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

Sinterklaas
Lieve kinderen,
Op zaterdag 23 november
2019 maakt Sint en mijn Pieten
weer een rondrit in de PurmerNoord. De stoet begint op de
Heemstee en gaat via de Van
Osweg en Van Garderenstraat
naar de Overlanderstraat
Aangekomen op het
Gildeplein wordt Sinterklaas verwelkomd en
toegezongen. In de stoet dansen leden
van dansschool SDC Events mee.
Ook is een dj aanwezig.

Sinterklaas
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Gebakkraam
viert 35 jaar Gildeplein
Sinds 35 jaar staat er al een gebakkraam op
het Gildeplein.
Van 1 november tot en met
31 december is ook dit jaar de
wagen weer op het plein aanwezig. Om dit heuglijke feit te
vieren zorgt K. Diderich er voor
dat er op 2 en 23 november
een zweefmolen komt te staan
op het Gildeplein. Overdag
treedt bovendien een brassband op, en wel tussen 11.45
uur en 13.00 uur. De oliebollen
kosten € 0,80 per stuk. Bij aankopen bij de visboer, slager en gebakkraam krijgt u gratis muntjes, waarmee u een rit in de draaimolen kunt maken. Diderich exploiteert ook een suikerspinnenstal
en een kop van jut. Meer informatie krijgt u bij de gebakkraam. l

Makers wijkkrant maken stadswandeling door binnenstad
Op zondag 22 september was het dan zo ver, het uitje
van de wijkkranten. Gezellig gingen we met een groot
deel van de redactieleden van alle zeven wijkkranten
de historie van Purmerend ontdekken.Gelukkig zat het
weer ontzettend mee, want een strakblauwe lucht en
een graadje of 25 waren uitstekende omstandigheden
voor een stadswandeling. Onze gids was de erg
gezellige en kundige Gerard Wegman.

Er kwam van alles aan
bod, dingen die je zelfs
als bewoner nog niet wist:
van de Kaasmarkt en de
stadspoorten tot aan het slot
Purmersteijn toe.
We sloten de zeer geslaagde
tocht af met een drankje op
de Koemarkt. Deze tocht
heeft ons zeker geholpen
om de stad nóg beter te
begrijpen.
Wilt u ook eens een
stadswandeling maken
door Purmerend? Dat kan,
want het Gilde verzorgt
prachtige en informatieve
wandelingen. U kunt Gerard
ook volgen op YouTube,
waar zijn vlogs staan.

Bron foto: Wijkkrant Weidevenne

prachtige en informatieve wandelingen. U kunt Gerard ook
volgen op youtube, waar zijn vlogs staan.
l
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Clup Welzijn helpt als spin in het web
Deze keer spraken
we met Franciska
Toering, sociaal
werker bij de stichting
Clup Welzijn. Clup
organiseert welzijnswerk
en maatschappelijke
dienstverlening voor
alle inwoners van de
gemeenten Purmerend
en Beemster. Bij de
organisatie werken
naast 55 betaalde
medewerkers maar liefst
550 vrijwilligers.
Het doel van Clup is
om iedereen naar eigen
vermogen te laten meedoen
aan de maatschappij. Veel
mensen vinden gelukkig zelf
hun weg, maar soms kan het
nodig zijn dat ze hierbij een
handje worden geholpen. Franciska’s werkgebied ligt met
name in de Purmer-Noord. Ze vertelt: “Soms komen mensen
door omstandigheden of gebeurtenissen in hun leven in een
moeilijke, geïsoleerde situatie te zitten. Denk bijvoorbeeld
aan mensen die werkloos worden, arbeidsongeschikt
raken of een partner verliezen.” Het is dan vaak moeilijk de
draad weer op te pakken en opnieuw deel te nemen aan
de maatschappij. Daarnaast zijn er vrijwilligers die graag
anderen hierbij helpen. Franciska legt graag een verbinding
tussen die twee partijen. Het is mooi als je ziet dat mensen
elkaar kunnen helpen om nieuwe wegen te vinden, zonder
dat hierbij andere hulp nodig is.

