December 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
Vanaf januari Lucien Daman
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 februari via wijkblad@hazepolder.net of, als u een geschreven of getypte tekst op
papier heeft, dan naar Kimonostraat 7, tav Lucien Daman. 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:
#

18 december

Darten ( 13.00 - 17.00 uur)

#

21 december

Kerstklaverjassen

#

9 januari

Nieuwjaars bijeenkomst

#

27 januari

Reanimatiecursus

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.

Wijkvereniging nieuwtjes
Alweer het laatste wijkblad van 2021, en wat voor jaar hebben we gehad en
hebben we nog steeds. Eindelijk mochten we in september weer open,
voorzichtig dat wel en met corona check. En nu zijn we 3 maanden verder en
weer een gedeeltelijke Lock down. Hopelijk voor een paar weken, dan is zo
denkt het OMT en de regering de 2 g maatregel wettelijk geregeld en weer
wat minder druk in de ziekenhuizen. Wat betekend dit voor ons. Heel simpel je
moet gevaccineerd zijn of gezond verklaart zijn van corona. Iedereen is
gevaccineerd die bij ons aan een vaste activiteit met QR code deelneemt, en
een enkele die dit niet is kan een tijdje niet bij ons meedoen. We hopen snel
weer verlost te worden van deze maatregelen tegen corona, al ziet er nog niet
naar uit en moeten we hieraan wennen.
Verder draaien de clubjes goed. Klaverjas heeft regelmatig 7 tafels, en dat is
prima. Darten gaat goed, al kunnen er hier nog wel een paar bij zo ook bij de
biljartavond. Dansen is weer als vanouds, iedereen doet weer mee. De soos kan
nog een paar klaverjassers hebben, dus als je op maandag 1x per 14 dagen mee
wil doen kom v.a. 13.30 uur bij ons langs.
Momenteel zijn we de avonden gesloten, zodra we weer mogen hoort u dit van
ons, of kijk op de facebook site van wijkvereniging de Hazepolder. (besloten
site voor leden en donateurs) U kunt zich hiervoor aanmelden. Of let op de
corona persconferenties op TV
Dan hebben we ook nog heel goed nieuws van de gemeente Purmerend. Ze
hebben ons financieel gesteund met een bedrag van ruim 5300 euro. Hiervoor
hartelijk dank. Hier kunnen we weer mee voort.
Medio januari wordt de contributie weer afgeschreven, zijn er veranderingen
geef dit dan voor 1 januari aan ons door. m.wals@hotmail.nl of telefoon
0299423072 Heeft u automatische afschrijving hoeft u verder niets te doen,
wilt u automatisch afschrijving zie dan het formulier verderop in het wijkblad.
We hopen het komende jaar goed te draaien met al onze medewerksters die
ons steunen met activiteiten. We zien al uit naar de rommelmarkt die zo hopen
wij weer eens door kan gaan. Iedereen heeft genoeg rommel opgespaard.
Wij het bestuur wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2022
We hopen u weer te ontmoeten in het wijkgebouw .

Algemene kennisquiz
Zaterdagavond 23 oktober was het zover gelukkig weer wat spannends in de
wijk de quiz avond begon om half 9. Er hadden zich 13 teams van max. 4
personen aangemeld om mee te doen. Jong oud van alle leeftijden.
Er waren rondes van muziek films natuur geschiedenis sport algemeen voor
iedereen wat. En het viel nog niet mee om alle vragen te beantwoorden laat
staan te weten. Want wie weet nou alle pleinen in Europa of de geschiedenis
van 1700. Onze ploeg in ieder geval niet.
Sport bloemen en planten en muziek waren onze specialiteit, hier kunnen we
scoren dachten we. Maar ook deze vragen waren moeilijk. En dan heb je altijd
mensen die het wel weten, hoe kan dit nou hoorden we steeds dat jullie dat
weten. En hoe later op de avond hoe meer drank ja dan laat je geheugen je wel
eens in de steek. Laten we het daarop houden.
Gezellig was het wel en daar gaat het ook om. Rob en Bjorn hadden een mooie
quiz gemaakt waarvoor dank. Wij hebben genoten en ik hoorde om me heen
iedereen wel.
Uitslag van de quiz was wel wat verdacht zo hoorden we om ons heen. De
Henkie’s 3 en de Frankie’s 1 wonnen. En het team van Jeannet en John met hun
secondanten die heel veel wisten en op 1 punt verloren kwam daar tussen in.
De avond was om half 12 afgelopen en konden we nog net voor 12 uur een
drankje nemen en nog wat napraten.
Bedankt voor deze geslaagde avond.

Kijk ook eens op onze website ook hier is ons wijkblad op te lezen.
www.hazepolder.net
Mocht u besluiten het digitaal te willen lezen laat het mij even weten
m.wals@hotmail.nl
6.

07-21
Januari
04-18
Februari
04-18
Maart
01-15-29 April
13-27
Mei
10Juni

Darten 2022
2 en 16 september
oefen avonden

02-16-30
14-28
11-25
09-23
7.

September
Oktober
November
December

Uitslag van Herfstpuzzel, is “Daar komt Sint Martinus aan”
Er waren 22 inzenders waar we uitgeloot hebben en de winnaar is:
“Bert Vos” Gefeliciteerd.
De taarten bon komt zo spoedig mogelijk naar u toe.

Beste leden.
Dit is voor mij het laatste wijkblad dat ik mocht maken.
Speciaal voor dit laatste nummer heb ik de voorzijde in kleur
gemaakt
Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan, maar vond dat het nu
genoeg is.
We hebben een nieuwe redacteur gevonden, die op zijn beurt zich in
het volgend nummer bekend zal maken.
Het email adres blijft gewoon: wijkblad@hazepolder.net en de mail
komt dan bij de nieuwe redactie binnen.
Vanaf deze plaats, bedankt voor het vertrouwen en reacties en wens
de nieuwe redacteur veel plezier en wijsheid.
Jz.

Kerstpuzzel
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Onderstaande
woorden wegstrepen

Via de mail naar:
wijkblad@hazepolder.net

Of naar Hugo 84 .
DECEMBER

KERSTMIS

DINER

KERSTSTOL

DONKER

KONINGEN

ENGELEN

KRIBBE

EZEL

LICHTJES

FAMILIE

PIEK

GEBOORTE

SLEE

GEZELLIGHEID

SNEEUW

GOUD

STAL

HERDERS

STER

KAARS

WIEROOK

KERSTBOOM

Hoe leuk is het om een nestkastje te plaatsen in uw tuin en
beelden als hier onderstaand te mogen aanschouwen en/of
vast te kunnen leggen met de camera.

Dit is bij mij thuis opgenomen.

Dit kan allemaal door gewoon een kastje te maken en op te hangen.

Kom je er niet uit, informeer even bij mij.
Succes Jz.
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Timmerrverken
Verbouwingen
Keukennrontagr;

Inblaakpreventie
Badkanrcrs
Dakvensters

Tegehverken
Flafonds
Metsehverk
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NECKERSTRAAT 1

GEBR DIRK EN KEES JONK

. 1441KT . PURMERENID

-0031 (0)299 423734

OLIEBOLLEN BAKBEWEGING
Op oudejaarsdag wordt er gebakken in ons wijkgebouw, wilt u onze
Oliebollen bestellen dan kan dit. U steunt hiermee de wijkvereniging.
We bakken met en zonder krenten. Vul onderstaand strookje in en
Lever het in voor 27 december bij:
Maria Wals Hugo de Grootstraat. 96 of
Roos Veltmeijer Schaepmansstraat 14 of
Gerda Klein Hugo de Grootstraat 62
Op 31 december kunt u de oliebollen ophalen of aangeven dat ze
Bezorgd moeten worden.
De kosten per oliebol 0,75 cent met of zonder krenten.

Naam
Adres
Telefoonnr.
Oliebol natuur aantal
Krentenbol aantal

WIST U DAT:
Wist u dat: We bijna kerst en oud en nieuw vieren
Wist u dat: We dit zonder vuurwerk doen.
Wist u dat: Wij weer een nieuwjaarsreceptie gaan houden
Wist u dat: Dit op zondag 9 januari is.
Wist u dat: Wij hopen dat u allemaal komt.
Wist u dat: Er een quiz is geweest.
Wist u dat: De Frankie’s gewonnen hebben.
Wist u dat: Er oliebollen worden gebakken
Wist u dat: Dit op 31 december is in het wijkgebouw.
Wist u dat: Er een dart toernooi gehouden wordt.
Wist u dat: Darten v.a. 16 jaar is.
Wist u dat: Dit op vrijdag 17 december is. V.a. 13.30 uur
Wist u dat: Iedereen mee kan doen.
Wist u dat: Je wel hiervoor moet aanmelden bij Nico of Jan
Wist u dat: Met de soos een kerstlunch gaan doen.
Wist u dat: Op de maandagmiddag 20 december is.
Wist u dat: Er nog steeds auto’s half in de parkeervakken staan.
Wist u dat: Hierop gelet moet worden.
Wist u dat: Voor de honden een uitlaat gebied is.
Wist u dat: De honden echt niet in de steeg mogen poepen.
Wist u dat: Wij financiële steun van de gemeente hebben gehad.
Wist u dat: Het bestuur u fijne feestdagen wenst.
Wist u dat: We hopen op een gezond 2022

Bij het drukken van het vorige wijkblad, was onze bijdrage nog niet gereed,
Vandaar dat Jan het wijkblad ,zonder dit verslag, bij jullie in de brievenbus deed.

Bij de fietspuzzeltocht van 2019 wilde Quinn graag met Opa Toon en Oma Mas meedoen,
En werd dit dreamteam kampioen.

Vol goede moed gingen zij aan de slag met editie 2020 maar Corona was de spelbreker,
Dat de fietspuzzeltocht uiteindelijk in 2021 wel kon doorgaan was een flinke opsteker.

De tocht ging via Purmerland, Landsmeer naar het Den Ilp van Anton Heijboer,
Tja hoeveel paar klompen hangen er nu precies aan zijn schuur?

Onderweg kwam je ook nog een paar cryptische vragen zoals: ‘welk paard kom je alleen ‘s nachts
tegen’ dit stond op een bord.
Had je deze fout beantwoord dan kwam je op het einde een paar punten tekort.

20 Teams hadden zich ingeschreven voor deze tocht,
En dankzij de sponsors kon er door ieder team na afloop een prijs worden uitgezocht😊

Onderweg een viertal posten om bij te komen en te relaxen,
Of gewoon even gezellig met elkaar te kletsen.

15.

Bij Toon, Mas en Quinn moest je binnen een bepaalde tijd, een puzzel bouwen,
En werd bij Paula & Senne een beroep op je kennis gedaan van Purmerendse historische gebouwen.

Bij de sportvelden van SV Ilpendam even uitrusten en bijtanken,
Want daar stonden Arne, Tigo en Menno al klaar om een drankje in te schenken.

Na het drankje en broodje eten hier nog even een spelletje doen met bierflesjes en vlaggen,
We zagen hele rare combinaties tevoorschijn komen, we hebben daar erg om gelachen.

Tot besluit,
Stond de laatste post in de Purmer-Zuid.

Rachel, Else, Finn, Marly en Kyran hadden voor de deelnemers iets te smullen,
En tevens mocht je daar een vragenlijst met 10 algemene vragen invullen.

Ook werd er een spelletje met een bal gedaan,
Het ideale moment om ‘je tegenstanders’ te verslaan.

Na een tocht van 25 kilometer heeft iedereen de weg naar het wijkgebouw gevonden,
En daar zorgden Jan en Maria voor de inwendige mens en alle droge monden.

Allereerst willen wij nogmaals alle sponsors bedanken dat waren er zat,
Wie ons allemaal geholpen hebben lezen jullie elders in het wijkblad.

Sponsors, jullie zijn toppers en krijgen allemaal een digitale zoen,
En we hopen een volgende keer dat we weer een beroep op jullie mogen doen.

De einduitslag dat was een foto finish zoals ze dat noemen,
Lange tijd stonden Michael, Carolien en Tim bovenaan, maar opeens kwamen de namen van Remon,
Marjo en Rachel opdoemen.
16.

Michael, Carolien en Tim duikelde naar plaats 2,
En dat stemde vooral Michael heel tevree.

In de eerste fietspuzzeltocht na de corona pandemie,
Legden Romy, Sverre en Demi beslag op plaats 3.

Remon, Rachel en Marjo, nogmaals gefeliciteerd
En alle deelnemers , bedankt voor jullie komst, wij hebben dat zeer gewaardeerd.

Toon, Mas & Quinn van Kraalingen

17.

18.

19.

Verslag Dartclub 181, 10-12-2021.

