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WIJKKRANT
PURMEREND-WHEERMOLEN
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

PRACHTIG VUURWERK
Er werd heel wat prachtig vuurwerk afgestoken in de
Wheermolen, waardoor de wijk goed werd verlicht in
de eerste nacht van 2018.

FEBRUARI 2018
9e jaargang
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Roeivereniging bestaat zestig jaar
De Purmerendse Roeivereniging De Where bestaat
zestig jaar en vierde dit op zondag 7 januari met een
nieuwjaarsreceptie voor leden en genodigden. De
grootste verrassing tijdens deze bijeenkomst was
het onthullen van een nieuwe boot met een naam die
heel toepasselijk was voor de onthulling op deze dag,
namelijk de IJsvogel.
Verder organiseert de vereniging dit jaar in verband met
het jubileumjaar diverse evenementen. Wilt u hiervan op de
hoogte blijven, informatie kunt u vinden op de website van de
vereniging: Roeivereniging De Where, Purmerend.

Foto-impressie van Cees Bandt. l

Vrijwilligers voor wijkkrant en
website gezocht
Zoals u al heeft kunnen lezen in de vorige wijkkranten,
zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die onze
redactie komen versterken. Helaas hebben we geen
reacties binnengekregen en brengen we dit item
nogmaals onder uw aandacht. Lijkt het u leuk om een
artikel(tje) te schrijven of in te sturen, schroomt u dan
niet, want hieraan hebben we dringend behoefte .
Zeker als we de colofons van de andere wijkkranten bekijken,
komen daar geregeld nieuwe redactieleden bij. Ik denk
dan: waarom gebeurt dit in onze wijk niet? Er staat immers
niet voor niets onder de kop van de wijkkrant: v’oor en
door bewoners’.Aarzel dus niet om met me van gedachten
te wisselen over het schrijven van verhalen, kort of lang,
voor uw en mijn wijkkrant. U kunt u zich aanmelden via de
adresvermeldingen in het colofon. Namens alle lezers alvast
hartelijk dank!
l

Budgetaanvragen voor onze wijk zijn nog altijd mogelijk via:
www.purmerend.nl/product/wijkbudget-bijdrage-aanvragen

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl
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VUURWERK EN KERSTBOMEN
INGELEVERD
Op 2 januari
was het weer
vuurwerk inleveren
geblazen en op 5
januari waren de
kerstbomen aan de
beurt.
Kinderen met of zonder
ouders kwamen dit
bij het Makado en in
andere wijken dragend
in dozen of slepend
met de kerstbomen
voor een leuk zakcentje
inleveren. Over het
inleveren van de bomen
waren de Baansteeboys niet al
te enthousiast. Immers,
op het moment dat
de versnipperaar
van de kerstbomen
alweer naar zijn
volgende bestemming
was vertrokken, kwam de inlevering pas goed op gang.
Kerstbomen werden, slepend achter de kinderen, lopend
gebracht van beide kanten aan de achterkant van het
Makado, maar ook op de fiets met kinderzitjes.
Ze kwamen eerst aan met twee of drie bomen, maar
vertelden gelijk dat ze er nog meer kwamen brengen. In
dertig minuten tijd werden ongeveer dertig tot veertig bomen
gebracht, kaal, bruin en nog in pot.
l

‘Hoi, we gaan naar de rusthoeve!’
Op maandag
18 december was
het eindelijk weer
zo ver: de kinderen
van groep 3-4
van Islamitische
Basisschool De Roos
werden van hartelijk
welkom geheten
en ontvangen in
verzorgingstehuis de
Rusthoeve. De kinderen die nu in groep 4 zitten, zaten
vorig jaar nog in groep 3 en verblijdden de bewoners
al eerder met een bezoek.
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In de klas hadden we het tijdens een woordenschatles over
de verschillende levensfasen in ons leven. De kinderen
leerden daarbij de begrippen peuters, kleuters, volwassenen
en bejaarden. Een bejaarde werd omschreven als iemand die
ouder is dan 65 jaar. Gelijk reageerden enkele kinderen van
groep 4 hierop met de mededeling dat ze vorig jaar naar het
verzorgingstehuis waren gegaan en dat daar iemand woonde
die veel ouder was dan 65.Tijdens ons hernieuwde bezoek
bleek dat deze bewoner inmiddels honderd was geworden en
hoorden de leerlingen dat het bijzonder is als je zo oud wordt.
De kinderen waren achteraf helemaal verbaasd dat deze
bewoner ook heel kwiek meedoet met de gymles, waaraan de
kinderen tijdens ons bezoek ook deelnamen.

