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Waterlandschutters schot in de roos
We bezochten
handboogsportvereniging Waterlandschutters en
spraken er uitgebreid met de bestuursleden Frans
van den Bosch
(voorzitter) en Jan
Willem Vroom (penningmeester).
De club is vanaf 1976 actief en sinds 1985 gevestigd in het
(steeds fraaiere!) clubgebouw aan de Westerweg 56b, te midden van de golfbaan. Het aantal leden bedraagt zo’n 160, van
wie veertig jeugdleden (zes tot achttien jaar).Waar voorheen
Robin Hood tot de verbeelding van de schutters sprak, heeft
nu vooral de populaire filmreeks ‘The Hunger Games’, met de
fraaie en dappere boogschutter Katniss Everdeen, gezorgd voor
een recente aanwas van jeugdige leden, vertelt de voorzitter.

Cursus
Meermaals per jaar organiseert de club een kennismakingscursus (KMC). Deze is tegen een kleine vergoeding te volgen.
In zo’n cursus kunnen belangstellenden op een pro-actieve
en aangename wijze kennismaken met boogschieten. Het
staat de cursisten vrij om daarna al dan niet lid te worden.
Het lidmaatschap staat vrij voor iedereen vanaf twaalf jaar.
Bovendien kunnen kinderen vanaf zes jaar al boogschieten (onder begeleiding) als ‘puppy’. Het mooie is dat ook
mindervalide sporters op basis van volledige gelijkwaardigheid kunnen deelnemen.De handboogsport is beslist geen
krachtsport, aldus de bestuursleden, maar een harmonisch
samenspel van materiaal, lichaam en geest. Juist omdat het
veel concentratie vergt, werkt het ontspannend voor lichaam
en geest - en wat een kick geeft het als je de roos van het
blazoen raakt! De pijlen kunnen een snelheid van maar liefst
ruim driehonderd kilometer per uur bereiken. Veiligheidsmaatregelen staan daarom hoog in het vaandel.

ook verwacht dat ze hand- en spandiensten verrichten, zoals onderhoud plegen aan het materiaal. Daarnaast vinden veel leden
het leuk en nuttig om anderen op te leiden tot schutter. Ook de
kennismakingscursus wordt georganiseerd door vrijwilligers.
De club organiseert regelmatig zowel regionale als
internationale wedstrijden.
Een hoogtepunt vormde de
Lowlands outdoor-competitie,
die afgelopen zomer plaatsvond. De wedstrijd trok veel
belangstelling en omvatte een
internationaal deelnemersveld.
Meer informatie over de Waterlandschutters vind u op hun
website: www.waterlandschutters.nl.
l

Sinterklaas weer in het land
Ook dit jaar is
Sinterklaas met
een feestelijke
stoet verwelkomd
in de Purmer
Noord.
Veel kinderen en
ouders zongen en
zwaaiden hem en
zijn pieten
enthousiast toe.
En nu maar
hopen dat hij veel
cadeautjes heeft
meegenomen!

Sociaal
De sport kan net zo goed worden beoefend door twaalfjarige
scholieren als door tachtigjarige sportmannen of -vrouwen. Nieuwe leden kunnen een boog en bijbehorende materialen tegen
een geringe vergoeding huren. Naast sport vormt ook het sociale
gebeuren een belangrijke rol bij de club. Van de leden wordt dan
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Land van Leeghwater
kandidaat Special Olympics
Nationale Spelen 2022
Special Forces en sportorganisatie Spurd hebben
een bidbook samengesteld. Het doel is om in juni
2022 de Special Olympics Nationale Spelen naar de
gemeenten Beemster,
Edam-Volendam en
Purmerend voor het Land
van Leeghwater te krijgen.
Het bidbook is onlangs door
onder anderen een aantal
deelnemers aan sportieve
activiteiten van Special
Forces overhandigd aan
Gregory, Roy en Sidney met het
Special Olympics Nederland.
bidbook voor vertrek naar Utrecht.
Aan de spelen doen
(Foto: Han Giskes) Bron foto: Rodi Media.
tweeduizend deelnemers in
twintig takken van aangepaste sporten mee. Medio december
is bekend of Land van Leeghwater door is naar de tweede en
laatste selectieronde.

Bevlogen
De Special Olympics Nationale Spelen zijn om het jaar in
een regio of stad. Op initiatief van de bevlogen voorzitter
van Special Forces Ron Rijser heeft een aantal organisaties
de handen ineengeslagen om dit grote sportevenement
naar het Land van Leeghwater te halen. Tientallen (sport)
verenigingen en organisaties in de drie gemeenten hebben
hun medewerking toegezegd om de organisatie tot een
succes te maken.