Hulp
Voor mensen die problemen hebben, kan het moeilijk zijn
om de juiste hulp te vinden. Dan kan het Sociaal Wijkteam,
waarvan Clup onderdeel is, helpen. Mensen kunnen altijd
contact opnemen met de medewerkers van het Wijkteam of
langskomen op het spreekuur, op maandag en woensdag in
Buurtcentrum Gildeplein en op vrijdag in De Tilburykamer.
Mensen kunnen hier komen met een vraag of probleem waar
ze zelf niet uitkomen, of met een goed idee voor de buurt, of
als ze een ander willen helpen of vrijwilligerswerk willen doen.
Franciska en haar collega’s zijn werkzaam op verschillende
locaties in de wijk. Naast in het Buurtcentrum en de
Tilburykamer zijn ze ook te vinden in jongerencentrum Comic en kinder- tienercentrum Riekstraat. Daarnaast gaan ze
zelf de buurt in om een praatje te maken met bewoners en de
sfeer op straat te proeven. Verder bezoeken ze activiteiten in
de buurt, zoals koffieochtenden of een buurtfeest om kennis
te maken metbewoners.

Luisteren
Franciska luistert goed naar de mensen. Doorvragen wat
mensen werkelijk beweegt is hierbij belangrijk; het gaat
om de vraag achter de vraag. Ze richt zich niet alleen op
het probleem, maar peilt ook interesses, belangstelling en
talenten. Deze kunnen veelzijdig zijn: bijvoorbeeld zwemmen,
wandelen, vissen of biljarten. Dit kan handige informatie
zijn:als iemand bijvoorbeeld aangeeft graag te willen
zwemmen om het alleen thuis zitten te doorbreken, maar de
drempel te hoog vindt om alleen naar het zwembad te gaan.
Dan is het goed te weten dat een buurtgenoot verderop ook
wekelijks gaat zwemmen. Het is soms gemakkelijker die
activiteiten samen met een ander te doen. Het is de uitdaging
om een koppeling te leggen en mensen op gang te helpen,
zodat ze het verder zelf kunnen doen.Dat gaat niet vanzelf
en vraagt vaak een lange adem. “Samen zoeken we naar een
passende oplossing. Soms kan het dan ook nodig zijn om
hulpverlening in te schakelen. Door de samenwerking in het
Wijkteam zijn de lijntjes kort. Zo kun je samen bijvoorbeeld
even een collega in het Wijkteam bellen met een specifieke
expertise voor informatie en advies.”

Tevredenheid
Vrijwel iedereen wil graag actief deelnemen aan de
maatschappij en een doel hebben. Dit kan een al dan niet
betaalde baan zijn, een hobby uitoefenen of gewoon andere
mensen ontmoeten. Groot is dan ook de tevredenheid als het
beoogde resultaat wordt behaald en iemand weer zijn draai
kan vinden.Als voorbeeld noemt Franciska een invalide man,
die mantelzorg van zijn vrouw krijgt. Om de mantelzorger te
ontlasten heeft Franciska contact gelegd met een Syrische
vrouw die graag in de zorg wil werken en de Nederlandse
taal beter wil leren. Deze vrouw heeft een deel van de zorg
over de invalide man op zich genomen en krijgt taalles van
de invalide man; een prachtige match!Samengevat staan
Franciska en haar collega’s met hun werkzaamheden midden
in de wijk, als een spin in het web, en helpen ze mensen
verder op weg.
Verdere informatie kunt u vinden op de website van Clup
Welzijn (clup.nl) of het Sociaal Wijkteam (swtpurmerend.nl).
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Parksport in Park de Uitvlugt

Lamoenstraat

Op vrijdag 13 september heeft wethouder Mario
Hegger meegedaan met Parksport Purmer in Park
de Uitvlugt.

Het lamoen (of inspan) is het disselraam waarin het
trekdier, zoals een paard of een ezel, loopt als dit
een voertuig trekt. Dit disselraam is zodanig aan
het voertuig bevestigd, dat het vooraan op en neer
kan bewegen. De balken zijn in zeldzame gevallen
onafhankelijk van elkaar beweeglijk. Ze worden soms
ook wel berries of burries genoemd.