Vergeten
In ons verdere gesprek over de bewoners in het tehuis
werd besproken dat hier mensen verblijven die niet meer
zelfstandig thuis kunnen wonen, omdat ze bijvoorbeeld
heel veel vergeten. Ze weten vaak niet meer wat onlangs is
gebeurd, maar onthouden wel de dingen van vroeger. Een
van de kinderen wist te vertellen dat dit dementie heet; hij
wist dit nog van ons bezoek van vorig jaar. Nadat de kinderen
uit groep 4 hun ervaringen hadden gedeeld met die van
groep 3, waren deze ook erg benieuwd geworden. Op de
mededeling ‘We gaan naar
de Rusthoeve’ reageerden de
kinderen dan ook blij verrast.
Omdat we niet met lege
handen op bezoek wilden
gaan, besloten we gezamenlijk
om lekkere koekjes en mooie
tekeningen mee te nemen.
Iedereen houdt immers van
lekkere koekjes. De mama’s van
de kinderen hadden daarom
met veel liefde en aandacht
allerlei heerlijke koekjes voor de
bewoners gemaakt.

Thema
Op De Roos hebben we elke maand een thema omtrent
het goede gedrag (akhlaaq). Deze maand stonden centraal:
elkaar helpen en vriendelijk zijn tegen elkaar. Ons bezoek
sloot goed aan bij dit thema. De kinderen zijn er zich namelijk
van bewust dat er ook ouderen zijn die helaas niet zo vaak
of nooit bezoek krijgen van familie, vrienden of kennissen.
Dit zorgt ervoor dat een aantal van hen zich alleen voelt. De
kinderen wilden de ouderen graag helpen door hen aandacht
te geven met een bezoek. We hopen dat we dit blijvend
mogen doen.

Voorleesochtend
De kinderen genieten van het contact met de ouderen, en ook
als iemand voorleest uit een mooi boek. Daarom regelde De
Roos op 24 januari , de start van de Nationale Voorleesdagen,
een voorleesochtend op school. De ouderen waren hiervoor
uitgenodigd en kregen een ontbijt aangeboden. Het is bijna
overbodig te zeggen dat deze bijeenkomst een groot succes
was, zowel voor de ouderen als de kinderen.
l

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl

Pagina

3

PRACHTIGE KERSTSTUKJES
GEMAAKT IN TRITON
Na het succes van vorig
jaar organiseerde de
bewonerscommissie
van Triton op 16
decemberweer een
middag om gezamenlijk
kerststukjes te maken.
Gezien de grote
belangstelling moest zelfs
worden uitgeweken naar
de grote zaal.
Ruim veertig personen
hadden zich dit keer
aangemeld. Onder
begeleiding van enkele
dames die de kunst goed
onder de knie hebben,
werd vol overgave gewerkt
om de ter beschikking gestelde bakjes, vazen of kandelaars
prachtig te versieren.
De organisatie had flink uitgepakt met de aanschaf van
diverse groene takken, kerstballetjes, linten, sterren en
lichtjes, waarmee een fraai kerststukje kon worden gemaakt.
Tussen het werk door was er ook tijd voor de aangeboden
versnaperingen.
Het resultaat van deze gezellige middag was dat alle
aanwezigen trots met een prachtig zelfgemaakt kerststuk
naar huis gingen. Uiteraard bedanken we de organisatie en
de vrijwilligers.
l

Triton
De bewonerscommissie van het Triton had wederom een zeer
gezellige nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor haar bewoners
op zaterdag 6 januari, met een opkomst van zo’n tachtig personen, drankjes en hapjes, en niet te vergeten een schitterende
tombolatafel. De prijzen waren voor een groot deel geschonken door de winkeliers van ons Makado, van taart-, koffie- en
drankbonnen tot shampoos, luchtjes, enzovoort. Ook andere
lokale winkeliers
hadden bijgedragen
aan de prijzenpot
van de tombola.
Klapstuk en hoofdprijs was de goed
gevulde boodschappendoos van een in
onze stad gevestigde
groothandel.

