Oktober 2021

Het ledenbestand van Wijkvereniging Hazepolder wordt verzorgd door Maria Wals.
Zijn er veranderingen in de samenstelling van uw gezin, wilt u lid worden of weet u een
nieuw lid, dan kunt u dit aan haar doorgeven.
Iedereen die in de wijk woont of heeft gewoond kan lid worden van de wijkvereniging.
Kinderen kunnen alleen lid worden mits één van de ouders lid is of wordt.
De contributiebedragen zijn in 2021 als volgt:
Personen tot 16 jaar
€ 5,Personen vanaf 16 jaar
€ 14,Personen vanaf 65 jaar € 8,50
Donateurs € 14,-

Het bestuur:
Voorzitter:
Secretaresse:
Penningmeester:
lid:
lid:
lid:

R. Out
Hugo de Grootstraat 64
M. Wals
Hugo de Grootstraat 96
M. Wals
T. van den Hoogen Thorbeckekade 34
G. Klein
Hugo de Grootstraat 62
R. Veltmeijer Schaepmanstraat 1

06-51 558858
0299-423072
06-41439600
0299-436068
0299-435876

Buurthuis:
Abraham Kuijperstraat 1
Vragen m.b.t. buurthuis: Fam. Wals

0299-435629
0299-423072

Redactie wijkblad: tijdelijk Jaap Zijp
E-mail: wijkblad@hazepolder.net
Wijkblad verzorging: De 2 J's
Distributie wijkblad: Aquilina - Jan - Jaap
Website: www.hazepolder.net

0622154429

Kopij volgende wijkblad:
Kopij voor het volgende wijkblad kan per e-mail aangeleverd worden tot en met
10 december via wijkblad@hazepolder.net of, als u een geschreven of getypte tekst
op papier heeft, dan naar Hugo de Grootstraat 84 t.a.v. Jaap Zijp. De redactie
behoudt altijd het recht om uw kopij in overleg met het bestuur te wijzigen en/of niet
te plaatsen.
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Agendapunten:
#

23 okt.

Kennisquiz

#

16 dec.

Kerststukjes maken

Activiteiten seizoen 2020-2021
Maandagmiddag 1x per 14 dagen

Ouderensoos
Inlichtingen: M. Wals

Maandagavond

Biljarten
Inlichtingen: C. Horneman 0655113231

Dinsdagavond 1x per 14 dagen

Klaverjassen
Inlichtingen: B. Groot

Woensdagavond

0299-430762

Toneel
Inlichtingen: . v/d Hoogen

Donderdagmiddag

Recreatiebiljarten
Inlichtingen: C. Horneman

Vrijdagavond 1x per 14 dagen

Darten
Inlichtingen: J. Wals

Zaterdagavond

Vrij voor activiteiten zoals bingo, quiz,
etc. Inlichtingen: bestuur

Zondagavond 1x per 14 dagen

Dansles
Inlichtingen: M. Wals

3.

NIEUWS VAN DE WIJKVERENIGING
We mogen weer open gelukkig zou ik zeggen, en zeker nodig voor de
omzet van onze vereniging. De laatste anderhalf jaar behoorlijk
ingeleverd, maar we zijn er nog. De aanvraag bij de gemeente loopt
nog. Op onze aanvraag voor een vergoeding is nog steeds geen besluit
genomen. We hopen uiteraard dat onze aanvraag ingewilligd word.
Maar zo zegt men vakantietijd van de mensen die dit moeten
beslissen. We wachten af.
Verder is de biljartclub de klaverjas de soos de darters en de
danslessen weer van start gegaan naar aller tevredenheid. Grote
opkomst bij de klaverjassers en v.a. de 28 ste weer op normale tafels
zonder de anderhalve meter regeling. Wel een corona check maar
doordat het vaste deelnemers zijn maar 1x Wel moeten de mensen
elke week hun QR code meenemen Bij ons ligt er dan een map van
iedereen die gecheckt is. Zo gaat het bij vaste activiteiten Anders
is het bij de losse activiteiten daar moet iedereen een QR code laten
zien.
We houden ons aan de regels, en mocht je niet weten hoe het werkt
kom even langs en ik help je daarbij. Het is even niet anders en we
hopen dat het weer gauw voorbij is. Mocht je geen telefoon hebben
en geen computer kun je altijd nog bellen met het gratis nummer
0800-1421 bij vermelding van postcode en ID nummer, sturen ze je
QR code op.
We hopen het jaar 2021 vooral gezellig af te sluiten. We hebben de
23 ste oktober een algemene kennis quiz en in december gaan we
weer een kerststukje maken.
Heeft u ideeën wilt u ook wat organiseren laat het ons weten. Verder
heel veel plezier met onze activiteiten.
Maria