Met ondersteuning van de gemeente en Spurd is deze activiteit gestart op initiatief van een lokale fysiotherapiepraktijk.
Die verwijst uitgerevalideerde patiënten geregeld door naar
deze activiteit, zodat ze ook na afloop van het behandeltraject op een verantwoorde manier in beweging blijven. Met
enige regelmaat nemen de therapeuten een kijkje bij de les;
dit toont hun betrokkenheid bij de Purmer-Noord.
Wil jij ook meedoen met Parksport Purmer in de PurmerNoord? Dan ben je elke vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur van
harte welkom. De start is bij de sporttoestellen in Park de
Uitvlugt en de eerste proefles is gratis.
Brian Melis,
Wijksportcoach Purmer-Noord en -Zuid.
Kantoor Spurd: Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend,
telefoon: (0299) 418 100, internet www.spurd.nl en
www.leeghwaterbad.nl, postadres: postbus 1300,
1440 BH Purmerend.
l

Folkloredansgroep zoekt leden
Heeft u zin om in een
gezellige groep folklore
te dansen? Dat kan, want
Folkloredansgroep Purmerend
zoekt nieuwe leden. Er wordt op verschillende
momenten en locaties lesgegeven; dit is afhankelijk
van hoe goed u de dans al beheerst.
In onze wijk is er les op woensdagmorgen van 10.00 tot
11.30 uur in gebouw Prinses Marijke 55+, Violenstraat 6a.
Deze les is voor gevorderden. Mocht u als beginner willen
meedoen, dan kunt u op vrijdagmiddag van 13.20 tot 14.50
uur terecht bij Triton in de Overwhere. Op vrijdagmiddag
bestaat ook de mogelijkheid om vóór het begin van de
beginnersles gratis deel te nemen aan een korte instructie,
waarin de basispassen worden uitgelegd.
Mocht u niet weten op welk niveau u nu danst, dan kunt
u een keer vrijblijvend gaan kijken bij de verschillende
dansgroepen. Er zijn in totaal vier groepen. U kunt dan zelf
ondervinden bij welke groep u het beste past. Een proefles
is gratis. Wordt u lid, dan bedraagt de contributie € 72,50
per half jaar.
Belangstelling? Meld u zich dan aan bij Ingrid Banen,
telefoon 0299-439558, of Henriëtte van den Beld,
telefoon 0299-683572, of stuur een e-mail naar
folkloredans@hotmail.com.

l

Een lamoen bestaat uit een set van twee, meestal licht
gebogen, balken of metalen stangen van ruim twee meter
lengte, waartussen het trekdier voor het voertuig loopt.
Het lamoen wordt gedragen door twee lichtogen, die ter
weerszijden aan de het schoftstuk, onderdeel van de tuigage,
zijn verbonden.
Het lamoen zorgt ervoor dat het trekdier beperkt is in het
uitbreken naar links of rechts en steeds netjes voor het
voertuig loopt, loodrecht op de voorste as van de wagen.
Door middel van de twee haken die, nét achter het midden,
aan het lamoen zitten, samen met het broektuig dat aan
deze haken wordt vastgemaakt, kan worden voorkomen
dat de kar of wagen tegen de achterkant van het dier rolt.
Voertuigen met een los lamoen zijn bijvoorbeeld arrenslee,
wagen en koets. Het lamoen bij tweewielers, zoals een sjees
of een sulky, is onbeweeglijk aan de kar verbonden en zorgt
ervoor dat deze min of meer horizontaal in evenwicht wordt
gehouden.De herkomst van het woord lamoen (ook: lemoen
of limoen) wordt met het Oudfranse ‘limon’ (brancard) in
verband gebracht.Eén paard loopt meestal in één lamoen,
twee paarden lopen meestal aan weerszijden van een dissel.

Broektuig
Op de kont van het paard lopen leren riemen, van de rug naar
de lamoen. Rond de bil van het paard loopt een horizontale
leren riem. Dit gehele tuig heet de broek. Wordt het trekdier
door de menner via de teugels aan te trekken gemaand vaart
te minderen, dan komt de broek tegen de kont van het paard
wordt de wagen via de lamoen tegengehouden.
l
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Barbecue Tilburyplein
Op 4 augustus hebben
bewoners en activiteiten
commissie van de
Tilburyflat een barbecue
georganiseerd voor de flatbewoners en andere inwoners van de Purmer-Noord.
De toeloop was groot.
De weergoden waren ons goed gezind en het was dan ook
prachtig weer. Er was een bijzondere grote opkomst van 65
mensen . We hebben tegen zeker vijftien aanmelders nee
moeten zeggen, omdat we die niet meer konden plaatsen.
Ze mochten natuurlijk wel gezellig een drankje komen drinken.

