Februari 2022

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 contributie bedragen zijn in 2022 als volgt:
Personen tot 16 jaar:
Personen vanaf 16 jaar:
Personen vanaf 65 jaar:
Donateurs:
Het bestuur:
Voorzitter:
Secretaresse:
Penningmeester:
lid:
lid:
lid:

€ 5,€ 14,€ 8,50
€ 14,-

R. Out
M. Wals
M. Wals
T. van den Hoogen
G. Klein
R. Veltmeijer

Buurthuis:
Vragen m.b.t. buurthuis: Fam. Wals

Hugo de Grootstraat 64 06-51 558858
Hugo de Grootstraat 96 0299-423072
Thorbeckekade 34
06-41439600
Hugo de Grootstraat 62 0299-436068
Schaepmanstraat 1
0299-435876
Abraham Kuijperstraat 1 0299-435629
0299-423072

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

06-24518027

Kopij volgende wijkblad:
Kopij voor het volgende wijkblad kan per e-mail aangeleverd worden tot en met 10
April via wijkblad@hazepolder.net of, als u een geschreven of getypte tekst op
papier heeft, dan naar Kimonostraat 7. De redactie behoudt altijd het recht om uw
kopij in overleg met het bestuur te wijzigen en/of niet te plaatsen.

Activiteiten seizoen 2021-2022

(als alles coronatechnisch weer mag)

Komende activiteiten:
12 Maart:

Pub Quiz

2 April:

Bingo

7 April:

Jaarvergadering

13 April:

Paasstukje maken

14 Mei:

Karaoke avond

Maandagmiddag 1x per 14 dagen

Ouderensoos
Inlichtingen: M. Wals

Maandagavond

Biljarten
Inlichtingen: C. Horneman, 06-55113231

Dinsdagavond 1x per 14 dagen

Klaverjassen
Inlichtingen: B. Groot, 0299-430762

Woensdagavond

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

Van uw Voorzitter:

Deze x was onze voorzitter het even vergeten, maar in
het volgende blad echt een stukje van onze voorzitter.

Aanvraag parkeerboekjes:
Ik krijg veel vragen over de parkeerboekjes voor
de bezoekers.
Mocht u nog geen vergunning boekjes hebben aangevraagd dit kan
nog tot 1 juni 2022
De boekjes kun je digitaal aanvragen bij de gemeente Purmerend of
persoonlijk volgens afspraak via tel: 452452
De boekjes kosten 15,25 per stuk (10 bonnetjes)

Niet onvermijdelijk, maar elke vereniging draait op adverteerders.
We zijn zeer gelukkig met onze vaste adverteerders, maar er is nog
plaats. Mocht u zelf willen adverteren of weet u iemand die graag
onze vereniging een hart onder de riem steekt, neem dan contact op
met Lucien Daman. De prijzen zijn zeer schappelijk.

BINGO
ZATERDAG
2 April
AANVANG 20.30 U

Neem vrienden en
Familie mee
Vanaf 16 jaar

REDACTIEPRAAT:
Hoeveel jaar Jaap het blad heeft gemaakt weet ik niet maar hij was een

