Mei 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:
€ 5,Personen vanaf 16 jaar:
€ 14,Personen vanaf 65 jaar:
€ 8,50
Donateurs:
€ 14,Het bestuur:
Voorzitter:
R. Out
Secretaresse:
M. Wals
Penningmeester: M. Wals
lid:
T. van den Hoogen
lid:
G. Klein
lid:
R. Veltmeijer
lid:
R. Slond
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 06-38761499
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
Augustus 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.

LET OP NIEUW TELEFOONNUMMER WIJKGEBOUW

0638761499

Activiteiten seizoen 2021-2022
Komende activiteiten:
17 Mei:

Kraak avond

21 Mei:

Karaoke

10 Juni:

Dart koppel toernooi

28 Augustus: Rommelmarkt
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

Wil je ook eens mee werken aan een activiteit ben je altijd
welkom. Ook voor de rommelmarkt zoeken we bar
medewerkers (sters) Voor het opbouwen en opruimen aan het
eind van de dag bent u welkom. Kun je niet de hele dag een
paar uurtjes is ook goed.
Meld je aan bij Maria. m.wals@hotmail.nl Zonder uw
medewerking kan de rommelmarkt niet bestaan.

Voorzitterspraat
Als voorzitter van de wijkvereniging maak ik me een beetje zorgen. Ten
eerste wordt ik gedwongen door Lucien om een stukje te schrijven. Ten
tweede loopt buurtgebeuren achteruit. De activiteiten die georganiseerd
worden, worden steeds minder bezocht. Nou snap ik dat zowel de
vergrijzing als de verjonging hier mede debet aan zijn. Wat oudere
mensen zitten niet altijd te wachten op een karaoke of een kennisquiz, en
de jongeren hebben niet altijd iets met het buurtgebeuren.
Toch vind ik het enigszins raar dat de nieuwe mensen in de wijk vaak niet
meedoen met de activiteiten die in de buurt georganiseerd worden. Een
biertje in de club kost €1,30, terwijl een biertje op de Koemarkt bijna €4,kost. Plus hier zit je met allemaal buurtgenoten, mensen die je kent.
Verder is het ook mogelijk om zelf activteiten te organiseren en met
ideeën te komen. Ik hoop ook dat hier gehoor aan gegeven wordt, omdat
het eeuwig zonde zou zijn als de laatste buurtvereniging van Purmerend
zou verdwijnen.
Rob Out

VERKEER IN DE HAZEPOLDER

Regelmatig lees ik op Facebook en hoor ik bewoners hierover praten; er
wordt te hard gereden in de Hazepolder. Iedereen vindt van zichzelf dat hij
of zij niet te hard rijdt. Maar dat klopt niet helemaal. Er geld een
snelheidsbeperking van 15 km, dus stapvoets. Al gauw gaan we hier
overheen en je moet er niet aan denken dat er een kind uit een van de
stegen komt.
Dus namens vele wijkbewoners pas a.u.b. uw snelheid aan. Dit geld ook
voor de Schaepmanstraat en de Thorbeckekade.
Bedankt

JAARVERGADERING 7-04-2022
Na wat jaren van corona, wel of niet open, konden we weer een
jaarvergadering houden waar alle leden welkom waren. De opkomst was heel
laag; 6 leden waren aanwezig. De vergadering begon na een sluiting van 15
minuten door opnieuw te openen en de aanwezige leden werden welkom
geheten door de voorzitter. Het jaarverslag werd doorgenomen en er waren
geen op of aanmerkingen. Daarna het financiële verslag. Er was na een jaar
corona toch nog een kleine winst gemaakt wat kwam door de bijdrage van de
gemeente en een anonieme gift. We zijn welgeteld 2 maanden open geweest
waarin we 2 feesten hadden wat ook weer het nodige opbracht. Een
opmerking van een van de leden over de telefoonkosten die hoog waren en
nooit gebruikt was. Dit komt door de vaste lasten van een zakelijk abonnement
en het abonnement van ons mobiel pinapparaat. Het abonnement van de vaste
telefoon is daarom opgezegd, en een mobiel met prepaid is hiervoor in de
plaats gekomen zodat we toch bereikbaar zijn.
De contributie blijft hetzelfde en de drankprijzen worden allemaal met 10 cent
verhoogd. Dit door de stijgende prijzen. A.Zijp heeft het financiële verslag
goedgekeurd en dispensatie verleend aan het bestuur.
Ook hebben we een nieuw lid in ons bestuur. Ron Slond heeft zich hiervoor
aangemeld en met algemene stemmen aangenomen. Ron van harte welkom.
De rondvraag.
Rommelmarkt: Gaat het wel, gaat het niet door. Als het aan het bestuur ligt
gaat het door. Wel hebben we de mensen hiervoor nodig, de vergadering
hierover was 21 April.
Wijkblad: Een voorstel hierover was een kleiner formaat wijkblad. Om diverse
redenen blijven we voorlopig ons A4 wijkblad houden.
De vergadering sluit om 21.00 uur

