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Buurtgezinnen bieden helpende hand
Sinds kort kunnen gezinnen uit
Purmerend die overbelast zijn,
een beroep doen op zogenoemde
buurtgezinnen.
De gemeente is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met Buurtgezinnen.nl. Dit
is een onafhankelijke stichting die (opvoed)
ondersteuning biedt aan overbelaste gezinnen. Het initiatief
kan nog wel enkele steungezinnen gebruiken.

de kinderen. Kortom, het is allemaal maatwerk.Een ander
kenmerk is continuïteit. De relatie tussen een vraaggezin en
een steungezin is immers gebaseerd op onderling vertrouwen.

Aanmelden
Inmiddels hebben diverse gezinnen zich als vraaggezin aanmeld,
waardoor de vraag naar steungezinnen groeit. Heeft u belangstelling of wilt u zich als steungezin aanmelden, dan kunt u meer
informatie vinden via www.buurtgezinnen.nl of de Purmerendse
facebookpagina https://www.facebook.com/Buurtgezinnen.nl.in.
Purmerend/.

Een belangrijk kenmerk van Buurtgezinnen.nl is vrijwilligheid.
Het vraaggezin en het steungezin maken samen afspraken
over de invulling van de ondersteuning. Die kan uiteenlopen
van af en toe logeren tot opvang van een kind op vaste dagen
in de week en van oppassen tot samen iets leuks doen met

Als u na aanleiding van de informatie op internet nog verdere
vragen heeft, kunt u contact opnemen met Irene Langerijs. Zij
is aangesteld als coördinator in de gemeente en bereikbaar via
06-12633197 of irene@buurtgezinnen.nl.
l

Inleveren vuurwerk en
kerstbomen

Herdertjestocht voor een
kraakheldere kerst

€ 0,1205

Ook dit jaar organiseert de
gemeente een vuurwerk- en
kerstbomenactie. In de meeste
wijken kunnen vuurwerk en
kerstbomen worden ingeleverd.

Per kerstboom krijgt u € 0,50 en voor
een kilo vuurwerk krijgt u € 0,25. In
onderstaand overzicht vindt u de data
en locaties waar u deze spullen kunt
N a h e t k N a l l e N inleveren. Voor alle locaties en data
opruimen met z’n allen!
gelden de tijden 08.30 tot 15.30 uur.
Lever het zondag 2 januari 2011 tussen 09.00 uur
De vuurwerkactie is op 2 januari, de
en 15.00 uur in bij het wijkkantoor en vul je spaarpot!
Vuurwerk is gevaarlijker dan je denkt.
kerstbomenactie op 4 januari. De
Doe voorzichtig met oprapen!
locaties:
•P
 urmer-Noord: Gildeplein,
achterzijde, naast de flat;
•P
 urmer-Zuid: parkeerterrein
Koggenland, naast wijkkantoor;
•G
 ors: Dotterbloem,
Zakgeld nodig?
naast wijkkantoor;
lever je
kerstboom in
• Weidevenne: parkeerterrein station, achterin;
Na de kerst is iedere
kerstboom geld waard. Verzamel
• Overwhere/Wheermolen:
parkeerterrein naast de Beuk.
ze, lever ze in en vul je spaarpot!

€ 0,2550

Op zaterdag 8 januari 2011 kun je ze tussen 10.00 uur en
15.00 uur inleveren bij het wijkkantoor.

De locaties Overwhere en Wheermolen zijn samengevoegd;
Centrum is al langere tijd vervallen.
l

Het kerstverhaal, hoe zit
dat ook al weer? Tijdens
de herdertjestocht, een
theatrale wandeling op
zondagavond 23 december,
wordt het allemaal duidelijk.
Dit jaar is er hoog bezoek,
want de keizer zelf wordt
Bron foto: Facebookpagina Herdertjestocht,
verwacht. De tocht start om
Lutherse Kerk Purmerend.
16.45 uur vanuit de Lutherse
kerk (Hoogstraat 18) en gaat in het schemerdonker langs verschillende toneelscènes, om uiteindelijk uit te komen bij de kerststal.
Dit avontuur is bestemd voor kinderen van twee tot twaalf jaar.
Wie het leuk vindt, mag als herdertje verkleed komen, of ben je
misschien liever een engel? De tocht wordt gelopen in groepen
en onder begeleiding. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en
zusjes mogen natuurlijk ook meelopen.