geweldige interim redacteur. Na een aantal oproepen had niemand zich gemeld
en heb ik besloten te gaan proberen een blad voor u in elkaar te zetten. Waarom
ik weer s JA heb gezegd terwijl vrouwlief altijd tegen me zegt: Probeer eens nee te
zeggen!, ik weet het echt niet, maar iemand moet het doen. We kunnen natuurlijk
niet met z’n alle gaan zitten wachten tot Maria het wel weer oplost. Die doet
volgens mij meer dan genoeg. Wellicht dat ik na een jaar het ook niet meer zie
zitten en dan hoop ik dat iemand anders opstaat.
Voor iedereen die geen internet heeft en copy in
wil leveren is het misschien even lastig. Ik woon
in de Weidevenne en verhuizen voor dit blad ben
ik niet van plan.
Wie is uw nieuwe redacteur? Ik ben inmiddels 50
jaar, geboren en groot gebracht in de Hazepolder.
Ik denk in de mooiste tijd nog. Toen konden
kampweken nog, konden we nog voetballen in de
straat, was er veel animo voor activiteiten en
waren er veel mensen die iets deden voor de club.
Of ik iets anders ga doen met het blad? Ik denk het
niet. Wellicht een aantal kleine details, maar het
belangrijkste blijft dat de leden geïnformeerd
worden.
Uiteraard kost zo een blad veel van het budget van de penningmeester. Hoewel
we al zeer blij zijn met de adverteerders, er kunnen er altijd een paar bij. De zeer
geringe kosten kunnen geen belemmering vormen. Weet u iemand die interesse
heeft, laat hem/haar dan contact met mij opnemen.
Als u verder bladert ziet u de puzzel weer, veel nieuws van vooral Maria, een
memoriam en een oproep voor nieuwe activiteiten.
Veel leesplezier,
Lucien Daman

13 April Paasstukje
maken
We willen we voor de
paasdagen een leuk
bloemstukje op tafel
hebben staan, dit willen
we gezamenlijk maken
op woensdag 13 april.
De aanvang hiervan is
19.30 uur
Geef je op bij Maria,
mail: m.wals@hotmail.nl
De kosten zijn nog niet
bekend maar zullen rond
de 10 euro zijn.

14 Mei Karaoke avond
Wil je een gezellige avond en vind
je zingen leuk??
Doe dan mee op onze karaoke
avond.
De aanvang is 20.30 uur.
Uiteraard zorgen wij voor de apparatuur.
Wij kijken er naar uit en hopen op een grote opkomst.
Alle activiteiten onder voorbehoud van de corona maatregelen

CONTRIBUTIE WIJKVERENIGING
Ik krijg vragen van onze leden, er is wat onduidelijkheid i.v.m. de contributie.
Het was niet helemaal duidelijk in het laatste wijkblad van december. Daarom
hier nogmaals de uitleg. De contributie is per 1 januari verhoogt voor de leden.
Dit omdat alles veel duurder is geworden en wij de laatste anderhalf jaar
weinig inkomsten hadden.
De contributie bedraagt vanaf 1-1-2022:
Volwassenen v.a. 16 jaar:

14,00 euro

Kinderen:

5,00 euro

Ouderen v.a. 65 jaar:

8,50 euro

Donateurs:

14,00 euro

U kunt dit bedrag overmaken op rekening nummer NL04INGB0003213267
t.n.v. wijkvereniging de Hazepolder.
Als u ons een machtiging heeft gegeven hoeft u niets te doen, wij schrijven dan
het bedrag medio januari van uw rekening af.
De bedragen gaan in na het jaar dat u de leeftijd heeft bereikt. Heeft u nog
vragen mail mij of spreek mij aan, mail m.wals@hotmail.nl of tel: 0299-423072.
Wilt u ook automatisch betalen dan vindt u het formulier hiervoor in het
wijkblad. U kunt het bij mij in de bus doen, Hugo de Grootstraat 96.
_________________________________________________________________
Mocht u het wijkblad digitaal willen lezen geef het dan even door aan
bovengenoemd mailadres. U kunt het ook vinden op onze website
www.hazepolder.net

Als u vragen heeft over de wijkvereniging, stel ze gerust. Wij proberen altijd
een oplossing te vinden. Wilt u iets organiseren bent u welkom. Wilt u ergens
mee helpen meld het ons. Hulp is altijd welkom.
De aanvraag voor de komende rommelmarkt is de deur uit, hierover wordt
beslist 3 maanden van te voren dit i.v.m. de welbekende corona zo melde de
gemeente ons. Wel hebben we goede hoop hiervoor.