TELEFOONNUMMER WIJKGEBOUW 06-38761499

Redactiepraat
Alweer het tweede krantje van mijn hand. Ik dacht in het begin: Waar gaat het over,
even zo een krantje in elkaar flansen kan toch iedereen. Maar toch, leuren om copy
(al hebben de vaste schrijvers gelukkig mij weten te vinden), er achter komen dat je
de computer en dan vooral de programma’s niet helemaal onder controle hebt, een
puzzel maken, die laten maken door het thuisfront om de fouten eruit te halen en er
dan vervolgens door schoonmoederlief nog op gewezen worden dat er toch nog een
fout in staat, spellingscontrole zodat je niet van die ellenlange zinnen krijgt welke ik
nu maak, taartbonnen regelen, een plek zien te bemachtigen in het clubhuis om de
jaarvergadering te kunnen bijwonen, de voorzitter met zoon BjÖrn op bezoek om les
te krijgen hoe omgaan met pdf en een grote mond opzetten met de ALV dat je ook de
website er wel even bij gaat doen. Manmanman waar ben ik aan begonnen.
Maar goed, dit keer weer veel info van vaste inzender en oppertopper Maria, oom
Jan heeft de biljarters even doorgelicht, de rommelmarkt komt er aan, nog een paar
oproepen voor leuke evenementen en Nico is op bedevaartsoort geweest. Ik wens u
veel leesplezier.
Lucien

DART KOPPEL TOERNOOI
10 JUNI
AANVANG 20.30UUR
VANAF 16 JAAR
De koppels komen uit de hoed van Nico en worden dus geloot.
Iedereen is welkom en kan meedoen, neem vrienden kennissen of familie mee.
Dit geld ook voor niet leden, zij zijn ook welkom.
Het inschrijfgeld is 2 euro per persoon.
De darters zien u allen graag komen.

Tot 10 juni in het clubgebouw de ,,Hazelaar``

BILJART PERIKELEN
Dit jaar geen winnaar omdat het seizoen niet volledig is gespeeld. Volgend jaar beter
want we spelen toch niet echt om te winnen.
Jan en Cor bijna even sterk volgens de lijst van 28-03-2022. Jan iets beter, maar Cor
heeft de bardienst, dus koffie zetten, drank en fris verzorgen en WC schrobben. Maar
Cor, doe volgend jaar even beter je best met biljarten dan word je misschien beter dan
ondergetekende.. (grapje).
Met Joop wil het dit jaar ook niet erg lukken maar wij weten hoe dat komt. Als je zonder
helm met je driewielige Ferrari omvalt op de Sluis dan snappen we wel een beetje dat
het gemiddelde wat minder is. Die val gaat in je hoofd zitten. Joop, we zijn toch blij dat
alles goed is afgelopen.
Henk, je gaat steeds beter. Hou dit vol dan ga je straks gelijk op met je zwager Vincent.
Die kijkt meer naar de grond dan naar het biljart.
Koos gaat ook steeds beter, als hij ze maar raakt. Want, mist hij een keer een makkelijke
bal, dan kan je meneer Pastoor beter niet in het clubhuis hebben. Meer zeg ik niet.
Bouk, blijf wel je best doen, dus niet opgeven. We zullen je gemiddelde naar beneden
doen volgend jaar, dan kan ook jij een paar punten pakken. Je hebt nu wel door dat
klaverjassen veel makkelijker is.
Jaap gaat erg goed. Hij heeft nog wel 2 potten minder gespeeld. Dat kwam door een test
die niet goed was. Misschien was het wel vogelgriep want hij was naar Vlieland of
Terschelling geweest om vogels te ringen. Als je zonder pet met vogels bezig bent en het
beestje moet zijn behoefte doen en dat klettert dan op je hooft kun je het zomaar
hebben.
Ab, de maandag is voor jou een uitje. Gezelligheid, biljarten, biertje 0% en een keer of 5
naar de WC. Je hebt het er maar druk mee op maandagavond.
We hebben een gezellige club. Na de partijtjes nog even 10 over rood, dat is wel lachen.
Vooral als je de rode bal mist want dan kan je weer opnieuw beginnen. Tenminste, als je
nog niet vast staat op 7 punten.
Even voor 23.00 uur stoppen we. Opruimen, WC schrobben, bar opruimen, glazen
spoelen en naar huis.
Weer een mooie maandagavond gehad (prachtclub)
Neem deze berichten niet te serieus.
Jan