Geïllustreerd
Het rijk geïllustreerde bidbook is op de laatste donderdag
van oktober met trots door Roy Spaans, Gregory Sumter en
Sidney Butter in Utrecht aan directeur Ragna Schapendonk
van Special Olympics Nederland overhandigd. Deze drie
aangepaste sporters voetballen bij Special Forces vv
De Wherevogels. Special Olympics Nederland gaat alle
ingediende bidbooks de komende weken beoordelen.
De partners van Land van Leeghwater hebben in het
bidbook uitgebreid aangegeven waarom en hoe de sport
en verblijfsaccommodaties in de drie gemeenten in 2022
een uitstekende omgeving zijn voor sportieve topprestaties.
Het stadion van FC Volendam is de locatie voor de
openingsceremonie.

Presentatie
Special Olympics Nederland maakt op dinsdag 17 december
bekend welke organisaties op de shortlist staan voor de editie
van 2022. Voor die datum kan Special Olympics Nederland
als onderdeel van de selectie voor de shortlist nog een
bezoek brengen aan het Land van Leeghwater. In maart
volgend jaar is de presentatie van de gekozen regio of stad.
We houden u uiteraard op de hoogte.
l

2

Buurtblik Purmerend
feestelijk gepresenteerd
Het was druk op vrijdag 27 september in
theater de Purmaryn.
De rode loper was er
uitgelegd voor zo’n
driehonderd genodigden. De gasten waren
uitgenodigd door Stichting Wonen Plus en de gemeente voor de première van de film vanuit het project
‘Buurtblik Purmerend’.
Voor dit project hebben 65-plussers uit de hele stad een film
gemaakt met daarin een tiental activiteiten die er voor ouderen te doen zijn.
De amateur-filmmakers zijn op bezoek geweest bij diverse
clubs voor 55-plussers, zoals voor dansen, bloemschikken,
een zangkoor, tuinieren in de volkstuin en jeu de boules.
Deze korte films zijn door professionals samengevoegd tot
een informatief geheel. Overigens zijn de filmpjes ook los van
elkaar te bewonderen.

Doel
Het doel van het project was zorgen voor meer bekendheid
over de activiteiten die er te doen zijn voor ouderen, zodat de
eenzaamheid hopelijk minder wordt. Oftewel: van ‘achter de
geraniums zitten’ naar gezelligheid en vermaak.
Wonen Plus en de gemeente hopen dat de filmpjes en informatie vanuit Buurtblik breder in Purmerend worden verspreid.
Mogelijk kunnen de filmpjes worden vertoond in het buurthuis
of bij een vereniging. Ze zijn te vinden op de website
www.buurtblikpurmerend.nl.
Mocht u meer informatie willen over Buurtblik en beschikt u
niet over internet, dan kunt u contact opnemen met Monique
Spliet van Wonen Plus op telefoonnummer 0299-820397. l

Van de redactie
Voor u ligt de zevende en laatste wijkkrant van 2019.
De donkere dagen van het jaar liggen voor ons en
daarmee ook de gezellige feestdagen. We hopen u dit
jaar weer te hebben geïnformeerd en geamuseerd met
het samenstellen van de Wijkkrant Purmer Noord.
Onze redacteur Lenie Wessels gaat de redactie helaas met
tegenzin om gezondheidsredenen verlaten. We bedanken
Lenie voor haar positieve bijdragen aan de krant en wensen
haar beterschap toe.We wensen onze lezers fijne feestdagen
toe en alvast een gelukkig nieuwjaar!.
l
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Hoge cijfers voor service,
activiteiten en faciliteiten
Leeghwaterbad
Supertrots zijn ze, manager Freek Eshuis van het Leeghwaterbad en directeur Jancor de Boer van Spurd. Het bad
krijgt van de bezoekers namelijk gemiddeld een 7,9 als
rapportcijfer. “Wat een waanzinnig mooi cijfer krijgen we
van de bezoekers voor onze inzet”, aldus Eshuis. De Boer
vult aan: “De mensen van Spurd maken het resultaat, en
dat doen ze met enthousiasme. De waardering voor hun
klantvriendelijkheid is gemiddeld een 8,6!”
Het driejaarlijkse klantonderzoek pakt heel positief uit voor het
Leeghwaterbad. Op basis van de resultaten kan het zwembad
acties ondernemen om de klanttevredenheid te behouden of
vergroten. Naar aanleiding van de resultaten van het vorige onderzoek in 2016 zijn veel verbeteringen gerealiseerd. Vooral voor
zwemles zijn op 21 punten verbeteringen genoteerd en geen enkele verslechtering. Zo zijn de beschikbaarheid en de klantvriendelijkheid van de zwemles- en
receptiemedewerk(st)ers hoger
gewaardeerd. Een gewenste
verbetering bij zwemles is meer
kijkdagen voor ouders in de
zwemzalen. “We gaan kijken
naar de mogelijkheden om het
aantal kijkdagen uit te breiden”,
aldus Eshuis. Het aanbod van
sport- en recreatie-activiteiten
krijgt een 7,8, in 2016 was dat
nog een 7,1.