INCASSO 2022
Beste leden,
Door een fout met het aanleveren van de automatische incasso is 22
januari de contributie op uw rekening bijgeschreven i.p.v.
afgeschreven.
Deze fout is als het goed is inmiddels terug gedraaid en de
contributie, inclusief de foute boeking, van uw rekening
afgeschreven.
U heeft hier zelf niets voor hoeven te doen.
Mijn excuus hiervoor.
Met vriendelijke groet M. Wals
Wijkvereniging de Hazepolder

WIJKVERENIGING

Machtigingsformulier
Met het ondertekenen van deze machtigingskaart geeft de ,,opdrachtgever’’ toestemming aan
Wijkvereniging “De Hazepolder” om eenmaal per jaar de contributie van zijn/haar rekening te laten
afschrijven.
U kunt deze machtiging te allen tijde schriftelijk intrekken.
Het verschuldigde bedrag wordt omstreeks de tweede week van januari afgeschreven.
Gegevens opdracht
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Rekeningnummer waarvan
Contributie afgeschreven mag worden:
E-Mailadres:
Ondergetekende machtigt Wijkvereniging De Hazepolder om jaarlijks de contributie van
Wijkvereniging van zijn/haar rekening nummer af te schrijven
Datum:
Handtekening

Nieuws vanuit de wijkvereniging 2022
2022 is niet begonnen zoals we dat wensen, een lock down is waar we nog
steeds mee te maken hebben. Toch zijn we bezig met het plannen van
activiteiten voor de toekomst.
We gaan op donderdag 7 april onze jaarvergadering houden. Hierover krijgt
een ieder nog een uitnodiging en een jaarverslag. Veel is er het afgelopen jaar
niet gebeurt want we waren de eerste helft gesloten. In september zijn we
weer open gegaan voor 2 maanden waarna er weer een sluiting volgde.
We hopen in 2022 toch weer voor een langere tijd open te gaan, zodat alle
activiteiten weer op kunnen starten. We blijven enthousiast en we hopen u
ook.
Medio januari is de contributie weer afgeschreven bij diegene die een
automatisch incasso hebben. De andere leden en donateurs kunnen hun
contributie overschrijven t.n.v. wijkvereniging de Hazelaar Banknummer
NL04INGB0003213267, graag voor 1 maart.
“Zijn de statuten van de vereniging nog up-to-date”
Deze vraag komt herhaaldelijk naar voren met de huidige wetten waar ook wij
mee te maken hebben. En zeker na een jaar waarin er weinig inkomsten zijn en
wel uitgaven. Dan vraag je je af kan dit zo wel doorgaan, houden we de
vereniging draaiende. Nu blijkt uit de nieuwe wet dat er in de statuten geregeld
moet zijn dat er geen alleenheerschappij mag zijn. De stem van een bestuurslid
mag niet meer dubbel tellen bij een gelijk aantal stemmen. Ook moet er in de
statuten geregeld zijn wie de vereniging mag vertegenwoordigen als er geen
bestuurder meer beschikbaar is (b.v. als het hele bestuur opstapt). Als bestuur
zijn wij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de werkzaamheden in de
wijkvereniging. Kortom, ik wil niet teveel hierover uitweiden maar er moet
iemand worden opgenomen die de wijkvereniging bestuurt bij b.v. een
faillissement van de vereniging. Hiervoor moeten wij naar een notaris die dit
alles vastlegt.
Bent u zo iemand die zich verantwoordelijk voelt kom dan eens praten met het
bestuur. U kunt mij altijd mailen m.wals@hotmail.nl of bellen 0299-423072
Maria Wals

Vogels, (buiten) “Wijkwest”
Om maar meteen gehoor te geven aan het verzoek van onze nieuwbakken
redacteur, kopie te verzamelen voor het februari nummer van het wijkblad, ben
ik direct in de pen geklommen.
Op het moment dat ik zijn mail met verzoek las, was ik net gearriveerd in