Artiest
We hadden een bijzondere artiest gecontracteerd, en wel de
bekende Purmerender Georges Lotzen, die in de finale heeft

gestaan van ‘The Voice Senior’. Wat een topper is die Georges!
De stemming zat er binnen no time goed in en de bewoners en
medebewoners van de Purmer-Noord hadden het enorm naar
hun zin. Er was een cocktailbar en een Bar, waar je een heerlijk
vers getapt biertje kon bestellen. Er was een van alles zeer
voldoende.

Dank
Onze dank is groot voor de hulp van de mensen van het
Buurtcentrum Gildeplein, en ook voor onze wijkbestuurder
Mehmet Uygun, die voor ons de Tilburykamer opende om
mensen naar het toilet te laten gaan. Het was kortom een
prima samenwerking en zeker voor herhaling vatbaar. Zo
zie je dat met samenwerken een hoop kan worden gedaan.
Nogmaals dank dus aan alle vrijwilligers die hebben
meegeholpen om deze barbecue tot een succes te maken.
Tinie Akker,
Voorzitter bewoners- en activiteitencommissie.

l

Wooncorporatie in de schijnwerpers
Wat doet een wooncorporatie? Hierover vertelde
Miranda Vreeburg, buurtconsulent van Wooncompagnie, tijdens de vergadering van de Wijkkerngroep
Purmer-Noord. Hier volgt een korte samenvatting van
haar verhaal. Prettig wonen, daar gaat het vooral om.
Een corporatie, verhuurder van sociale huurwoningen, doet
veel meer dan het verhuren en onderhouden van woningen.
Corporaties bekommeren zich ook om leefbaarheid, kwaliteit
van wonen en duurzame woningen. Wooncompagnie vindt
dat iedereen, huurder en koper, prettig moet kunnen wonen.
Daarom zoekt ze samenwerking met allerlei partijen die zich
hiervoor inspannen, zoals de wijkkerngroep.

Thuis
Een sociale huurwoning is bedoeld voor veel mensen, en zeker
niet alleen voor mensen die nergens anders terecht kunnen.
Daar zet een corporatie zich ook voor in. De corporatie houdt
de huren bewust zo laag mogelijk, omdat betaalbaarheid
heel belangrijk is. Kort geleden heeft Wooncompagnie dan
ook bezwaar gemaakt tegen een wetsvoorstel van minister
Ollongren, die over wonen gaat. Dit wetsvoorstel zorgt er voor
dat minder mensen in aanmerking komen voor een sociale
huurwoning, terwijl het kopen van een woning steeds duurder
wordt en de wachtlijsten voor huurwoningen nu al te lang zijn.

Verschil
Voor alle corporaties is de mening van de bewoners belangrijk.
Met deze bewoners in het achterhoofd wordt actie ondernomen.
Daarom zijn buurteams lokaal actief en aanwezig bij bijeenkomsten als die van de wijkkerngroep. Zo’n kerngroep is belangrijk,
het kloppend hart van de wijk. Niet alleen voor hen, maar voor
alle bewoners die zich inzetten voor hun wijk is er groot respect.

Mede dankzij hun inzet kunnen mensen prettig wonen.
Ideeën van bewoners kunnen dan ook vaak rekenen op steun
van de corporatie, die graag meedenkt en helpt bij de uitvoering.
Heeft u ook een idee voor uw buurt of wijk? Buurtteam Purmerend
van Wooncompagnie hoort het graag en is bereikbaar via
0900-20 22 373 of en buurtteampurmerend@wooncompagnie.nl.
buurtteampurmerend@wooncompagnie.nl.
l

COLOFON
Redactie: Ria de Vries, Lenie Wessels, Hans Pels
en Peter Klappe.
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: Werkom.
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 12 december 2019.