Aanmelden
Wil je het kerstverhaal weer kraakhelder hebben, zo vlak voor
kerst? Meld je dan aan via herdertjestocht@gmail.com. Je ontvangt dan bericht in welke groep je kunt meelopen. Deelname is
gratis, maar een kleine bijdrage voor de onkosten wordt op prijs
gesteld. Dit jaar vindt het evenement plaats met medewerking van
restaurant de Stallen.
l
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Tiener- en kindercentrum
zoekt helpers
Sinds het voorjaar van
2016 zit in de Riekstraat
een kinder- en tienercentrum. Het centrum wordt
gerund door vrijwilligers.
De kinderen uit de wijk
kunnen er binnen en buiten spelen en knutselen.
Ook worden er regelmatig
leuke activiteiten georganiseerd, zoals koekjes
bakken, kleding pimpen,
koken, enzovoort. Het
centrum kan nog wel wat
vrijwilligers gebruiken.
Lijkt het je leuk om
activiteiten voor en met
de kinderen in de PurmerNoord te organiseren?
Zoals gezegd is het
tiener- en kindercentrum
op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden om de
dinsdagmiddag, van 14.00
tot 17.00 uur, nieuw leven
in te blazen. Je bent vrij
om samen met de andere
vrijwilligers en de kinderen activiteiten te organiseren.
Heb je interesse, dan kun je contact opnemen via e-mail
riekstraat21@gmail.com, facebook Kindertienercentrum
Riekstraat, of kom gewoon eens langs tijdens onderstaande
openingstijden annex activiteiten.

Maandagochtend
• 10.00 – 12.00 uur Baby/Peuterochtend.

Maandagavond
• 19.00 – 21.00 uur Middelbare scholieren.

Woensdagochtend
• 10.00 – 12.00 uur Baby/Peuterochtend.

Woensdagmiddag
• 14.00 – 17.00 uur Kids en tieners 4 tot en met 15 jaar.

Donderdagavond
• 19.00 – 21.00 uur Middelbare scholieren.

Vrijdagmiddag
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Gezellig darten met de Oldtimers
Ongeveer een jaar geleden kwam wijkbewoner Hein
Beek tot de ontdekking, dat een aantal mensen in
Purmerend geïnteresseerd is in darten. Kort en goed: zo
ontstond Dart Oldtimers. In het begin werd er op dinsdag
gedart, maar omdat op donderdag eerder kan worden
gestart, zijn de Oldtimers naar de donderdag verhuisd.
Ik was er donderdag om 19.00 uur en trof al een paar
enthousiaste leden aan, die lekker aan het ingooien
waren. Dit kan tot 20.00 uur, daarna wordt het menens.
Al bij binnenkomst hangt er een gezellige sfeer. Ik praat met Hein
en hij vertelt: “Op dit moment hebben we negen leden, maar we
zouden het leuk vinden als er nog wat mensen bijkwamen. Het
vindt plaats in het buurtcentrum Gildeplein, de bushalte is voor de
deur en parkeren kun je om de hoek, dus dat kan het probleem
niet zijn.”

Gezelligheid
“Wij zijn een dartclub, maar de gezelligheid staat bovenaan”,
vertrouwt Hein me toe, maar dit had ik zelf ook al gemerkt.
De club bestaat uit acht mannen en een vrouw, Monique.
Zij zorgt voor de drankjes en hapjes. Om die te kunnen
bekostigen haalt ze elke maand geld op onder de leden.
Hein houdt zich bezig met de wedstrijd en de materialen.
“Een eigen shirt is in de maak. Binnenkort hebben
we een wedstrijd gepland met een onderdeel van de
korfbalvereniging Purmer, en we hopen we dat het shirt dan
klaar is. De namen van de clubleden en het buurtcentrum
komen er op te staan.”
Reclame.“Ik heb deze week nog flyers rondgebracht om
reclame te maken voor onze dart-club.”
Ondertussen is het acht uur geworden en gaat de competitie
beginnen. Er wordt flink op los gedart, er worden cijfers op
lijsten geschreven en ik begrijp er zelf nog niet zoveel van,
maar na een kleine uitleg is het wat duidelijker. Dit gebeurt
allemaal in een heel gemoedelijke sfeer.
“We sluiten de avond altijd af met spel 29, een eigen creatie”,
zegt Hein.