Tsjechië, waar ik zoals voorgaande jaren 1 of 2 keer per jaar kom. Ik verblijf
daar in een verbouwd schoolgebouw genaamd “Škola”. Het behoort toe aan een
adverteerder in ons blad Cor, van Caravanstalling Beemster.
Als ik daar ben houd ik natuurlijk ook de vogelstand ter plaatse in de gaten,
evenals op weg er naar toe en de weg terug.
Deze heenweg viel het wat tegen, ik moest zelf de hele weg rijden , dan kan je
niet elk vogeltje zien. De meeste keren reed ik mee met Cor en ook dan nam ik
het stuur wel eens over, maar als ik er naast zat kon ik genoeg waarnemen.
Neemt niet weg dat ik nu in Duitsland een Rode Wouw waarnam die vlak langs de
rijbaan vloog op het moment dat wij passeerden. Met nog enkele soorten die we
hier thuis ook zien moest ik het doen.
Een van de volgende dagen, tijdens een wandeling het dal in, kwamen er een paar
Raafen overvliegen. Een Raaf is een grote kraai en het heeft een zwaarder
geluid. Verder ontdekten ik op een voerplaats tegenover de Škola een Goudvink.

Deze is een stuk groter als de Vink die wij in de wijk geregeld zien.

Op woensdag 12 januari waren we op weg naar Tanvald, de weg loopt hier langs
een rivier. Op een gegeven moment zagen we een Waterspreeuw aan de overkant
op een steen zitten. Dit is langs rivieren een veel voorkomende waarneming, je
moet het alleen zien. Een Waterspreeuw haalt zijn voedsel van de bodem van de
rivier door over de bodem te lopen en tussen de steentjes torretjes en kreetjes
te vangen.
Donderdag, net voor dat we vertrokken naar Liberec, zat er een groep Sijsen in
de Elzen bomen hier achter de Škola. Een mooi gezicht al deze kleine vogeltjes
bengelen aan de takken en zo de zaadjes uit de Elzenpropjes halen. Eenmaal in
het centrum van Liberec, sta ik even buiten de auto te wachten als er plotseling
een Blauwe Reiger over komt vliegen. Zo iets verwacht je niet midden in een stad
met weinig of geen water in de buurt.

Tegenover de Škola staat een voederhuisje, op ongeveer 100 meter afstand,
waar veel en regelmatig gevoerd wordt. Hier zagen we zaterdag Goudvink,
Appelvink en de gewone Vink foerageren. Dit zie je niet alle dagen.
Niet alle dagen zijn vogel dagen, maandag 17 januari was er zo een. De hele dag

natte sneeuw, dan ga je niet een stukje lopen.

Dinsdagmiddag een heerlijk zonnetje, dus maar even naar buiten de natuur in. De
weg naar het dal en de rivier was ons nog te glad, dus besloten we de berg op te
gaan. Bij het route bord zijn we langs de bosrand naar boven gelopen, in het dal
onder ons liep Reintje de Vos. Bijna boven vlogen er 5 Bonte Kraaien voor ons
langs. Dit keer echte bonte en niet zo als in Nederland de hybride. Dat zijn
kruisingen van Zwarte Kraaien en Bonte Kraaien. 4 reeën staken voor ons het pad
over, ondanks dat het best zwaar liep in de sneeuw was het een leuk middagje.

Op woensdag 19 januari, na dat we alles in gereedheid hadden gebracht voor de
terugtocht op donderdag, zijn we nog een rondje gaan wandelen. Ook toen zagen
we meerdere Goudvinken en Putters, een prachtig gezicht. Boven de weide
cirkelde nog enkele Buizerds.
Donderdag terug gereden, onder barre omstandigheden. Veel sneeuw, regen en
gladde weg.
Op woensdag 19 januari, na dat we alles in gereedheid hadden gebracht voor de
terugtocht op donderdag, zijn we nog een rondje gaan wandelen. Ook toen zagen
we meerdere Goudvinken en Putters, een prachtig gezicht. Boven de weide
cirkelde nog enkele Buizerds.
Donderdag terug gereden, onder barre omstandigheden. Veel sneeuw, regen en
gladde weg.

Jz.