Foto-impressie van de
nieuwjaarsrecepties
op 5 en 6 januari:
Bernard Zweers
De bewonerscommissie
van de Bernard Zweerstraat
was vrijdagmorgen 5 januari
al weer vroeg in de weer
om de tent en het interieur
op te zetten voor haar
nieuwjaarsreceptie op
diezelfde middag. De zestig
à zeventig bewoners die op
deze middag aanwezig waren
en hun medebewoners de
beste wensen en vooral een
gezond 2018 toewensten,
lieten zich de aangeboden
drankjes en zeker ook de prima verzorgde luxe hapjes lekker
maken. Vooral de advocaatjes met slagroom waren een
traktatie voor de vele dames.
l

Buurtvereniging Vijfmaster

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl
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ACTIVITEITEN IN WIJKPLEIN
TRITON
Het dagelijkse activiteitenprogramma voor de eerste
helft van 2018 in het Triton kunt u in zijn geheel vinden
op de websites www.wheermolenpurmerend.nl en
wijkpleinwhere@clup.nl. Daar vindt u een overzicht van de
activiteiten die de komende tijd plaatsvinden in Wijkplein
Where. De meeste activiteiten worden georganiseerd en
uitgevoerd door (buurt)bewoners en anderen.

Heeft u een idee voor een activiteit?
Neem dan gerust contact met ons op, want dan kijken we
hoe we uw idee gezamenlijk kunnen realiseren: telefoon 0299
437 111, e-mail wijkpleinwhere@clup.nl.Het Sociaal Wijkteam
is daar van maandag tot en met vrijdag aanwezig om u met
raad en daad bij te staan. Op maandag en woensdag is dat
van 13.00 tot 15.00 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Telefoon: 0299-391 506.

Hulp nodig?
Wij zijn er voor u! Heeft u een vraag op het gebied van
welzijn, zorg, inkomen, wonen of gezinsrelaties? Denk hierbij
bijvoorbeeld aan:
•	u heeft een beperking en weet niet goed welke
aanpassingen mogelijk zijn.
•	U komt er niet meer uit op het gebied van belastingen,
uitkeringen of toeslagen.
• Er zijn problemen in uw gezin en u wilt graag advies of
ondersteuning bij opvoeding of uw relatie.
U voelt zich wel eens eenzaam.Weet u het niet meer?
U kunt bij ons terecht! Samen gaan we op zoek naar een
oplossing. Soms doen we dit door de inzet van mensen uit
uw omgeving, soms met vrijwilligers, en als uw vraag te
complex is, schakelen we professionals in. We zoeken dan
contact met andere instanties, verenigingen of (vrijwilligers)
organisaties.
We brengen vraag en aanbod bij elkaar!
l
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Adopteer een afvalbak
Tijdens de afgelopen bijeenkomsten,
in oktober en november, van Intermaris
en de wijkkerngroep kwam naar voren
dat er in de wijk veel afvalbakken zijn
verwijderd door het besluit van de
gemeente, terwijl die eigenlijk zeer
gewenst zijn gezien de rommel die hier
en daar gewoon wordt gedumpt.
Ons antwoord hierop was gemakkelijk, ook omdat we in de
wijkkrant al hadden vermeld hoe u een bak weer terug kunt
laten plaatsen. Want ook hiervoor is de wijkkrant: gewoon
opnieuw vermelden, zodat we het vervuilen van de woonomgeving nog meer kunnen tegengaan. Kortom, als u vindt dat
er bij u in de buurt, rond de flat, op het grasveld, of waar dan
ook, toch echt een afvalbak moet komen, dan kunt u deze
adopteren. U bent dan wel verantwoordelijk voor het legen
van de bak en het vervangen van de vuilniszak.
Denkt u: dit wil ik wel (een tijdje) doen, neem dan contact op
met de gemeente, telefoon 452452.
l

BEWEGEN IS GEWOON DÓÉN
Nu de feestdagen weer achter de rug zijn en er misschien
enige pondjes aan lichaamsgewicht zijn bijgekomen,
wordt het weer tijd om meer te gaan bewegen.
Bovendien draagt bewegen bij aan een blijvende gezondheid,
geeft het energie en is het vooral leuk om te doen. Ook kunt u
uiteraard aan allerlei zwemactiviteiten in ons Leeghwaterbad
meedoen. Voor meer informatie over bewegen en
sporten kijkt u op de website van SPURD of belt u met
telefoonnummer 0299 - 418100.
l

Colofon
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Henk de Kruijf en Simon Slagt
Fotografie: Cees Bandt, werkgroepen en derden.
Eindredactie: Fred Berga en WKG.
Website wijkkerngroep: www.wheermolenpurmerend.nl
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E-mailadres: henkdekruijf@telfort.nl
Vermeld in uw e-mail bestemd voor de voorzitter of de
redactie van de wijkkerngroep.
Anonieme artikelen worden niet geplaatst. De redactie houdt
zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te
plaatsen. De volgende wijkkrant verschijnt februari 2018

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl

