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Wel op facebook, niet in wijkkrant
Geregeld wordt de redactie gewezen op nieuwtjes,
aankondigingen en andere berichten die wel op facebook
staan, maar die niet ook in de wijkkrant te lezen zijn.
We vinden het jammer dat de desbetreffende poster
(inzender) niet de kleine moeite neemt het bericht ook naar
de redactie van de wijkkrant te mailen, zodat de - veelal
oudere - wijkbewoners die niet op facebook zitten het ook
kunnen lezen.
Er zijn nog steeds veel bewoners in de wijk die geen
gebruikmaken van facebook. Vooral ouderen bijvoorbeeld
hebben meestal geen zin om constant met hun mobiele
telefoon in de weer te zijn. Zij gebruiken hun mobieltje
vooral voor calamiteiten of willen als ze niet thuis zijn toch
bereikbaar zijn. Verder zijn het opnieuw vooral de ouderen

onder ons die nog graag een papieren blad in hun handen
hebben. Het zijn vaak dezelfde mensen die liever een boek
lezen dan dat ze een e-reader gebruiken. Voor sommigen
gaat de wereld van vandaag domweg te snel en kunnen ze
niet mee met alle digitale mogelijkheden.
Daarom vraagt de redactie iedereen die iets te melden heeft
over onze wijk dit nieuws (ook) even naar de wijkkrant te
mailen. Er zit voor de verspreider van het nieuws ook een
voordeel aan, want op deze manier bereikt uw bericht ook de
wijkbewoners die niet op de digitale snelweg zitten.
De wijkkrant verschijnt ongeveer eens in de acht
weken; uw bericht moet minimaal drie weken voor de
verschijningsdatum in het bezit zijn van de redactie. Tot
wanneer u kunt inleveren leest u onderaan het colofon op
pagina 4.
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Presentatie Amsterdamse hofjes
De Werkgroep 55-Plus organiseert op donderdag
middag 20 februari voor de eerste keer in het nieuwe
jaar in ons Tritongebouw een powerpointpresentatie.
Deze keer vertelt Dick Wijers over het ontstaan van de
Amsterdamse hofjes.
We hebben Dick gevraagd
alvast een tipje van de
sluier op te lichten, zodat u
enigszins bent voorbereid
op wat u gaat horen en zien.
Uiteraard publiceren we hier
bij lange na niet alles wat hij
ons heeft verteld, maar toch.
In de dertiende eeuw leest
men al over hofjes. Ze zijn
een sociale voorziening
vooral voor weduwen en ongehuwde vrouwen. Het oudste,
nog bestaande hofje is het Bakeneshofje in Haarlem uit 1395.
In Amsterdam is het St.-Andrieshofje uit 1613 het oudste
overgebleven exemplaar. Hoeveel hofjes we alleen al in
Amsterdam nog hebben en door wie deze werden en worden
bewoond, vertelt Dick u op deze middag.

zelfstandig wonen, maar zorgden de vrouwen voor het
schoonhouden van hun onderkomen. Wel moesten de
mannen de vrouwen assisteren met water halen.
De aanvang van de presentatie is om 14.00 uur. De zaal is
open om 13.30 uur en tijdens de pauze (omstreeks 15.00) uur
kunt u weer genieten van een kopje koffie of thee.
l

Nieuwjaarswens
De redactie van de wijkkrant, de leden van de wijkkemgroep
en de Werkgroep 55-Plus wensen alle bewoners van de
Wheermolen alsnog een gezond en voorspoedig 2020.
Ondanks de mistige oudejaarsavond kunnen we u toch nog
een paar foto’s tonen, zodat u kunt zien hoe de Wheermolen
het jaar 2020 inging.
l

Toch nog maar een uitsmijtertje: in het van Brienenhofje
aan de hoofdstedelijke Prinsengracht mochten mannen

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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Kerststukjes maken in Triton
Na het succes van
de afgelopen jaren
organiseerde de
bewonerscommissie
van Triton, deze keer op
dinsdag 17 december,
weer een middag om
gezamenlijk kerststukjes
te maken.
Dat het deze keer op dinsdagmiddag was, verbaasde ook de
redactie, omdat het evenement de voorgaande jaren altijd op
zaterdag werd georganiseerd. Dit heeft echter te maken met
planning van Club, die helaas niet in staat blijkt te zijn om
lang van tevoren data vast te leggen voor activiteiten die niet
met regelmaat plaatsvinden in het wijkplein.