Enthousiast
Bent u enthousiast
geworden na het
lezen van dit stukje
en wilt u ook graag
darten? Neem dan
eens een kijkje op
donderdagavond of
geef u meteen op
bij het buurtcentrum
Gildeplein, Overlanderstraat 650.

• 14.00 – 17.00 uur Tieners 10 tot en met 15 jaar.
Kinderen tot en met zeven jaar zijn welkom onder begeleiding
van een ouder/verzorger.
l

Ik wens de dartclub uiteraard
veel succes.
l
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Houd het veilig in en om huis
De Werkgroep 55-Plus heeft wijkagent Bob van
den Berg en Eddie van der Poel van de brandweer
uitgenodigd om te komen vertellen wat je moet
doen, maar ook laten om zo veilig mogelijk te
kunnen blijven wonen.
Misschien zijn criminaliteit
en brand niet uw favoriete
onderwerp. Het is echter
belangrijk te weten wat u
kunt doen om te voorkomen
dat u hiermee te maken
krijgt. Dit geldt zeker voor de
ouderen onder ons, die nu
eenmaal kwetsbaarder zijn.
Veel dingen weet iedereen
wel, maar toch zijn er ook
nog veel die we geregeld
over het hoofd zien.
Een voorbeeld is dat kliko’s
en ladders kunnen dienen
als handig opstapje om
naar binnen te klimmen, vooral als ze onder de ramen van de
eerste verdieping staan. Zorg er voor dat dit niet kan gebeuren
door ze weg of vast te zetten. Natuurlijk sluit u deuren en
ramen en doet u de deur op slot als u weggaat, maar, ook het
wc-raampje? En doet u dit ook als u maar heel even de deur
uit gaat? Immers, gelegenheid maakt de dief. Voorkom een
hoop narigheid en verklein de kans dat u zoiets overkomt.
Om het uit de mond te horen van iemand die er dagelijks mee
wordt geconfronteerd, zoals de wijkagent, maakt toch meer
indruk dan spotjes op tv. Hopelijk helpt dit verslag u er van te
doordringen maatregelen te treffen.

Hang- en sluitwerk
Het verhaal begint al bij de voordeur. Goed en 'up to date' hangen sluitwerk is van groot belang. Inbrekers ontwikkelen namelijk
steeds nieuwe methodes om binnen te komen. Wat een paar jaar
geleden nog een veilig slot was, is dat nu niet meer.
Vertragende maatregelen, zoals extra sloten, maken uw
huis minder aantrekkelijk voor inbrekers. Dit geldt ook voor
goede verlichting bij de voor- en achterdeur, liefst met
bewegingssensor of schemerschakelaar. Zorg dat ook binnen
licht brandt als u niet thuis bent. Het is nu eenmaal zo dat
een inbreker zijn tijd echt niet gaat verdoen door te kijken of
u wel echt thuis bent. Gebruik tijdschakelaars om lichten aan
en uit te laten gaan, voor als u langere tijd niet thuis bent. De
post laten weghalen door buren of bekenden en de gordijnen
open en dicht (laten) doen geeft het idee dat u thuis bent, en
dat hebben inbrekers niet graag.

dan eventueel, maar zeker met de deurkierhouder vergrendeld.
Mensen bedienen zich van zogenoemde babbeltrucs om u
met soms heel onschuldig lijkende smoezen te verleiden ze
binnen te laten. In de folder 'Babbeltrucs' van de politie vindt
u tal van voorbeelden en adviezen hoe hiermee om te gaan.
Dan zijn er nog oplichters die hun diensten aanbieden. Ze
willen bijvoorbeeld uw dakgoot schoonmaken of andere
klussen doen. Dergelijke knutselaars brengen vaak met opzet
vernielingen aan uw dak aan en melden dan even later dat er
ernstige schade aan uw dak is. Het kostenplaatje valt ineens
wel veel hoger dan eerst was afgesproken. Protest tegen
of weigering te betalen beantwoorden ze vaak met ernstige
dreigementen. Ga dus nooit in op dergelijke aanbiedingen;
u kiest zelf wie uw klussen doet. Overleg met buren en/of
bekenden over welke bedrijven betrouwbaar zijn en goed
werk leveren.

Noodsituatie
Vergeet niet de deurkierhouder te ontgrendelen nadat de deur
weer veilig dicht is, want bij een noodsituatie moet hulp snel
naar binnen kunnen. Daarom mag u ook geen sleutels aan
de binnenkant van het slot laten zitten, want dan kan het slot
van de buitenkant niet worden geopend.
Belangrijk is een vaste plek voor uw sleutels, liefst in de buurt
van de voor- of achterdeur, aan de scharnierkant van de deur
bijvoorbeeld, of in de meterkast. Een set noodsleutels in de
meterkast is een tip van de brandweer.
Zet u als u iemand verwacht alvast de deur open en gaat
u dan verder met waar u mee bezig was? Geen goed idee,
want voordat je het weet, glipt iemand naar binnen en slaat
zijn slag. In deze tijd kan dit 'open gedrag' gewoon niet meer.
Vraag altijd om een legitimatiebewijs, ook als iemand zegt
van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Heeft
iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe
afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan 112.

Verdacht

Deurspion

Vindt u uw bezoeker verdacht? Bel 112. Blijf rustig en neem
geen risico. Noteer de kenmerken van die persoon. Heeft die
een auto, schrijf dan het kenteken op.
Dit geldt ook voor andere verdachte zaken. Ziet u iemand
scharrelen bij het huis van uw afwezige buren en vertrouwt
u het niet? Meteen 112 bellen. In tegenstelling tot vroeger,
toen u alleen bij spoed dit noodnummer mocht bellen, wil
de politie tegenwoordig bij verdachte situaties graag snel in
actie komen, zodat de pakkans groter is.
Wat in dit verhaal niet aan de orde is gekomen, maar helaas
ook ouderen treft, is geweld of misbruik in huiselijke kring.
Hierop rust een enorm taboe; ouderen durven hiermee vaak
niet voor de dag te komen. Mocht u dit echter zijn overkomen
of wilt u hierover meer weten, bel dan met Veilig Thuis: 08002000, gratis en 24/7 bereikbaar).

Misschien is de kans op inbraak statistisch niet zo groot,
maar we krijgen steeds vaker te maken met mensen die met
verkeerde bedoelingen voor uw neus staan. Kijk vooral eerst wie
voor de deur staat door het raam of een deurspion, zeker als u
niemand verwacht. Als er een onbekende staat, open de deur

Al deze informatie is terug te vinden op de website van de
politie: www.politie.nl. Uitgebreide tips over babbeltrucs en
hoe u kunt voorkomen hiervan slachtoffer te worden vindt u
op www.politie.nl/themas/senioren-en-veiligheid.html.
l
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Het strooiseizoen is geopend
De gemeente is verantwoordelijk voor verkeersveilige
wegen en fietspaden. Een onderdeel hiervan is het ijsen sneeuwvrij maken en houden van de vastgestelde
hoofdroutes, bruggen en seniorenroutes gedurende de
wintermaanden.
Het gladheidsseizoen loopt
vanaf de eerste vrijdag na
1 november tot en met de
eerste vrijdag na 21 maart. Als
de weersomstandigheden dit
eisen, kan deze periode worden
verlengd.
Buiten de hoofdroutes,
bruggen en seniorenroutes
vindt gladheidsbestrijding
uitsluitend plaats als politie en brandweer daar aanwijzingen
over geven. Er wordt preventief gestrooid of sneeuw geruimd
bij dreigende gladheid. Bij werkelijke gladheid en sneeuwval
wordt er direct gestrooid en geruimd. Althans, voor zover
er voldoende mensen en materieel beschikbaar zijn en het
strooien geen risico voor het milieu met zich meebrengt.