IN MEMORIAM
De laatste maanden kreeg ik diverse malen een rouwkaart in de bus van het
overlijden van 1 van onze leden. Dit roept wel weer op hoe het leven kan zijn.
En veel verdriet kan geven. Toch al niet zo´n fijne tijd met alle covid en de
feestmaand, helemaal niet als je naaste komt te overlijden.
Op 2 december overleed Hr. Jaap Kramer na een kort ziekbed. Al kort daarna
begon januari ook al niet goed Hr. Jan van Loo nog niet zo lang verhuist naar
het Jaap van Praag na heel lang in de wijk te hebben gewoond overleed op 2
januari . Ons erelid mevr. Jo Niessen overleed 22 januari vorig jaar verhuist
naar de viervorst na haar hele huwelijk in de wijk te hebben gewoond. Jo heeft
vele jaren de soos gedaan en vaak een bardienst. Je kon haar altijd vragen nooit
was iets te veel. Dan aan het eind van de maand overleed Agaath Wittebrood,
samen zijn ze verhuist uit de Hugo naar een appartement om te genieten van
alles gelijkvloers. Ook dit duurde veel te kort.
Wij wensen alle families heel veel sterkte

Mis me, maar laat me gaan
Denk aan de liefde die we ooit deelden
En als de dag ten einde komt huil dan tranen
Omdat ik bevrijd ben
Mis me, maar laat me gaan
Want deze reis moeten we allemaal maken
We gaan allemaal alleen
Als je eenzaam bent, zoek gezelschap
Begraaf je verdriet in het doen van je daden
Mis me, maar laat me gaan

WIST U DAT:
Wist u dat: Lucien het wijkblad voor u maakt;
Wist u dat: Wij hier erg blij mee zijn;
Wist u dat: U dit ook online kunt lezen;
Wist u dat: Dit voor ons veel kosten bespaart;
Wist u dat: U ook eens een stukje kunt schrijven;
Wist u dat: Wij alweer een paar maanden gesloten zijn geweest;
Wist u dat: Er niet veel nieuws meer is;
Wist u dat: De activiteiten weer worden gestart;
Wist u dat: De contributie weer betaald moet worden;
Wist u dat: Er een foutje met de automatisch betalingen geweest is;
Wist u dat: Dit weer hersteld is;

Wist u dat: We hopen dat iedereen ons blijft steunen;
Wist u dat: Er een fb pagina voor leden is;
Wist u dat: U zich hiervoor kunt aanmelden;
Wist u dat: Wij op 7 April onze jaarlijkse ledenvergadering houden;
Wist u dat: Er op 2 April een Bingo is;
Wist u dat: Wij op 13 April een paasstukje gaan maken;
Wist u dat: In Mei de 14 de een karaoke avond houden;
Wist u dat: Er weer om de week darten op vrijdag is;
Wist u dat: Er best een paar klaverjassers bij kunnen;
Wist u dat: U alle nieuwtjes in het wijkblad kunt lezen;
Wist u dat: Nico ff geen inspiratie had om te schrijven;
Wist u dat: Hij dat vast terug krijgt;
Wist u dat Wij u een gezond 2022 toewensen;

Verslag dartclub 181
Ons kersttoernooi kende een recordaantal deelnemers en ondanks de drukte was het
toch oergezellig. Er werd best goed gegooid hoor, Richard Krol gooide drie keer op
rij bijna 180 en Jan Wals deed dat na, op triple 19 gooide ook hij drie keer op rij
bijna 171. Giel Duif gooide gemiddeld het hoogste van iedereen maar viel buiten
de prijzen omdat zijn koppelgenoten slecht uitgooiden of helemaal niet.
Uiteindelijk wist John Jonkman met 13 punten de fel begeerde eerste prijs te
winnen. Richard Krol werd tweede met 10 punten en Jan Wals derde met 9 punten
en Michel van Holland veroverde de poedelprijs wat hij helemaal niet erg vond nee
hij vond het zelfs erg leuk!
Op vrijdag 4 februari gooide ik voor de competitie tegen Michael Zeelenberg en ik
vond dat Michael heel relaxt en ontspannen was en ook zo gooide. Na het darten
zaten we nog even een biertje te klokken en tijdens dat gezellige samen zitten
vertelde Michael hoe dat kwam dat hij zo relaxt en ontspannen was. Dat kwam
omdat hij in een schoonheidssalon zijn tarrels had laten verwijderen met een
bijbehorende massage. Het resultaat van zo’n behandeling is dat je zowel bij het
zitten, staan en lopen nergens meer belemmeringen van ondervindt. Pierre Gielens
en John Jonkman waren zeeeer geïnteresseerd en vroegen naar het adres en naar het
tarief van deze schoonheidssalon aan Michael, en ook hoe de behandelende dame
er uit zag, wat hij na enig aarzelen toch wel wilde geven en beschrijven, want ja je
gunt je collega darters natuurlijk ook dat ze zich zo vrij kunnen bewegen. Als er op
18 februari twee extra zeer ontspannen darters rond lopen dan ga ik denk ik ook
maar voor zo’n behandeling.
Omdat met toestand van de laatste twee jaar mijn inspiratie om een verhaaltje te
bedenken nogal is uitgedroogd heb ik maar iets leesbaars van internet getrokken, ik
hoop dat u het kan waarderen.

Schoenendoos
Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd. Ze hadden al die jaren alles
gedeeld, alles samen besproken. Ze hadden geen geheimen voor elkaar, behalve
dat de kleine oude vrouw een schoenendoos bovenin haar linnenkast bewaarde,
waar haar man nooit naar gevraagd en nooit in gekeken had. Al die jaren had hij
niet aan die doos gedacht, totdat zijn vrouw op een dag ernstig ziek werd en de
dokter zei dat ze niet zou herstellen. Omdat hij van alles wilde regelen, pakte hij
de schoenendoos en bracht hem bij zijn vrouw op bed. Ze was het met hem eens
dat het tijd werd dat hij wist wat erin zat. Toen hij hem openmaakte, vond hij
wat haakwerk, en twee bundels bankbiljetten, samen goed voor een bedrag van €
25.000. Hij vroeg haar waar dat vandaan kwam. Ze zei: ‘Toen wij gingen
trouwen, vertelde mijn grootmoeder me dat het geheim van een gelukkig
huwelijk was, nooit ruzie te maken. Ze raadde me aan om elke keer als ik boos
op jou zou worden, rustig te blijven en een kleedje te haken.’
De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen zijn tranen. In de doos
lagen slechts twee kleedjes. Ze was in al die jaren maar twee keer boos op hem
geweest. Gevoelens van geluk overspoelden hem. ‘Schat,’ zei hij, ‘dat verklaart
de twee kleedjes in de doos, maar hoe zit het met al dat geld?’
‘O,’ zei ze, ‘dat heb ik verdiend met het verkopen van de kleedjes.’
N. de Koning.

Pub Quiz
ZATERDAG 12 MAART
IN DE HAZELAAR
Aanvang 20.00 uuR
Arnoud Kreffer verzorgt deze quiz die op veler verzoek
een behoorlijk sportief karakter zal hebben. Maar de
deelnemers worden ook getest op hun kennis van
andere onderwerpen. Zo zal een muziekronde zeker
niet ontbreken. Sportkenners en liefhebbers van een
gezellige quizavond zijn van harte welkom.
Stel een team samen, stof je parate kennis nog even af
en

GO FOR IT
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OPLOSSING:

De overgebleven letters geven de oplossing.
Oplossing mailen of doorgeven aan Lucien Daman.

Winnaar van de december puzzel is:
De taartbon komt zsm naar je toe.

Jenna Veltmeijer

AKUIJPERSTRAAT
BAR
BILJART
BINGO
BINNENBUURT
CLUB
DANSEN
DARTEN
FIETSTOCHT
HAZEPOLDER
HDEGROOTSTRAAT
KAARTEN
KAMPWEEK
KANAALDIJK
KARAOKE
NECKERSTRAAT
PLEINBUURT
PURMEREND
SCHAEPMANSTRAAT
SLUISBRUG
SPEL
THORBECKEKADE
TONEEL
TROELSTRAPLEIN
VOORBUURT
WEST
WIJK

