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

Dit jaar geen vuurwerk
Helaas mogen we dit
jaar geen vuurwerk
afsteken in verband
met covid-19. Dat dit
een aderlating voor
de vuurwerkverkoper
in onze wijk is,
spreekt voor zichzelf.
Echter, ook voor
de bewoners is dit
een gemis, want
nu kunnen we niet
genieten van het
vaak prachtige
en hopelijk legale
vuurwerk. Daar
staat tegenover dat
wijkbewoners met dieren in huis wel blij zijn met dit besluit.
Daarom beginnen we op de voorpagina toch maar met
een vuurwerkje om het gemis het jaar 2021 luidruchtig en
spetterend in te luiden te compenseren.
l

Geen nieuwe redacteuren…
Ook na diverse oproepen heeft de redactie van
Wijkkrant Wheermolen helaas nog geen aanmeldingen
gekregen van buurtbewoners die de redactie willen
komen versterken.
Dit is extra jammer, omdat op facebook geregeld de nodige
artikelen van bewoners verschijnen. Je zou dan zeggen dat
er toch ook verhalen tussen zitten die belangrijk zijn voor alle
bewoners en die dus prima in de wijkkrant zouden passen,
maar helaas, uw redactie ontvangt niets. Zo is en blijft die
afhankelijk van de eigen contacten en de media, zeker in
deze periode van corona.
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Makado verder uitgekleed:
dierenwinkel weg
Weer is helaas een zaak gesloten
op ons Makado-centrum. Nu is
het de dierenwinkel Lobbes, die
er ruim 33 jaar heeft gezeten.
Het was een zaak waar je voor
elk soort dier altijd terecht kon
voor voeding, manden en, zeker
in deze periode, voor allerlei
vogelvoer.
Op facebook kwam de vraag al
naar voren: waar kunnen we nu terecht om voor onze dieren
de eerste levensbehoeften en allerlei lekkers te kopen?
Misschien kunt u hiervoor terecht bij de Big Bazar, of de
Deen? Anders moet u naar de stad of de Van IJsendijkstraat,
wat zeker in deze pandemieperiode ook geen pretje is.

Puzzel
Het wordt sowieso een puzzel waar we onze boodschappen
moeten doen, want het winkelcentrum gaat er hard op
achteruit. Eerst verdween Bluetronics, daarna Van Tongeren,
onze schoenmaker, toen Terstal en nu Lobbes. Op deze wijze
blijft er van het altijd zo gezellige winkelcentrum niet veel
meer over, ondanks het feit dat de nog aanwezige winkeliers
hun uiterste best doen.
l

Eindejaarswens
De redactie van de wijkkrant en de leden van
de Werkgroep 55-Plus wensen alle bewoners
van de Wheermolen heel prettige feestdagen
en een gezond en voorspoedig 2021.

Aangezien de redactie al een flinke poos uit slechts één
persoon bestaat, plus een eveneens al jaren enthousiaste
vrijwilliger die geregeld voor foto’s zorgt, wordt het nu toch
echt tijd voor versterking. Gezien de leeftijd en de momenteel
onstabiele gezondheidssituatie en flexabiliteit van de
redacteur denkt die er serieus over na om met de krant te
stoppen als zich geen andere liefhebbers aanmelden.
Kortom, help uw wijkkrant overeind houden. Voor meer
informatie en aanmelding: zie colofon.

We hopen dat we na het eerste kwartaal
2021 weer op de oude voet, dus zoals vóór
de pandemie die in maart 2020 begon, met
elkaar kunnen en mogen omgaan en weer
samenkomsten mogen organiseren.

l
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Maak je huis tochtvrij

Pas op voor zwendelaars

Tocht is zeer vervelend, zeker in deze koudere
jaargetijden, maar is relatief snel zelf op te lossen.
Normaal ga je hiermee in de maand september aan de
slag, maar gezien de nog niet al te lage temperaturen
kan dit ook nu nog wel.