Foto: Gemeente Purmerend. Tekst: Erik Goldsteen.

In de Purmer-Zuid worden alleen de doorgaande en busroutes vrijgehouden, evenals de echt doorgaande fietspaden.
Verzetslaan, Clara Visserstraat, Lingebos, Persijnlaan, Salland,
Slotermeer, Grevelingenmeer worden aangemerkt als doorgaande route. Het Drechterland, Kennemerland, Koggenland,
Groeneweg en Driegangpad zijn doorgaande fietspaden. Daarnaast worden de directe omgeving van de Molentocht en het
winkelcentrum Meerland schoongehouden.
Neem bij gladheid de kortste route naar een van de doorgaande routes. Zo houdt u het veilig voor uzelf en anderen.
l

Wijkkrant zoekt redacteuren
De Wijkkrant Purmer-Noord is vanwege het vertrek
van een redacteur (zie de vorige editie) op zoek naar
nieuwe redactieleden. Bent u betrokken bij het wel en
wee in uw buurt en lijkt het u leuk om eens in de zes
weken mee te werken aan een mooie en informatieve
krant? U kunt zowel ideeën aandragen, zelf schrijven
en/of foto’s maken. Als redacteur van de wijkkrant
ontmoet u interessante mensen en komt u op plaatsen waar u anders nooit zou komen. Veel tijd hoeft dit
niet te kosten, want u bepaalt zelf hoe veel uren u er
in wilt steken. Bovendien is professionele begeleiding
aanwezig en behoort een workshop of training tot de
mogelijkheden. Wilt u het redactieteam van de wijkkrant komen versterken of meer informatie? Stuur dan
een e-mail naar wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
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Brugdeel Hoornsebrug
veilig geland
Op donderdagmiddag
15 november werd de
nieuwe brugval (het
beweegbare deel) van de
Hoornsebrug ingehesen.
Het brugdeel kwam de
avond ervoor per boot aan
bij het viaduct van de A7.
De brugval heeft een gewicht
Tekst en foto: Piet Jonker.
van 65.000 kilo en is gemaakt
door Solid Steel Structures in Sumar (Friesland). Over het
IJsselmeer, door de sluis in de Afsluitdijk en Den Helder ging
de reis via het Noordhollandsch Kanaal, met een uitstapje
over het Alkmaardermeer, richting Purmerend. Er was een dag
vertraging vanwege harde wind op het IJsselmeer, waardoor
het overzetten in het donker moest gebeuren.
De Beemsterbrug was te smal om de brugval liggend op
het grote ponton te laten passeren. Daarom werd deze in
een schuinstand op een andere boot gezet. Met slechts 7,5
centimeter ruimte aan beide kanten wisten de schippers van
de sleepboten het gevaarte vakkundig door de Beemsterbrug
te loodsen. Ter plaatse moest eerst de enorme kraan worden
opgetuigd, waarna onder grote belangstelling het brugdeel,
na te zijn gedraaid, centimeter voor centimeter op z’n plaats
werd gehesen.
l

COLOFON
Redactie: Ria de Vries, Lenie Wessels, Hans Pels
en Kristel Groot.
Redactionele ondersteuning: Fred Berga.
E-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Uit deze krant mogen geen artikelen en/of foto’s worden
overgenomen zonder toestemming van de redactie.
Bezorgklachten: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Drukwerk: BaanStede.
Ontwerp en opmaak: Gerjan Stolp.

Contactinformatie
Voorzitter wijkkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23.
E-mail wijkkerngroep: kerngroeppurmernoord@hotmail.nl.
Website: www.kerngroeppurmernoord.nl.
Wijkwethouder: Mario Hegger, telefoon 0299 452 452.
Wijkmanager: Misja Horsthuis, telefoon 0299 452 452.
Wijkadviseur Clup Welzijn: Mehmet Uygun,
telefoon 06 150 006 23, e-mail m.uygun@clup.nl.
Sociaal Wijkteam, telefoon 0299 452 385, e-mail
wijkpuntpurmer@gmail.com.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 7 februari 2019. De
sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij is 11 januari 2019.
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