NIEUW BESTUURSLID STELT ZICH VOOR
Purmerend, 8 april 2022,
Beste Hazepolder Leden,
Daar ik gisteravond tijdens de Algemene
Ledenvergadering ben toegetreden tot het bestuur, wil ik
me graag nog even aan u voorstellen.
Mijn naam is Ron Slond, 73 jaar en al meer dan 50 jaar
getrouwd met Yvonne.
Op mijn 7e jaar ben ik samen met mijn ouders en zus
vanuit Amsterdam in de Hazepolder komen wonen aan
de Hugo de Grootstraat 128. Dat waren de eerste
nieuwbouw huurwoningen van Purmerend in eigendom
van bedrijven als Shell, Verschure, Kromhout en Ketjen.
Eind jaren 70 konden de huurders deze woningen kopen voor bedragen van Hfl.
25.000 - 30.000, 00 ! Kom daar nu maar eens voor, haha.
Mijn hele jeugd heeft zich dus afgespeeld in de Hazepolder en als jong
Amsterdams jochie, was dat destijds een El Dorado. Werkelijk een prachtige tijd,
waar ik nog steeds met veel plezier op terugkijk.
Slootje springen, zwemmen in het kanaal, knikkerbanen maken in de toen nog
grote speeltuin. De gebroeders Klein (van de groenteboer) waren hier echte
kunstenaars in en de knikkers rolde als ware Tour de France helden als een speer
naar de finish.
Mijn helaas te vroeg overleden vader, Sime, en moeder Annie waren eind jaren 60
en begin 70 al betrokken bij de wijk en mede organisatoren van de befaamde
PF60 feesten in de Hazepolder. Mijn pa is nog voorzitter van de 1e wijkraad
geweest en later opgevolgd door de eveneens te vroeg overleden Sietze de Bruin.
Inmiddels woon ik alweer 65 jaar in Purmerend, waarvan nu ruim 44 jaar in de
Gors-Zuid. Enkele jaren geleden werd ik door Ger Franke geattendeerd op het
klaverjassen in de Hazepolder en na de 1e keer meedoen, was ik gelijk weer
verknocht aan de gemoedelijke sfeer die in het wijkgebouw heerst en vooral ook
de kennismaking met oude buren en bekenden. Ik kijk altijd uit naar de 2
wekelijkse kaartavonden, die altijd perfect geregeld worden door Bouk Groot en
zijn vrouw Jannie.
Sinds mijn aftreden dit jaar als voorzitter van vv DZS, had ik weer wat meer tijd over
en na wat gesprekken met Maria en Jan over het reilen en zijlen van de
Wijkvereniging werd het mij al snel duidelijk dat hulp geboden was om deze
gezellige vereniging in stand te houden. Na ampele overweging heb ik toen
besloten mij beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, teneinde de

vereniging verder op weg te helpen. Er staan n.l. enkele belangrijke bestuurszaken
op stapel, zoals aanpassing van de wettelijk verplichte statuten (volgens de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, WBTR) en tevens een meer aan de deze tijd
aangepast Huishoudelijk Reglement.
Het zal een ieder tegenwoordig duidelijk zijn, dat vrijwilligers schaars te vinden
zijn, doch ik hoop en vetrouw erop dat er binnenkort vanuit de leden of donateurs,
personen zullen opstaan, die de Wijkvereniging Hazepolder net als ik een warm
hart toe dragen en zich aanmelden voor ondersteunde werkzaamheden op wat
voor manier dan ook.
Het moge duidelijk zijn, dat het voortbestaan van Wijkvereniging Hazepolder
mede afhankelijk is van de hulp van leden en andere vrijwilligers !!
Laten we er met zijn allen daarom voor zorgen dat ook de toekomstige Hazepolder
generatie met veel plezier van deze vereniging kan blijven genieten.
Graag tot horens en ziens.
Ron Slond

