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De werkzaamheden voor het tot stand brengen van een nieuw sportcomplex zijn in volle 
gang. Primair moet natuurlijk de infrastructuur op orde worden gebracht. Dat betekent 
leidingen, kabels en riolering leggen, waarna de weg verhard zal worden om de aanvoer van 
bouwmaterialen mogelijk te kunnen maken. 
Het Stichtingsbestuur houdt zich niet bezig met de nieuwbouw van de 63 woningen, 
waarvan de openbare inschrijving officieel is gestart. Voor de sportverenigingen is het van 
belang, dat eind mei gestart wordt met de aanleg van de kunstgrasvelden voor DZS en 
WWSV. Ook de jeu de boules banen gaan dan op de schop. 
De Stichting laat via een drone regelmatig foto’s maken om jullie op de hoogte te houden 
van de werkzaamheden. Niemand kan het werk van bovenaf bekijken en het leek het 
bestuur wel leuk om jullie daar meer kijk op te geven. Oscar Ruiters (Repa-verpakkingen) 
stelt hiervoor belangeloos zijn drone ter beschikking. Voor bewegende beelden klik [hier]. 
Helaas blijkt niet elke computer deze beelden te kunnen verwerken, maar de beide foto’s 
spreken al voor zich. 
Ondertussen zijn er commissies ingesteld om na oplevering direct en kordaat het 
sportcomplex te gaan gebruiken. Zo is er een voorlopige gezamenlijke kantinecommissie en 
onderhoudscommissie voor het eerst bijeen geweest. De eerste indruk geeft een 
enthousiast beeld en de huidige club-medewerkers zien de gezamenlijke opdracht om, na de 
oplevering, het complex in goede staat te houden helemaal zitten. 
De voorlopige kantinecommissie bestaat uit de DZS-leden Romy Kok, Manon van Veen, 
Mariëlle de Jong; leden van Butje 13: Ben Rijmers, Toon van Diepen en Klaas Soederhuizen 
en de WWSV-ers Ruud Auée, Yvonne en Ronald van Diepen. Martin Bank leidde namens het 
Stichtingsbestuur de bijeenkomst.  
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De onderhoudscommissie bestaat uit: Petro Knook en Henk Gans (DZS), Ruud Auée en 
Robert Kooter (WWSV), Toon van Diepen en , Buck de Graaf (Butje 13). Namens het bestuur 
heeft Ronald Levering hier de leiding. 
Er is ook een publiciteitsplan gemaakt. Michiel Bormans, Vincent van Halderen en Leo van 
Berkel gaan proberen om ons complex te promoten. Met flyers, advertenties en activiteiten 
hopen we ook nieuw bloed in de verenigingen te krijgen. 
Maar ook jullie kunnen binnenkort “opscheppen” over een nieuw sportcomplex met: 1 
kunstgras en 1 natuurgras voetbalveld, 2 kunstgras korfbalvelden, 14 jeu de boules banen, 
een nieuwe kantine met 10 kleedkamers. Daarbij worden alle sportvelden en 10 jeu de 
boules banen voorzien van energiezuinige veldverlichting, die op duurzame wijze in het 
Wijdewormer landschap zal passen. 
Verder is de opdracht voor de drie verenigingen om nieuwe leden te werven. Daar kunnen 
onze eigen leden best ook wat moeite voor gaan doen, want het ledenbestand moet bij ons 
allemaal vergroot worden om een gezonde toekomst tegemoet te kunnen gaan.  
Alle partijen doen een uiterste inspanning om vanaf 1 september 2019 op kunstgras te 
kunnen voetballen en korfballen. In die periode zal de jeu de boules vereniging iets moeten 
inschikken, door  tijdelijk op wat minder banen te kunnen spelen. 
De werkzaamheden voor het nieuwe verenigingsgebouw zullen parallel lopen met de andere 
werkzaamheden, maar mogelijk pas enige maanden later, begin 2020, worden opgeleverd.                                                                                                                                             
Daarna wordt de oude kantine gesloopt en wordt het natuurgrasveld van D.Z.S. aangelegd. 
Na de renovatie zal het gehele sportcomplex Neck-Zuid worden overgedragen aan de 
“Sportstichting Wijdewormer”, die het gaat beheren.  
 
Na een mooie facelift van het centrum van Neck, kan er een parel aan sportief leef- en 
woongenot in de regio worden toegevoegd, waar men, samen met de gemeente, bijzonder 
trots op kan zijn. 

 

Namens het bestuur van de Sportstichting, 
 
Leo van Berkel 

 

mailto:pm.denhartog@telfort.nl