Belangstelling
Gezien de grote belangstelling moet altijd worden uitgeweken
naar de grote zaal. Gelukkig was de dinsdagsoos bereid haar
tijdstip voor de traditionele
klaverjas- en spelletjesmiddag
beschikbaar te stellen voor de
kerststukjesactiviteit, waarvoor
alsnog hartelijk dank.
Deze keer waren ongeveer
45 personen aanwezig.
De organisatoren hadden
nu als item gekozen: het
maken van een kerststukje
in de vorm van een soort
kerstboom. Dat deze dames

het onderwerp goed hadden
doorgesproken, bleek wel uit
het feit dat zij dit kunststukje
goed onder de knie hadden.
Met adviezen en hier en daar
en wat hulp bij het insteken
van extra groen werd er vol
overgave en geconcentreerd
gewerkt.

Uitgepakt
Dat de organisatie weer flink
had uitgepakt qua materialen
bleek uit het vele groen, de
bloempotjes, kerstballetjes,
slingertjes, sterretjes en
lichtjes voor de versiering, die
op de tafels stonden en die
naar hartenlust konden worden gepakt en gebruikt. Tussen de
werkzaamheden en het gezellige gekeuvel door was ook nog
tijd voor een drankje en een versnapering, waarmee de dames
en heren babbelend rondliepen.
Het resultaat van deze gezellige middag was overweldigend en
alle aanwezigen gingen trots met hun zelfgemaakte kerststukje
naar huis. Wel werd de vraag gesteld om het gebeuren dit
jaar toch weer op een zaterdag te organiseren, omdat dan
hoogstwaarschijnlijk meer dames aanwezig kunnen zijn. Laten we
hopen en wensen dat het dan op zaterdag 15 december 2020 is.
Onze dank gaat hoe dan ook uit naar de organisatie en de
vrijwilligers, die het deze keer met pijn en moeite voor elkaar
hebben gekregen het kerststukjes maken te laten doorgaan. l

Fijne nieuwjaarsreceptie Triton
Dat de bewonerscommissie Triton nog altijd actief is,
bewijst de nieuwjaarsreceptie van zondag 5 januari in
Wijkplein Where. Ook dit jaar was de bijeenkomst weer
een groot succes.
Ongeveer 75
bewoners uit de
flat bezochten
de receptie met
een traditionele
verloting, die
elk jaar wordt
houden om
de kosten
te drukken.
De tafel
zag er weer
fantastisch uit.
De jaarlijkse
leveranciers hadden deze keer uitzonderlijk goed hun best
gedaan, en daar zijn we ze zeer dankbaar voor. Bijna alle nog

aanwezige ondernemers van het Makado-centrum deden
mee. Verder kregen we bijdragen uit de binnenstad: van
Hoedje van de Koningin,
restaurant Spijkerman
en Kriti, en van het
Leeuwerikplein supermarkt
Plus, diverse kleine
zelfstandigen, enzovoort.
Iedereen die wel of geen prijs
op de lootjes had gewonnen
ging weer goedgemutst en
tevreden naar huis.
Evenementen als deze
worden georganiseerd om
de saamhorigheid onder de
bewoners te bevorderen.
Dat dit ook deze keer
weer is gelukt, stemt tot
tevredenheid. Kortom: hulde
aan de organisatie en de
bezoekers.
l
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Lidewijde schildert, etst en tekent
Op 14 januari
had de redactie
een afspraak
met Lidewijde
van Goor over
haar fantastische
hobby: het
maken van
schilderijen, etsen
en tekeningen eigenlijk te veel om
op te noemen.
Gezien haar fysieke ongemakken is het een prestatie van
ongekende kracht en schoonheid wat Lidewijde presteert op
het gebied van haar hobby. Haar familie heeft zelfs de schuur
opgebouwd tot hobbyruimte. Als je daar binnenkomt, kijk je je
ogen uit en denk je dat je in een museum bent beland. Er zijn
immers zo veel prachtige schilderijen en etsen opgehangen, of
in laden opgeborgen of apart gelegd als ze nog moeten drogen.

Wherelant
Lidewijde woont met haar man sinds 1971 in Purmerend. Ze is
aan haar hobby begonnen toen ze met kleurpotloden aan het
tekenen sloeg. Later sloot ze zich aan bij Wherelant en wel op de
Koemarkt, nu Van IJzendijkstraat, maar helaas voor haar is dat nu
fysiek een brug te ver. Gelukkig kan Lidewijde haar hobby blijven
uitoefenen, doordat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) haar de mogelijkheid heeft geboden mee te doen met
Atelier voor Twee, met ondersteuning van Wherelant.

Kleuren
Tijdens ons bezoek kregen we inzicht in op welke wijze Lidewijde
haar kleuren mengt. Vooral het kleurgebruik van Rembrandt werd
gedemonstreerd, door donker en licht met de korreltjes biester
met een klein beetje water te mengen; verbluffend.
Daarna werd een rol bruin pakpapier tevoorschijn gehaald, dat
een gladde en een ruwe kant heeft. Op de ruwe kant wordt
gewerkt met kleurpotloden, pastel en biester. Je hebt dan
een prachtige kleurachtergrond voor het schilderij. Ook liet
ze diverse bladen zien van kleuren waarvoor we vroeger op
school strafwerk kregen, omdat met de inktpot was gemorst.

Foto’s
We hebben Lidewijde gevraagd om enkele foto’s te mogen
afdrukken, zodat we u een indruk kunnen geven van haar
hobby. Het zijn er inderdaad slechts een paar, maar Lidewijde
heeft in werkelijkheid honderden kunstuitingen, en ze zijn
allemaal prachtig. De redactie was dan ook danig onder de
indruk. Er was één schilderij bij waarnaar we lang hebben
zitten kijken, maar er zit inderdaad een verschil in. Bij ons
samen kwam toen het idee op: zoek de verschillen.
De redactie en Lidewijde zijn benieuwd.
De redactie bedankt Lidewijde en haar man hartelijk voor de
ontvangst en de tijd.
l
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Wheermolen

Inleveren vuurwerk
en kerstbomen

Als een etend vogeltje staat

Op donderdag 2 en vrijdag 3 januari konden de kinderen uit
onze wijk weer vuurwerkresten en kerstbomen inleveren, en dit
werd dan ook flink gedaan. Over het algemeen waren de reacties
positief. Vooral de hartelijke wijze waarop de ambtenaren het
afval in ontvangst namen kon op waardering rekenen. Alleen
vonden veel kinderen het jammer dat deze keer met bonnetjes
werd gewerkt, waarop hun vermelde brengersloon stond vermeld.
Die konden ze later verzilveren. Velen hadden echter liever gelijk
centjes om te besteden, zoals in het verleden. Misschien dat dit
in 2021 toch weer het geval is?
l

Wheermolen
naar het zuiden met zijn kopje
in het noord zijn groene staart
met scherp gegrifte lijnen door
de Where en het spoor
schier midden op Purmerndse kaart
En daar midden tussen door
voor wie er komt of het verlaat
en hoopt niet vast te staan
slechts die éne toegangsweg
de Churchilllaan
Zo wordt wellicht voor eeuwig
het beeld van Wheermolen bewaard
Joop de Winter

Sinterklaas in de Wheermolen
Ondanks het feit
dat Sinterklaas al
lang weer terug is in
Spanje, willen we,
mede door de vele
positieve reacties
op facebook, ook
de lezers van de
wijkkrant nog even
laten genieten van
dit geweldige feest,
en wel met een paar
foto’s van zaterdag
30 november.
l

Receptie tienjarig jubileum ISTO
Op 9 december vierde logopediepraktijk ISTO aan
de Waterlandlaan 81 haar tienjarig bestaan. De
jubileumreceptie was zeer geslaagd.
Er waren veel aanwezigen die op hun eigen manier een band
en/of samenwerking met ISTO hebben. Via deze weg bedankt
ISTO de aanwezigen voor hun komst, hun hartverwarmende
woorden en cadeaus.
l

Gedicht van Joop de Winter dat hij eens
heeft geschreven over de Wheermolen. Het hangt
met fotolijst en diverse veranderingen in de wijk.
De laatste jaren in de hal van de flat Aurigapark

Receptie tienjarig jubileum ISTO
Op 9 december vierde logopediepraktijk ISTO aan de
Waterlandlaan 81 haar tienjarig bestaan. De jubileumreceptie
was zeer geslaagd. Er waren veel aanwezigen die op hun
eigen manier een band en/of samenwerking met ISTO
hebben. Via deze weg bedankt ISTO de aanwezigen voor hun
komst, hun hartverwarmende woorden en cadeaus.
l

COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Henk de Kruijf
Fotografie: Cees Bandt, werkgroepen en derden.
Eindredactie: Fred Berga en WKG.
Website wijkkerngroep is door omstandigheden ofline
met excuus voor het ongemak.
Ontwerp: Werkom Business Post & Printing
Drukwerk: Werkom Business Post & Printing
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. Heeft u een interessant artikel voor de
volgende wijkkrant. Stuur deze dan naar de redactie voor 2 maart.
De volgende wijkkrant verschijnt 26-3-2020.