Zaterdag 21 mei

Karaoke in de
Hazelaar
Aanvang 20.30

IN MEMORIAM
Op 14 April bereikte ons het droevige bericht van het overlijden op 12 April
van Jacques Niessen.
Jacques was jarenlang voorzitter van onze wijkvereniging en heeft altijd
veel voor onze vereniging gedaan. Heeft zich altijd ingezet voor het bestuur,
de rotonde en ook draaiden we op de horeca papieren van Jacques. In 2014
werden hij en zijn vrouw Jo benoemd als ere leden waar hij best wel trots
op was. Jacques, een man van zijn woord, eigenzinnig maar rechtvaardig.
Als hij iets zei of beloofde kon je ervan op aan.
Toen in januari zijn geliefde Jo overleed vond hij het leven ook niet meer
veel waard en wilde hij weer bij haar zijn.
Alleen in de viervorst zonder Jo daar kon Jacques niet goed tegen.
Lieve Jacques veel liefs van ons, je hebt nu je rust. En zoals op je kaart.
I did it my way
I closed the curtains

Waar je ook gaat, neem je eigen zonnestralen mee.
Glimlach naar een vreemde, wees lief voor de mensen om je heen.

Quiz avond 12 Maart
Zaterdagavond quizavond, altijd gezellig. Na de laatste paar quizzen
georganiseerd door Rob kwam bij ons de vraag: Mag ik bij jullie ook eens een
quiz organiseren. Arnout Kreffer stelde de vraag en natuurlijk hebben we daar
in toegestemd. Rob vond het oké dan kon hij ook zijn kunsten eens laten zien.
Arnout organiseerde een quiz met een sportief karakter, dat wil niet zeggen dat
er alleen sportvragen waren, nee alles kwam aan bod, muziek, algemene
vragen dus van alles wat.
Het was een goed in elkaar gezette quiz. Niet makkelijk maar ook weer niet te
moeilijk. Met beeld via de beamer. Na elke ronde zagen we wie er bovenaan
stond. En de punten lagen niet eens zover uit elkaar. Ook sport en muziek
liggen dicht bij elkaar. Daar tussen door raden wie de oud voetballers waren en
in welke shirts ze werden afgebeeld. Ook een ronde Max Verstappen was erbij.
Er was een goede opkomst voor de avond, 11 teams deden mee.
Uiteindelijk kwamen we aan het einde toch met een winnaars groep. We
speelden met 4 personen in een team.
Als eerste was de groep van Yvonne. Tweede werd Rob zijn team en als derde
team Joost. Als prijs kregen de teams een diner bon van Kriti, die ook 1 van de
prijzen beschikbaar stelde. Waarvoor dank.
De poedelprijs was voor het team van Nico Els en Peter.
We hebben nog lang na gezeten met een borrel en een muziekje. Arnout
bedankt voor de super gezellige avond. Je mag het nog een keer overdoen.
Maria

NADENKERTJE

Humor is een gat in de traan
Waardoor de lach tevoorschijn komt

BINGO AVOND 2 APRIL
Gezellig, eindelijk weer eens een bingo. Goede opkomst, 10 tafels en iedereen
wilde een prijs winnen. Prijzen waren er genoeg maar helaas niet iedereen had
een prijs. Met een hapje en drankje kwamen we de avond door en ook nog
even gezellig na gezeten. Ik zorg al jaren voor de bingo avonden, eerst samen
met Mark en de laatste jaren alleen. Altijd met plezier
gedaan, maar er zit heel veel werk en tijd in. Er moeten
ongeveer 60 prijzen gekocht worden om 4 rondes te spelen.
De prijzen worden gekocht van het geld wat een bingo
avond opbrengt en dat is de ene keer wat meer dan de
andere. Dus koopjes zoeken en wat leuke pakketjes maken.
Een boodschap tas gevuld gaat er altijd wel in. En zo
onderhand wordt je vanzelf creatief in het samenstellen van de prijzen.
De bingo van 2 April was voor mij de laatste bingo. Ik hoop dat mijn opvolger
hier ook met plezier mee door gaat. En zou u ook eens wat willen organiseren
meld u zich aan bij m.wals@hotmail.nl

Parkeren in de Hazepolder
We weten allemaal dat het overdag goed parkeren is in de Hazepolder, de wijk
waar u en ik wonen. Helaas valt het mij de laatste tijd steeds meer op dat velen
hun auto neer zetten zonder op te letten of je tussen de parkeer strepen staat.
Dit is heel vervelend als je laat thuis komt en geen plek kunt vinden in je eigen
straat. Als we nu allemaal eens wat meer op letten en de auto tussen de
strepen zetten heeft een ander ook een plaats. De parkeer plaatsen zijn niet al
te groot maar een busje kan er toch wel
staan. Voor een klein autootje moet het dus
helemaal geen probleem zijn.
Dus als u uitstapt kijk even of u in een
parkeervak staat.
Bedankt alvast
Maria

Verslag dartclub 181 Mei 2022.
Gelukkig verloopt het dartseizoen nagenoeg weer als vanouds. Erg blij zijn wij met 2 nieuwe
deelnemers; Michel van Holland en Cor Kanter, wij wensen jullie veel dartplezier.
John Jonkman en Pierre Gielens hebben tot nu toe als enigen een keer 180 gegooid, Jan Wals hoort
daar eigenlijk ook bij maar Jan Gooide 3 x triple 19 dus 171, ook niet verkeerd hoor. Koos Veltmeijer
is de uitgooi specialist dit seizoen tot nu toe hij gooide; 99 – 101 en 110 uit, voorwaar niet mis toch!?
Pierre heeft de hoogste uitgooi tot nu toe; 115, doe het maar na. Wat verder te vermelden is is dat
Pierre bovenaan staat met 33 pnt, John Jonkman tweede met 30 pnt, maar met 2 partijen minder
gespeeld, dus dat wordt nog zeer spannend de komende weken. John’s tweede plaats wordt nog
bedreigd door Jan Wals met 28 pnt. Enorme druk dus op de schouders van John. Dat was enkele
weken geleden al goed merkbaar want toen was John na het darten enige tijd vermist. Nadat Anita
de geheime dienst had ingeschakeld werd hij s’ morgens vroeg ergens op een bank aangetroffen nog
enigszins verward maar goed aanspreekbaar. Dat doet darten met je. Pierre wilde weer eens een 180
er gooien maar had een afzwaaier, maar dat leverde toch nog 174 punten op voorwaar ook niet
slecht. De laatste dartavond is op 10 juni maar dan houden we ons bekende koppeltoernooi
waaraan ook gedresseerde zeeleeuwen, glasblazers, opa’s en oma’s en schoonmoeders mogen
meedoen.
Opa kan niet meer.
Er loopt een oud mannetje langs de Amsterdamse wallen, roept een hoertje, “heee opa, zullen we
het proberen?” Zegt opa “nee meid, dat gaat niet meer.” Zegt dat hoertje; “kom kom, we gaan het
gewoon proberen.” Opa naar binnen en er op als een jonge vent, 5 x achter elkaar!! “Pofiffef”zegt
dat hoertje toen het feestje eindelijk was afgelopen, “je zei dat het niet meer ging!” Zegt opa,
“seksen, ja dat kan ik nog wel, maar betalen dat gaat niet meer…..