FIETSPUZZELTOCHT 2021
Zondagochtend 19 september was het eindelijk zover. De fietspuzzel
kon weer gereden worden nadat het vanwege corona uitgesteld was.
En wat bleek we hadden er zin in, er was een goede opkomst en aan
alles merkte je we willen er weer eens op uit.
Het weer was ons goed gezind beetje zon wat wolkjes en een beetje
wind. Wij vertrokken om 10 uur richting Purmerland den Ilp
Landsmeer vis het Twiske kwamen we weer richting Purmerend. Even
afslaan pontje over Ilpendam. Daar in de voetbalkantine kregen we
een broodje kroket en een kop koffie of thee.
Verder richting Purmer Zuid voor het laatste spelletje, daarna weer
naar de Hazepolder. Daar gearriveerd lijsten inleveren en wij konden
wat drinken wachtende op de andere deelnemers. Rond 5 uur was er
de prijsuitreiking altijd weer spannend want wie had de hoofdprijs
die altijd weer het toppunt is. Spannend tot het laatst en als eerste
geëindigd Remon Marjo en Rachel van Braam. Uiteraard wensen wij
hen veel plezier bij het uitzetten van de fietspuzzel in 2022.
Als tweede waren Carolien Mickel en Tim Zeelenberg gefeliciteerd.
Derde waren Romy en Sverre zichtbaar blij dat ze niet als eerste
waren geëindigd. Gefeliciteerd.
Ik moet zeggen het was een heel mooie rit uitgezet door Toon en
Mas met kleinzoon Quin van Kraalingen. Bedankt hiervoor en ook jullie
helpers die toch ook de hele dag hebben geholpen op de
controleposten.
Top gedaan, het bleef nog lang gezellig in ons wijkgebouw. Wat mij
betreft tot volgend jaar.
Maria

Kaartseizoen 2021-2022 is weer begonnen
31 augustus was de eerste avond.
We waren blij verrast met de opkomst van 25 mensen zogezegd 5 tafels
Misschien wat onwennig voor sommigen mensen, het was tenslotte 1.5 jaar
geleden dat we gekaart hebben.
Maar de sfeer zat er meteen goed in.
Nu zijn we weer begonnen voor de competitie.
Hier onder de datums, deze wijken af van wat er in het vorige wijkblad stond.
31-08-2021
14-09-2021
28-09-2021
05-10-2021
26-10-2021
02-11-2021
16-11-2021
30-11-2021
14-12-2021

11-01-2022
25 -01-2022
08-02-2022
22-02-2022
08-03-2022
22-03-2022
05-04-2022
19-04-2022
03-05-2022 laatste avond

Kom gezellig een keer langs om mee te kaarten.
Proef de gezelligheid en een avondje ontspanning.
Het kaart team,

KERSTSTUKJE
Op donderdagavond 16 december gaan we weer een kerststukje maken onder
leiding van Gerda.
Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Maria Wals tel: 423072 of
m.wals@hotmail.nl
De kosten zullen ongeveer 10,- euro zijn dit is nog niet zeker i.v.m. aanschaf van
de artikelen.
De avond begint om 19.30
We zien jullie graag verschijnen zodat er een mooi kerststukje op de tafel komt
te staan.

BINGO 2 oktober
Voor het eerst sinds anderhalf jaar weer eens een Bingo in de Hazelaar
De opkomst was niet maximaal maar de gezelligheid was er wel. We speelden 4
rondes en als afsluiting de drankenronde. Er waren geen valse bingo´s deze
keer alles eerlijk verlopen. Het valt wel op dat steeds de zelfde mensen bingo
hebben. Heb je eenmaal geluk dan gaat dat de hele avond door zo lijkt het.
Sommigen gingen met 8 prijzen naar huis een ander had niets. Er waren weer
mooie prijzen te winnen zoals een boodschappenmand een strijkbout mixer
plantenbak scheerapparaat en nog vele andere prijzen. De bingo kaarten
kosten 2,50 per heel vel en van de opbrengst organiseren we weer een nieuwe
bingo.
De avond was om 11 uur afgelopen waarna we nog een uurtje nagezeten
hebben. Heb je zin om ook eens mee te doen de volgende Bingo staat weer in
een van de wijkbladen.
Maria