Luisteren
Het Leeghwaterbad heeft klanttevredenheid hoog in het
vaandel staan. Gemiddeld geven bezoekers hiervoor het
rapportcijfer 8,6. De Boer: “Luisteren naar ervaringen van
onze gasten is voor ons een tweede natuur. We proberen
gewenste verbeteringen zo spoedig mogelijk te realiseren.”
Daarbij is communicatie belangrijk, vult Eshuis aan: “Laten
weten wat er in het Leeghwaterbad te doen is en snel
reageren op vragen en opmerkingen. Facebook, website en
flyers zijn voor de bezoekers belangrijke informatiebronnen.”

Analyse
De analyse is gebaseerd op 420 bruikbare enquêtes die in
september in het zwembad zijn afgenomen. Het gemiddelde
rapportcijfer voor het Leeghwaterbad is een 7,9. Dat is veel
beter dan het landelijk gemiddelde van 7,5 en een kleine verbetering (toen een 7,8) ten opzichte van het klantenonderzoek in
2016. Op veel onderzoeksonderwerpen is er een ‘significante
verbetering.Het complete onderzoek staat op de website van
het Leeghwaterbad.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred
Beijert, adviseur Marketing en Communicatie Spurd, telefoon
(0299) 418 107 of e-mail Fred.Beijert@Spurd.nl.
l
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Van de wijkmanager
“Het is mooi om te zien dat
steeds meer Purmer-Noorders
zich met ons inzetten voor een
mooiere wijk.”
Ik ben Misja Horsthuis, wijkmanager
in de Purmer-Noord, en ik ben
gevraagd om een column te
schrijven in de wijkkrant over mijn
werkzaamheden. Ik houd me,
namens gemeente Purmerend,
bezig met alles wat er in de PurmerNoord speelt. Veel dingen kunnen we als gemeente snel
oplossen na een melding via ons Klantcontactcentrum (0299
452 452) of via de Mijn Gemeente app. Maar er komen ook
zaken langs waar we als gemeente niet veel aan kunnen doen,
die wel veel mensen bezighouden. Deze situaties wil ik voortaan
belichten in dit artikel.
Vandaag wil ik wat kwijt over de plantvakken in de wijk. In het
bijzonder over alles wat er wel in ligt, maar niet in hoort. Veel
plantvakken bestaan al sinds de jaren 80. Een deel van de
planten in de vakken horen er niet. Vogels en de wind hebben in de loop der jaren gezorgd voor nieuwe plantjes en die
groeien soms weelderig.

Zwerfafval
Ook zijn er vakken waar de mens zijn stempel op gedrukt
heeft. In veel vakken zijn de blikjes, snoeppapiertjes,
plasticzakjes en sigarettenpeuken rijkelijk aanwezig. Als
gemeente ruimen we dit vuil geregeld op. De laatste
jaren hebben we hier steeds meer hulp bij gekregen van
buurtbewoners die gewapend met een prikker, zak en een
goed humeur op pad gaan om alleen of in een groep de wijk
weer een stukje schoner te maken. Hoe fantastisch is dat!