De race naar Mekka

- Een Turks raadselspr

De oude Ahmed was een merkwaardig man, zowel bij zijn leven als na zijn dood. Zijn
testament bepaalde, dat zijn beide zoons een race per kameel naar Mekka moesten houden. Al
zijn bezittingen zouden gaan naar degene wiens kameel het laatst aankwam.
De zoons, die steeds grote eerbied voor hun vader hadden getoond en zeer gehoorzaam waren,
deden hun uiterste best om zijn wens uit te voeren, maar ze hadden daarmee de grootste
moeite...
Elk van hen was er natuurlijk op gebrand de begeerlijke prijs in de wacht te slepen in een
eerlijke wedstrijd. Geen van beiden leek dus grote haast te hebben om in Mekka te arriveren.
Maar zij wilden ook voldoen aan hun godsdienstige plichten om binnen de vastgestelde tijd in
Mekka te zijn voor de jaarlijkse bedevaart. Zij treuzelden, talmden, deden het kalm aan, deden
stappen terug, waarbij elk hoopte, dat de ander zich vergissen zou en het eerst in Mekka zou
aankomen.
De race was al twee weken aan de gang, toen ze afstapten, doodop, hongerig en
terneergeslagen, en weenden met de armen om elkaars schouders. Juist op dat moment kwam
toevallig Nasreddin Hodja voorbij en hij bleef staan om naar de reden van hun verdriet te
vragen. Ze vertelden hun droevig lot, terwijl hij aandachtig toeluisterde.
Toen ze klaar waren met hun verhaal, zei hij: "Uw moeilijkheden zijn niet zo groot als u
denkt," en hij vertelde hun, hoe zij de wens van hun vader zonder verwijl konden uitvoeren.
Zodra Nasreddin uitgesproken was, sprongen de broers op de kamelen en spoedden zich op
topsnelheid naar Mekka.
Wat had Nasreddin Hodja gezegd waardoor ze voldeden aan hun vaders wens en ook nog op
tijd voor de bedevaart waren?
Antwoord: Nasreddin Hodja stelde voor, dat ieder van hen op de kameel van zijn broer
wegreed, in plaats van op zijn eigen kameel. Dan moest ieder voor zich proberen zijn eigen
kameel het laatst in Mekka te laten aankomen door zijn uiterste best te doen om de kameel
van zijn broer er het eerst te laten aankomen.

Vogels Wijkwest
We hebben alles kunnen lezen en via de media gehoord over de vogelgriep, dat
heeft ook zijn weerslag op de vogels in de wijk. Er zijn minder vogel in de wijk
als voorgaande jaren in het voorjaar.

Daarom nog maar een vogelsoort van “Vogels (buiten) Wijkwest. Deze keer gaat
het over de vogels die ik op Terschelling gezien heb tijdens de week van 19 t/m
26 maart.
Ik ga u niet vermoeien met het opsommen van allerlei soorten, maar de 2de dag
was een rijke dag wat betreft de vogels. Tijdens de 29 km, dit keer rond West
Terschelling, het breedste gedeelte van het eiland, scoorde ik 29 soorten.
Maandag ben ik aan het aflezen van ganzenringen, de biologen die dit onderzoek
doen, o.a. naar verspreiding, leeftijd, trekroutes een vooral plaats-trouw. Om een
voorbeeld te schetsen, ik las een Brandgans zijn ringen af n.l. Geel F en Blauw C.
Komt in het systeem te staan als YFBC, deze was tussen Terschelling en Hoek
van Holland maar liefst 39 keer afgelezen. En zo zijn er legio voorbeelden. Ook
dinsdagmorgen nog een uurtje aan het aflezen geweest, als je bij zo’n groep
ganzen aankomt ga je rustig zitten, liefst tegen de dijk aan. Ze wennen dan aan
je aanwezigheid en komen steeds dichterbij, hetgeen het aflezen
vergemakkelijkt.

Zoek hier nu maar eens een gans tussen met kleurlingen, hiervoor gebruik ik een
telescoopkijker, deze haalde het beeld op 1000 meter naar 119 meter. Als je er
een hebt in beeld voer ik dit direct op mijn telefoon in de .app. Birdring.
Dit ziet er dan zo uit.
Als je aan het eind van de
waarnemingen bent, upload je
het naar de website van
www.geese.org. Binnen no
time staan ze er op en evt.
fout meldingen kan ik daarna
nog corrigeren. Komt wel
eens voor dat je linker en
rechterpoot verwisseld.
Internationaal is aflezen van
links naar rechts. Dit aflezen
is een leuke bezigheid en
tijdverdrijf en je bewijst de
wetenschap er een dienst
mee. Wat ook wel voorkomt
is, tijdens het aflezen komt
er een ander soort vogel door
het beeld heen lopen, die je
anders gemist zou hebben.

Ook de laatste dagen veel gevogeld en zo nu en dan een kleurring of ringen
afgelezen. de laatste was een Scholekster die langs de wadkant zo mooi in
beeld zat da ik er niet omheen kon en deze nog even mee pakten. Het was BLPC2WJ het neerkomt op links donkerblauw 2, daar boven lichtblauw en rechts
wit J en aan het bovenbeen een metalenring van mogelijk NL Arnhem-Holland.

Jz.

PUZZELLEN
Een aardig aantal goede inzendingen van de vorige puzzel maar dat kan en
moet meer. De uitslag, nieuwe redacteur Lucien was een inkoppertje. Toch,
als je kijkt naar het aantal blaadjes wat rond gebracht wordt en het aantal
leden, dan zouden er veel meer inzendingen moeten komen. Totaal 18
mensen hadden de uitslag ingezonden. Na uiteraard een eerlijke trekking is
voor deze keer als winnaar uit de bus gekomen:
PAUL KONIJN
De taartbon komt zsm naar je/u toe.
Bij de nieuwe puzzel is het de bedoeling dat alle woorden 1x ingevuld
worden. Vul de letters in welke bij de cijfers staan en stuur de uitslag naar
de redactie. Veel puzzelplezier.

2

6

5
8

A

1
3

4
7

3
HOI
KMA
MBV
NAP
NRC
SLA
4
ANIJS
COLA
DING
EEUW
UITSLAG:

1

EGEL
ETEN
IDEM
LILA
MEMO
NOGA
PRIJS
ROUW
ZWIJN

EISER
KEERN
OPRIT
WOOLD

5
ALBUM
ASSEN

7
ABONNEE
CRAPOEL

2

3

SMAKKER
8
MIJMERING
SPOORWEG
STROHALM
WALSBERG

6
AMPSEN
EEMNES
INTIEM

4

5

6

7

8

9
CAMEMBERT
FLESGROEN
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Beste bewoners,
Op 28 augustus 2022 organiseren wij voor de 24e keer onze jaarlijkse rommelmarkt. Zoals
ieder jaar hebben bewoners van de Hazepolder de eerste mogelijkheid om plekken voor de
deur te reserveren.
Inschrijven
Inschrijven is mogelijk tot 5 juni 2022, op twee verschillende manieren:
1. U schrijft zich online in op www.rommelmarkthazepolder.nl.
2. U levert het ingevulde antwoordstrookje onderaan deze brief in bij Hugo de Grootstraat 64.
Op het strookje of op de website kunt u ook aangeven of u een kraam wilt huren op uw
plek(ken). Elke kraam kost €20,- (te betalen op de dag van de markt). U ontvangt vóór 10 juni
een bevestiging van uw plek.
Parkeren en toegankelijkheid rondom de markt
Tussen 27 augustus 07:00 en 28 augustus 20:00 zal het vanwege het opbouwen en afbreken
van de markt niet mogelijk zijn te parkeren in de Hugo de Grootstraat, in de Schaepmanstraat,
op het Troelstraplein en op de Thorbeckekade. Ook zullen deze straten op 27 augustus tussen
12:00 en 18:00 en op 28 augustus tussen 05:00 en 20:00 volledig ontoegankelijk zijn voor al het
gemotoriseerde verkeer (uitgezonderd laden en lossen voor de markt).
Ten slotte
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens de markt mee willen helpen in het wijkgebouw
of op de markt. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met Maria Wals.
Laten we er met zijn allen weer een gezellige dag van maken! Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de rommelmarkt.
Telefoonnummer / WhatsApp: 06 20182895
E-mail: contact@rommelmarkthazepolder.nl
___________________________________________________________________________________________________

Antwoordstrookje Rommelmarkt 2022
Naam: _____________________________________

Telefoonnummer: _________________________

Straat: _____________________________________

Huisnummer: ______________________________

E-mail (optioneel): ________________________

Aantal plekken: ____________________________

Wilt u een kraam (/kramen) op uw plek(ken)?: Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Opmerkingen:
Dit antwoordstrookje a.u.b. inleveren bij Hugo de Grootstraat 64

INSCHRIJVEN IS OOK MOGELIJK VIA ROMMELMARKTHAZEPOLDER.NL

