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Nieuw jaar feestelijk ingeluid
Ook wij in de Wheermolen zijn het nieuwe jaar met een spetterend vuurwerk begonnen, zoals u hieronder
kunt zien. Ook de nieuwjaarsrecepties van de Bernard Zweersstraat en Triton zijn weer prima georganiseerd
door de flatteams. Die hebben kosten noch moeite gespaard om dit gebeuren voor de bewoners weer tot een
onvergetelijke middag te maken, uiteraard met een hapje en een lekker drankje. Kortom, hulde voor deze teams!

Presentatie alternatief wonen
voor ouderen

Vereniging Huiseigenaren
Wheermolen II opgeheven

Op donderdag 21 februari komt Gerard Broeksteeg van
de Landelijke Vereniging Groepswonen voor Ouderen
vertellen over alternatieve woonvormen voor ouderen.

Tijdens een extra algemene ledenvergadering op 28 mei
2018 hebben de leden besloten de Belangenvereniging
van Huiseigenaren in Wheermolen II op te heffen.

De Werkgroep 55-Plus Wheermolen heeft hem hiervoor
uitgenodigd. We heten u van harte welkom in de grote zaal
Wijkplein Where in Triton. De aanvang is om 14.00 uur, de zaal
is al open vanaf 13.30 uur.
Tijdens de pauze kunt u weer genieten van een kopje koffie
of thee.

Dit gebeurt mede door het niet beschikbaar zijn van kandidaatvrijwilligers voor het vormen van een nieuw bestuur. Het zittende
bestuur heeft de opdracht gekregen alle financiële en schriftelijke
formaliteiten in de verdere maanden van dit jaar adequaat af te
wikkelen. Per 31 december 2018 is hiermee na vijftig jaar een eind
gekomen aan het bestaan van de vereniging.

Lees verder op pagina 3.

Henk de Kruijf, voorzitter ( henkdekruijf@telfort.nl ).

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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Houd het veilig in en om huis (2)
In de vorige wijkkrant,
nummer 7 van het
afgelopen jaar, hebben
we u het artikel over
brandveiligheid, waarover
tijdens de laatste informatie
dag van de Werkgroep
55-Plus is gesproken,
moeten onthouden door
Bron foto: Regio Purmerend
ruimtegebrek. We hebben
daarin in de laatste alinea vermeld dit verhaal alsnog
in de wijkkrant op te nemen. Belofte maakt nog altijd
schuld, dus bij dezen volgt dit artikel hieronder.

Alsnog brandveiligheid
Op 15 november gaf Eddie van der Poel van de brandweer aan
de hand van filmpjes allerlei tips hoe te handelen bij brand. We
zetten de belangrijkste punten hier voor u op een rij.
Heeft u bijvoorbeeld enig idee hoe veel tijd u heeft om te
vluchten bij brand? Het zal u misschien verbazen, maar u
heeft slechts drie minuten! En dan? Blijf kalm. Waarschuw
uw huisgenoten. Verlaat via de kortste weg de woning. Houd
deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u. Blijf bij
rookontwikkeling dicht bij de vloer. En uiteraard: bel 112.
Mocht om wat voor reden dan ook de weg naar buiten geen
optie zijn, sluit u zich dan op in de slaapkamer en dicht
kieren onder deuren zo veel mogelijk af. Zo houdt u de rook
zeker vijftien minuten tegen. Aangezien de brandweer in principe binnen acht minuten ter plaatse is, is dit voldoende tijd
om het er levend van af te brengen. Meld waar u zich bevindt
in huis, zodat geen kostbare tijd verloren gaat aan zoeken.
Ook hier is de toegankelijkheid van het huis belangrijk. Tijd is
van het grootste belang. Wees goed vindbaar. Onduidelijke of
ontbrekende huisnummers werken niet bevorderlijk. Elektrische rolluiken zijn bij brand een ramp. Door de brand is er
geen elektriciteit, en krijg ze dan maar eens open. Zorg ook
dat er geen obstakels in gangen en trappenhuizen staan.

Cijfers
Even wat cijfers: 52 procent van de branden ontstaan in de
woonkamer, vijftien procent in de slaapkamer en de rest in
de keuken. De topvijf van oorzaken bestaat uit koken, stoken
(open haard/allesbrander) , elektrische apparaten, overbelaste
elektra en roken. Brand eiste vorig jaar 42 doden, waarvan
tweederde van de slachtoffers 61 jaar of ouder was. Vier op
de tien slachtoffers worden overvallen in hun slaap. Nee, je
wordt echt niet wakker van de rook of brandlucht!
In de woonkamer veroorzaken vooral elektrische apparaten
brand, niet in de laatste plaats door opladers voor telefoons
en tablets. Een dringend advies: gebruik uitsluitend opladers
en kabels die bij het merk van het apparaat horen. Goedkope
spullen, hoe aantrekkelijk ook, veroorzaken vaker brand. Nog
zo’n open deur: laad de apparaten niet op terwijl u slaapt of
niet thuis bent. Neem de telefoon mee naar de slaapkamer.
Wilt u niet gewekt worden door binnenkomende berichten?

Het geluid van de telefoon kunt u uitzetten, maar u heeft hem
wel bij de hand als het nodig is.
Te veel op elkaar aangesloten en te zwaar belaste stekkerdozen
kunnen brand veroorzaken. Vliegt de zekering er steeds uit? Dit is
vervelend, maar probeer dit probleem niet met zogenaamde slimmigheden te omzeilen, want een stop vliegt er niet voor niets uit.
Zet apparaten uit en als u langer weg bent, haal de stekkers
van apparatuur er uit. Open haarden en allesbranders kunnen
schoorsteenbrand veroorzaken als de schoorsteen niet regelmatig
wordt geveegd.

Vergeten
Mensen moeten tegenwoordig liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Hierbij gaat helaas vaak het nodige mis. Er
is geen toezicht meer zoals vroeger in bejaardenhuizen. Als nu
het pannetje melk wordt vergeten, is er niemand die dit op tijd
ziet. U bent nog helder van geest en kunt zich niet voorstellen
dat het u kan overkomen? Er zijn allerlei situaties denkbaar
waarbij u wordt gestoord tijdens het koken. U bent bijvoorbeeld afgeleid, waardoor u vergeet dat er nog dingen op het
vuur staan. Dus zodra u wordt weggeroepen bij het fornuis:
draai uit voorzorg alles eerst uit. Als uw kookplaat een timer
heeft, schakel die dan in elk geval in, zodat na de ingestelde
kooktijd de plaat vanzelf uit gaat. Een kookwekker zetten is
ook een goede reminder dat er nog iets op het vuur staat.
Zelf blussen? Alleen als de brand niet groter is dan een
voetbal, anders maken dat je wegkomt en 112 bellen.
Vlam in de pan? Deksel er op, kookplaat en wasemkap uit en
112 bellen. Er kan namelijk gemakkelijk iets in de afzuigkap
of de afvoer ervan blijven smeulen en alsnog een flinke brand
veroorzaken. De brandweer heeft methodes om vast te stellen
of alles echt weer veilig is. En ga nooit met die pan aan de loop.
Als u struikelt, krijgt u wel 360 graden heet vet over u heen!

Rookmelders
Werkende, betrouwbare rookmelders in uw woning
kunnen het leven van u en uw dierbaren redden. Volg de
gebruiksaanwijzing goed op, want die geeft ook aan waar in
huis u het best de rookmelder(s) kunt plaatsen.
Zorg er voor een nieuwe batterij op voorraad te hebben. U zult
het zien, net voordat u naar bed wilt, begint de rookmelder akelig
hard te piepen. Om het kwartier; batterij op. Dan weet je niet hoe
snel je hem moet weghalen. En voordat er dan een nieuwe batterij
is gekocht en het ding weer op zijn plaats zit... Het is altijd te lang
als je bedenkt dat er vorig jaar 272 schadeclaims door brand zijn
ingediend, van schroeiplekken tot vul maar in – per dag!

Folder
Deze en nog veel meer tips staan in de folder 'Brandveilig
wonen' van de brandweer. Hierin staat een handige checklist,
zodat u kunt nagaan hoe veilig uw huis is. Ook wordt kort en
bondig uitgelegd wat u precies moet doen als het toch misgaat.
Bangmakerij? Nee, zo is dit verhaal niet bedoeld. Het is
meer een soort 'wake up call', want een gewaarschuwd
mens telt voor twee. Weet wat je moet doen. Haal die
folder bij brandweer of politie of bekijk ze online, en lees ze
l
aandachtig. Neem uw maatregelen en blijf veilig!
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Vuurwerk en kerstbomen
ingeleverd

Alternatieve woonvormen voor
ouderen.

Op 2 en 4 januari was het weer tijd voor het inleveren
van vuurwerk en kerstbomen. Hiermee konden de
jongens en meisjes uit de wijk een leuk zakcentje
verdienen, en die boodschap dat was niet aan
dovemansoren gericht.

Werkgroep 55 plus Wheermolen heeft de heer Gerard
Broeksteeg van de Landelijke Vereniging Groepswonen voor Ouderen, uitgenodigd iets te komen vertellen
over alternatieve woonvormen voor ouderen.
De ouder wordende mens weet dat met het klimmen der
jaren, het zelfstandig kunnen blijven opereren niet meer zo
vanzelfsprekend is. Wat nou als tijdelijk of zelfs permanent
het niet meer zelf redt? Dat idee maakt dat mensen toch
behoefte hebben aan een zekere beschutting.

Ondanks het feit dat de oude locaties in de Wheermolen en
Overwhere waren verhuisd naar sporthal de Beuk aan de Van
Ijsendijkstraat, was het in totaal toch weer een succes en zijn
onze wijken flink opgeruimd.
l

Succesvolle avond
kerststukjes maken
Op maandagavond 10 december maakte het flatteam Triton
weer uitgebreid kerststukjes in de grote zaal van Wijkplein
Where. Het was een drukke en succesvolle avond. Ongeveer
zestig deelneemsters – inclusief vrijwilligsters – hebben ons
fantastisch geholpen om van deze avond een groot succes te
maken. Alle aanwezigen waren enthousiast en gingen tevreden
met de door hen zelf gemaakte stukjes huiswaarts.
l

Bejaardenhuizen zijn afgeschaft en opname in een
verpleeghuis gebeurt pas als er gecompliceerde meervoudige
zorg nodig is. Raak je hulpbehoevend, dan sta je er alleen
voor. Want laten we wel zijn, in een doorsnee buurt, zeker in
steden, kent men elkaar nauwelijks. De jonge mensen zijn
overdag naar hun werk. Niet iedereen heeft kinderen. Het wel
hebben van kinderen is dan ook nog steeds geen garantie dat
zij tijdelijk of langdurig ondersteuning kunnen geven. Kortom
je wilt als ouder wordende mens, graag zoveel mogelijk die
dingen zelf kunnen regelen en niet afhankelijk zijn van de
goedwillendheid van de omgeving.
Je kunt elkaar (tijdelijk) ondersteunen. Daarom zie je ook
overal alternatieven ontstaan waarbij mensen zich meer
en meer gaan organiseren om samen naar alternatieven te
zoeken voor wonen en de krachten te bundelen.
Bovendien helpt het actief betrokken zijn bij elkaar ook enorm
tegen het toenemende isolement waar senioren, zeker bij
verlies aan mobiliteit, in terecht kunnen komen.
Er zijn veel vormen mogelijk. Koop ligt misschien het meest
voor de hand, maar ook in de sociale sector gebeurt het
al. Het hoeven niet persé nieuw te bouwen complexen
met zelfstandige woningen te zijn. Er zijn ook zogenaamde
Thuishuizen. Een soort van studentenhuis maar dan voor
ouderen. Kortom interessante materie die misschien wel
nieuwe perspectieven voor u opent.
l

Vorderingen nieuwbouw
Wheermolen-West
In december is al het een en ander gesloopt van de
oude woningen in de Planetenstraat,
Kometenstraat en Mercuriusweg, in de Wheermolen-West.
De verwachting is, dat als de grond bouwrijp is gemaakt,
eind tweede of begin derde kwartaal van dit jaar met de
nieuwbouw kan worden gestart.
l
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Mozaïekbord Wheermolen
eindelijk klaar
Tijdens de Wheermolenmarkt, ter ere van het
vijftigjarig bestaan van onze wijk in 2017, hebben
kinderen uit de wijk letters in mozaïek gemaakt. De
letters vormen samen een aandenken aan het halveeeuwjubileum van de wijk Wheermolen. De letters
zijn in het Makado op het onderbord gelijmd. Dit bord
krijgt binnenkort een prominente plaats in de wijk.
De organisatie is blij dat
het bord nu eindelijk in de
afrondende fase is. Door
problemen met de materialen
bij het organiserende bedrijf
heeft het aanzienlijk langer
geduurd dan verwacht.
De organisatie is tevreden
met de samenwerking met de
gemeente, wijkmanager Edwin
Färber en het Makado, en wil
hen dan ook alvast bedanken
voor deze samenwerking.De vermoedelijke, voorlopige
aangewezen plaats in de openbare ruimte zou zijn bij de brug
achter de apotheek, in de Hannie Schaftstraat.
l
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Afvalkalender op telefoon
De nieuwe afvalkalender voor Purmerend en Beemster
is vanaf nu ook als app te gebruiken op uw mobiele
telefoon. Via deze app kunt u meteen zien wanneer
u welke bak aan de weg moet zetten. Ook is het
mogelijk een herinnering in te stellen, een dag van
tevoren of op de dag zelf.
Wanneer u de app downloadt, wordt gevraagd naar uw
postcode, zodat u vervolgens op de afvalkalender specifiek
kunt zien wanneer het afval in uw straat wordt opgehaald. Per
afvalstroom vindt u meer informatie: wat er wel en niet in de
bak mag, waar verzamellocaties zijn in de buurt (voor plastic,
papier en karton, glas en textiel) en wat er na de inzameling
met het afval gebeurt. Voor wie liever een papieren versie
in de keuken heeft hangen, is het mogelijk een maand- of
jaarkalender te downloaden en printen.
De app is op uw mobiele telefoon te downloaden in de
appwinkel via de zoekterm ‘afvalkalender purmerend’. De
redactie heeft de app meteen uitgeprobeerd en vindt hem
hartstikke handig, evenals onze wijkwethouder Paul van
Meekeren (foto).

l

Kledingbeurs Wijkplein Where
Sinds woensdag 16 januari is er elke oneven week een
reguliere kledingbeurs in Wijkplein Where. Tussen 9.00 en
11.00 uur kunt u er schone en onbeschadigde kleren, voor
zowel, dames, heren als kinderen inbrengen, die in overleg
met u worden geprijsd en te koop aangeboden.
l

Nieuwe redactieleden
gezocht
Nog steeds heeft niemand zich aangemeld om te
helpen met het vullen van de wijkkrant, terwijl de
krant is bedoeld en gemaakt dient te worden voor
en door bewoners.
Als je dan constateert dat er in de diverse media allerlei
artikelen verschijnen die onze wijk betreffen, bijvoorbeeld
over bouwactiviteiten enzovoort, is het heel jammer dat
bewoners wel met andere media praten, maar niet een
artikel(tje) insturen voor de wijkkrant. Je mag immers
aannemen dat alles wat in onze wijk gebeurt, ook voor
alle andere bewoners interessant is.
Neemt u bij interesse contact op of vraag om meer
informatie of mail uw bijdrage rechtstreeks naar:
henkdekruijf@telfort.nl.

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.
De volgende wijkkrant verschijnt 28 maart 2019.