Na een voorspoedig begin van de dartcompetitie 2021/2022 met als enige beperking de sluiting om
24.00 uur moesten we na enkele keren darten toch weer terug naar af, maar Jan en Maria hadden
een mooie oplossing bedacht om dan maar gewoon op zaterdagmiddag te gaan gooien. Iedereen
was het daar van harte mee eens, maar niemand hield er toen nog rekening mee dat St. Nicolaas ook
nog zijn verjaardag wilde vieren, en uiteraard was dat op zaterdag 4 december. Nu resten ons nog 2
zaterdagmiddagen; 11 en 18 december. Op 11 december beginnen we om 14.00 uur maar op 18
december beginnen we om 13.00 uur vanwege ons jaarlijkse koppeltoernooi waar aan alle familie
leden van lezers, en niet lezers, en ook nog alle vrienden van de lezers en niet lezers van dit blad
mogen meedoen. Dus kom en kom niet alleen s.v.p. De prijzen die te winnen zijn kun je niet kopen in
Europa en ook niet daar buiten!
In de competitie hebben Pierre Gielens en John Jonkman al weer de eerste 180 er gegooid, terwijl de
uitgooi van Koos Veltmeijer (99) nog steeds staat als een huis. Op 15 oktober speelde Jan Wals 3
partijen welke hij alle 3 won met 4-2, John Jonkman deed hetzelfde maar dan met 3 x 5-1, vind ik erg
knap. Deze 2 boys zijn natuurlijk wel fanatieke training beesten. Dat zoiets niet vanzelf gaat bewijst
wel het feit dat John, maar ook Giel, het zo warm kregen van de inspanningen dat ze, onafhankelijk
van elkaar, op de WC hun onderbroek hebben uitgetrokken…
11 November s’ morgens 7.30 uur gaat de bel bij ons. Dankzij mijn oude mannen kwaal was ik net
klaar met mijn blaas te ledigen en dus wakker. Voor mijn gevoel was het nog middernacht, maar
vooruit. Ik dacht nog wel St. Maarten begint wel erg vroeg dit jaar. Deur geopend, staat er een jonge
man (wat groezelig) met een stoel in zijn handen, Leverkruid 30 ? vroeg hij, nee jongeman dat is in de
Gors, o o excuus dan mompelde hij en liep ( wel wat geïmponeerd door mijn figuur natuurlijk) met de
stoel in zijn handen weg. Ik was dit voorval al weer bijna vergeten ware het niet dat toen ik een paar
uur later terug naar huis fietste en bij de buren vijf huizen verder in de bocht die zelfde stoel zag
staan als dat die boy in zijn handen had. Toen dacht , wat nou als ik de deur niet had geopend?
20 Oktober moesten wij een nachtje slapen in Het Huis van Bewaring in Almelo alwaar ontsnappen
kansloos is. Maar omdat ze daar geen goede keuken hebben mochten wij na een, na een koude
fietstocht, eten in restaurant ’t Wetshuys, zeer goed eten daar. Toen we ons aan een wat
krakkemikkig tafeltje hadden gesetteld keek ik wat om mij heen en precies in mijn blikveld zat een
echtpaar(?) met een zoontje van een jaar of acht. Ik denk dat ze hele gesprekken met elkaar voerden
maar dan wel via hun iPhone want ik heb ze bijna geen woord met elkaar zien wisselen. Nadat ze
gestoord werden door de ober, hadden ze alle drie hun lievelingsgerecht besteld, waarna het
gesprek via de iPhone weer verder kon. Na enige tijd werden de gerechten opgediend maar het
zoontje had inmiddels besloten dat hij het gerecht toch niet beliefde. Dus na enig gekissebis werd er
voor hem een boterham ( met zonder korstjes) met gekleurde hagelslag besteld en zijn gerecht werd
onaangeroerd afgevoerd. Van een keer eten in dit etablissement kun je thuis 2 a 3 weken eten. Het
kwam mij over dat deze boy ietwat verwend is. Het Huis Van Bewaring in Almelo is overigens in een
luxe hotel omgebouwd.
Tot 18 december 13.00 uur.
N. de Koning.

Reanimatie avond
Het is voor ons 2 jaar geleden dat we de laatste reanimatie avond hebben
gehad, nu willen we het geheugen weer opfrissen. En om je diploma te
behouden moet je ieder jaar weer een herhalingscursus volgen.
Wil je meedoen voor een herhaling of een nieuwe cursus geef je dan op.
Helaas kan de hartstichting nog geen cursus op locatie doen maar kunnen wij
bij hen de cursus volgen. Adres Newtonstraat 45 Purmerend.
De datum zal vooralsnog zijn op 27 januari, maar dit kan veranderen. Juiste
datum volgt als ik weet wie en hoeveel er mee doen. Geef je zo snel als
mogelijk op bij Maria Wals tel. 423072 of
m.wals@hotmail.nl

NIEUWJAARSRECEPTIE ZONDAG 9 JANUARI
Het bestuur nodigt u uit voor een nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari vanaf
14.00 uur in ons wijkgebouw.
Wij hopen dat u allemaal komt om er een gezellige middag van te maken.
Uiteraard hebben wij voor u een hapje en drankje klaar staan.
Na anderhalf jaar corona vinden we het weer eens tijd worden om elkaar te
Ontmoeten. Ook onze nieuwe leden zij welkom om kennis te maken met onze
Vereniging.

We hopen u te zien op 9 januari
21.

Op dinsdag 21 december willen we een gezellige kerst klaverjas
middag houden.
Alle klaverjassers zijn welkom
We beginnen om half twee en spelen drie rondjes.
Er zijn leuke prijzen te winnen, dus kom allemaal.

DINSDAGMIDDAG VAN 13.30 UUR
Gezellig in de Hazelaar op dinsdag 21 december

22.

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.