WIST U DAT:
Wist u dat: Het wijkgebouw weer open is
Wist u dat: Wij allemaal een QR code moeten laten zien.
Wist u dat: Dit verplicht is omdat wij een horeca vergunning hebben.
Wist u dat: Wij hier veel vragen over krijgen.
Wist u dat: Alle activiteiten weer zijn begonnen.
Wist u dat: Iedereen blij is er weer even uit te kunnen.
Wist u dat: Er nog wel plaats is om ook eens mee te doen.
Wist u dat: Er biljart soos klaverjas darten dansen is
Wist u dat: Ook de losse activiteiten bezocht kunnen worden.
Wist u dat: Iedereen hier welkom is.
Wist u dat: Darten v.a. 16 jaar is.
Wist u dat: Er veel verbouwingen in de buurt zijn.
Wist u dat: Daarom veel containers aanhangwagens zijn.
Wist u dat: Zei allemaal hun bouwmaterialen kwijt moeten.
Wist u dat: Dit soms wel eens voor overlast kan zorgen,
Wist u dat: Dit maar tijdelijk is.
Wist u dat: U zich niet al te druk hierover moet maken.
Wist u dat: Het erg druk is met parkeren in de buurt.
Wist u dat: Het niet uit maakt of we wel of niet vergunning hebben.
Wist u dat: We wel in de vakken moeten parkeren.
Wist u dat: De boa’s hier dagelijks rondlopen.
Wist u dat: Wij u een gezellige herfst/winter toewensen.

Oplossing sturen naar wijkblad@hazepolder.net of Hugo 84.

Succes Jz

Uitslag van Herfstpuzzel, is “Paddenstoel” Er waren 13 inzenders waar we
uitgeloot hebben en de winnaar is: “Jan Westerman” Gefeliciteerd. De taarten
bon komt zo spoedig mogelijk naar u toe.

Dit keer niet over de vogels in de wijk, maar over 4 dagen
vogelen op Vlieland. Vanaf Noord-Holland gezien het 2de
eiland in de Waddenzee. Hier kom ik al dit jaar voor het
47ste jaar en met de Zaanse vogelwacht het 46ste jaar.
Door de Covid, kon er nog niet in groepsverband iets
georganiseerd worden, dus moet dit individueel gebeuren.
Dit jaar was de datum 2 t/m 5 oktober, we verblijven op het eiland in Hotel DoniaState.
Met motorschip “Vlieland”, van Rederij Doeksen, varen we
in anderhalf uur van Harlingen naar Vlieland. Bagage wordt
naar DoniaState vervoerd, fietsen gehuurd, ik had mijn
fiets mee genomen en dan kan het vogelen beginnen.
Vlieland is een eiland met een lengte van 12 km en op zijn breedst 2 km, er loopt 1 weg
over het hele eiland, de Postweg van Oost Vlieland tot het kamp. Aan het eiland ligt nog
een zandplaat genaamd “De Vliehorst”.
De vooruitzichten deze keer waren niet erg gunstig, maar we beginnen goed een droge
zaterdag met weinig wind en een goede score wat vogels betreft.
Zondag was afzien, gekleed in regenpak en laarzen fietsend tot aan het kamp en zo voor
de wind af vogelend tot het Kroons polderdijkje. Dit in zijn geheel afgelopen en terug
om alle vogel die bij hoogwater, in de Waddenzee, daar rusten en foerageren. Pas in de
namiddag werd het droog.
Maandag een droge dag, weinig wind heerlijk vogelweer, dus de hele dag weer in touw.
Deze dag rij je meer dan dertig km, dat is op zich niet veel want je staat veel stil of zit
je soms een tijdje over het Wad te kijken. Soms lukt het om een vogel waar te nemen
die hier in Nederland niet veel voor komt.
Dinsdag begon goed, zonnig, veel wind maar de vooruitzichten waren minder. Om rond
14.00 uur zou en een sloot regen over komen en zou duren t/m 17.00 uur. Dat was voor
mij de reden dat ik de boot van 11.50 uur terug genomen heb.
En heel mooi en gezellig weekend gehad met als resultaat 77 vogelsoorten, 2 gehele
nieuwe kunnen bijschrijven in mijn “Eerst Waarnemings overzicht” te weten Grote
Burgemeester (meeuwen soort) en de Witvleugelstern. (soort als een Visdiefje).

Jz.

Uw melding aan de gemeente
Geachte melder,
U heeft op 07-10-2021 een melding aan ons doorgegeven.
Uw melding heeft het registratienummer 75709
Het gaat om een melding met de locatie Abraham Kuyperstraat 1. te
Purmerend binnen de categorie Bestrating en asfalt.
Uw melding is als volgt omschreven:
Afgelopen week is de veegwagen (kleintje) op de Thorbeckekade langs
geweest. Prima, maar waarom niet ook even de Abraham Kuijperstraat, de
weg voor het wijkgebouw. Hier ligt het vol van de Hazelaars. Veel
wijkbewoner komen in het wijkgebouw en veelal in de avonduren. Hoe fijn is
het als dan de straat schoon is.
Bvd.
Tot slot
Bedankt voor het doorgeven van uw melding. Wij nemen deze in behandeling
en houden u op de hoogte. Heeft u na het lezen van deze e-mail nog vragen?
Neemt u dan contact op met ons klantcontactcentrum, 0299-452452.
Geachte melder,
U heeft op 07-10-2021 een melding aan ons doorgegeven.
Uw melding met het registratienummer 75709 is afgehandeld op 08-10-2021.
Het betreft een melding met de locatie Abraham Kuyperstraat 1. te
Purmerend binnen de categorie Vegen.
Toelichting behandelende medewerker:
Het vegen wordt ingepland
Tot slot
Nogmaals bedankt voor het doorgeven van uw melding, tip of vraag. Heeft u
na het lezen van deze e-mail nog vragen? Neemt u dan contact op met ons
klantcontactcentrum, 0299-452452.
Het heeft toch geholpen het vegen heeft reeds plaats gevonden.