Grond
Tot slot is er nog het hardnekkige verschijnsel waarbij er soms
meer dan één meter grond in de vakken ligt. Vaak met wortels,
potscherven, stukken hout, en tegels. Bewoners vragen mij
vaak of wij dit kunnen oplossen, maar dat is lastig. Grond
wordt meestal door buurtbewoners in het vak gedumpt. Het
weghalen hiervan kost veel geld en de kans dat het er snel
weer in ligt is groot. Heel soms doen we het wel. Zo was er een
elektriciteitshuisje waar zo veel grond voor lag dat de deur niet
meer open kon. Dan moet dit natuurlijk wel worden weggehaald.
Ook liggen er wel eens vakken vol scherven en stukken tegels
naast een speeltuin, ook dan laten we het natuurlijk niet liggen.
Vorige maand hebben we in de Schoofstraat een vak
helemaal leeggehaald dat waarschijnlijk door passanten was
volgegooid. Dit was een flinke klus, maar het resultaat mag er
zijn! Buurtbewoners in de Halmstraat en Schoofstraat zetten
zich al een paar jaar in voor het onderhoud en de gezelligheid
in de buurt. Het is mooi om te zien dat steeds meer PurmerNoorders zich met ons inzetten voor een mooiere wijk.
l
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Hoezo Gilde-plein?
In onze wijk hebben we het Gildeplein, maar waarom
heet dit eigenlijk zo? Hieronder krijgt u de nodige
uitleg.
In de Waag in Amsterdam
waren verschillende
gilden gehuisvest, die
ieder hun eigen ingang
hadden. Een gilde was
in de Middeleeuwen een
belangenorganisatie van
personen met hetzelfde
beroep. In sommige delen
van de Nederlanden sprak
men van ambachten. Gilden
en ambachten hebben
sinds de Middeleeuwen tot
eind 18de eeuw bestaan.
In een gilde werden kennis
en ervaring uitgewisseld.
Gildehuizen aan de Grote Markt
Nieuwe
gildeleden werden
in Antwerpen.
Bron: Wikipedia.
opgeleid in het vak. Na
een gedegen opleiding kon een leerling worden erkend als
vakman met de titel gezel en uiteindelijk de titel meester
verkrijgen na het doen van de gilde- of meesterproef.
Het gilde behartigde de belangen van de gildeleden en
beschermde hen. Vaak had een gilde het alleenrecht op
het uitoefenen van het vak, wat leidde tot de zekerheid van
kwaliteit van het werk, en soms zelfs tot een monopolie.
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moest dus ofwel lid worden van het gilde (en deze ideeën
dus opgeven), ofwel een ander beroep kiezen. Landen als
Frankrijk en Nederland raakten hierdoor in hun ontwikkeling
in de 18de eeuw achterop vergeleken met bijvoorbeeld
Groot-Brittannië.
l

Inleveren vuurwerk en
kerstbomen
Aan het begin van het nieuwe jaar organiseert de gemeente
weer een inzameling voor vuurwerkafval en kerstbomen.
Op donderdag 2 januari tussen 09.00 en 15.00 uur kunt
u uw vuurwerk inleveren op het parkeerterrein achter het
winkelcentrum Gildeplein.Op dezelfde locatie kunt u op vrijdag
3 januari tussen 09.00 en 15.00 uur uw kerstboom komen
brengen. Behalve schone straten levert het inleveren nog meer
op: € 0,25 per kilo vuurwerk en € 0,50 per kerstboom.
l

De redactie wenst alle lezers fijne
feestdagen en een gelukkig 2020!

Romeinen
De Romeinen kenden al een soort gilden, de zogenoemde
collegia. Deze kunnen worden gezien als voorlopers van de
gilden. Het waren bonden voor een bepaalde beroepsgroep,
waarbij men zich vrijwillig kon aansluiten wanneer men dat
beroep had. In tegenstelling tot de middeleeuwse gilden
reguleerden deze niet de concurrentie tussen de leden. Dit
gebeurde pas vanaf de middeleeuwen, rond de twaalfde en
dertiende eeuw. Toen verdween ook het vrijwillige karakter
van de gilden.
Een gilde had meestal een heilige als schutspatroon. Voor
de timmerlieden bijvoorbeeld was dit meestal Sint-Jozef. In
rooms-katholieke streken onderhield een gilde een altaar in
een van de parochiekerken, gewijd aan de patroonheilige, het
zogeheten gilde-altaar.

COLOFON

Uitgesloten

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.

Bepaalde bevolkingsgroepen mochten geen lid van een gilde
worden. Zo werden onechte kinderen, horigen, joden en vanaf
de reformatie doopsgezinden uitgesloten. Dit betekende dat
veel beroepen in de middenstand voor hen taboe waren.
Zij waren zo gedwongen zich te beperken tot een gildeloos
beroep, zoals eenvoudiger werk of de (geld)handel.
Een ander groot maatschappelijk nadeel van de gilden
was de corrumperende werking van het monopolie. De
eeuwenoude werkwijzen mochten niet worden vernieuwd,
laat staan veranderd. Iemand met vernieuwende ideeën
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De volgende wijkkrant verschijnt rond 7 februari 2020.
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