Jz.

Verslag Dartclub 181, 9-10-2021.

Gelukkig mogen we weer lekker darten zonder veel beperkingen. Na twee
gezellige “inschrijfavonden” begonnen we op 1 oktober weer aan een nieuwe
competitie, hopelijk wel weer gewoon tot en met mei 2022. Aan de rond
fladderende pijlen kon je wel zien dat bijna iedereen lange tijd niet gegooid had.
Koos Veltmeijer heeft, zoals we allen weten, altijd het hoogste woord, maar op
de eerste competitieavond ditmaal ook de hoogste uitgooi: 99 maar liefst, wie
gaat daar overheen?? Ook John Jonkman was zeer productief. Op zijn laatste
avond als n i e t Opa gooide hij tegen 3 tegenstanders en alle 3 partijen sloot hij
winnend af. Nu mag hij hopen dat hij, op de eerste avond als Opa, het ook zo
goed doet. Vanaf nu mag iedereen John Opa (en Anita Oma) noemen want
dochter Melanie is bevalen van een gezonde zoon: Jaimz (uit te spreken als
jeems), Jaimz is geboren op 4 oktober 2021, dat is tevens wereld dierendag dus
ik neem aan dat hij, als hij later groot is, minstens dierenarts wordt.
We hebben een lekkere nazomer en 25 september was zo’n heerlijke fietsdag. Ik
had mezelf ooit eens beloofd om van kust naar kust te fietsen, dus naar de
Noordzee en dan naar het IJsselmeer, dat ik op deze mooie dag de stoute
schoenen aan trok en op weg ging. Ik had gedacht (geschat) dat Noord Holland
ongeveer 30 kilometer breed zou zijn dus 2 x 30 is 60 plus wat haken en ogen
schatte ik de rit op zo’n 72 a 73 km. Nou schatten is niet mijn sterkste punt
weet ik nu want toen ik weer thuis kwam stond de teller op 88 km, pfff, mijn
zitvlak voelde niet echt blij. Toen ik op de terugweg van Egmond aan Zee via
Alkmaar fietste liepen daar wat paarden in een wei, waaronder een veulen. Dat
veulen daagde zijn (haar) moeder(?) uit tot een wedstrijdje snel galopperen.
Maar ook aan een groot weiland komt een einde en toen dat veulen dat door
kreeg moest hij(zij) vol in de ankers, maar een weiland is geen sintelbaan dus
ging dat beest vreselijk op zijn(haar) bek. Ik dacht die heeft minstens 3 poten
twee ribben een staart en twee oren gebroken, maar gelukkig stond het beestje
in een onderdeel van een seconde weer terug op vier stevige poten. Ook tijdens
deze tocht zag een reclame voor de 1 oktober trekking van de staatsloterij met
als hoofdprijs 30 jaar lang elke maand 10 000,= euro. Ik kan u wel vertellen dat
ik heel wat kilometers weg trapte denkend aan wat je daarmee allemaal zou
kunnen doen. Nou dat is heel wat hoor en ik ga ze hier niet vermelden want er
zaten er ook genoeg bij die ik liever niet openbaar maak.
N. de Koning.

Zaterdag 23 oktober
Aanvang 20:00
Teams max. 4 pers.

Ohmstraat 4 – 1446 TD Purmerend
Telefoon (0299) 462707 – Fax (0299) 463664

* NIEUW- EN VERBOUW * TIMMER- EN METSELWERK
*TEGEL- EN STUKADOORSWERK * ONDERHOUDSWERK
*MACHINALE HOUTBEWERKING

P. Butter
Brood en Banket

Kidsgigant biedt speciaal voor clubleden een kortingsbon aan van maar liefst
15% op LIFETIME kinderbedden (Bon geldig t/m 31-12-2018).

Kortingscode:

HAZEPOLDER15

Bezoek onze showroom van 1.000 m2 in Hoofddorp. Meer dan 40 kinderkamers
met half hoogslapers, hoogslapers, stapelbedden, kajuitbedden etc.