We kunnen er niet genoeg aandacht aan schenken en
hebben het er nu dus nog maar eens een keer over:
oplichters, zwendelaars, internetfraudeurs, et cetera.
We plaatsen deze waarschuwing juist nu, omdat veel
van bovenstaande misdrijven op dit moment vaak
voorkomen.

Dit is zeker belangrijk als binnenkort
de verwarming toch écht weer
hoger moet. Bereid je dus vast
voor, want als het tocht
in je huis, kun je stoken
wat je wilt, maar echt
comfortabel wordt het
niet. Bovendien kost
de thermostaat een
graadje hoger zetten
ook nog eens flink wat
geld. Wat helpt, is naden
en kieren dichtmaken. Met
een investering van een paar
euro kun je al snel heel veel meer
euro’s per jaar besparen; goed voor je
portemonnee en voor het milieu!

Zelf doen
Naden en kieren kun je dichtmaken met tochtband,
tochtstrips en ander materiaal, te koop bij de bouwmarkt. Het
is eenvoudig aan te brengen, dus je kunt het gemakkelijk zelf
doen.
Op zoek dus! Tocht voel je vrij snel, zeker op een koude
en winderige dag. Houd je hand op een plek waar je tocht
vermoedt of houd er een papiertje voor (wappert bij tocht).
Plaatsen waar kieren vaak voorkomen zijn:
•	onder de buitendeur;
•	rond kozijnen, deuren en ramen, zowel bij de vaste als de
draaiende delen;
•	aan de onderzijde van de vensterbank;
•	in de meterkast;
•	rond het kruipluik;
•	rond leidingdoorvoeren;
•	de klep van de brievenbus;
•	in naden tussen gipsplaten.

Ga er nooit op in als om (verandering van) bankgegevens
wordt gevraagd. Dergelijke zaken worden nooit telefonisch,
aan de deur of per mail aan u gevraagd. Bel in voorkomend
geval altijd uw bank met het u vertrouwde nummer en nooit
via het nummer dat eventueel in een mail staat, want dat kan
juist misleidend zijn.

Graaiers
Zo kunnen we voorkomen dat u het slachtoffer wordt van
deze meedogenloze graaiers, zeker in deze coronatijd, een
tijd van isolement en eenzaamheid. Laat u niet misleiden
en wees voorzichtig, want er is altijd maar één reden dat
dergelijke mensen aan de deur komen: ze willen uw geld of
betaalkaart van u!
Natuurlijk is niet iedereen die bij u aan de deur komt
slecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan goede doelen of
energiebedrijven – hoewel dergelijke campagnes doorgaans
al weken van tevoren worden aangekondigd in de kranten.

Smoesjes
Een speciaal woord richten we hier tot de echt wat ouderen:
trap er niet in, ook al zien de mensen er keurig netjes uit en/
of hebben ze een vriendelijk of onschuldig gezicht. Het aantal
smoesjes is namelijk legio.
Laat nooit iemand binnen die:
• zegt even bij u te willen plassen omdat die zo nodig moet;
•	snel iemand moet bellen omdat die geen telefoon bij zich
heeft;
•	meldt dat die zich niet lekker voelt en even moet zitten met
een glaasje water.
• met een ander onwaarschijnlijk of slap verhaal komt.

Op de website van Milieu Centraal vind je veel informatie
over hoe en met welk materiaal je kieren het best dicht kunt
maken. Meet wel alles van tevoren goed op, zodat je niet te
veel materiaal aanschaft, want dat is weer zonde.

Wees op uw hoede,
want soms zijn
kwaadwillenden
niet alleen!
De bekendste truc is
dan dat ze u proberen
af te leiden, terwijl de
ander(en) zijn (of hun)
slag slaan.

Heb je een goed geïsoleerd huis waarin de naden en
kieren dicht zijn, let er dan vooral op dat je goed ventileert.
Voortdurende aanvoer van verse lucht en afvoer van
vervuilde lucht is noodzakelijk. Vervuilde lucht kan
gezondheidsklachten veroorzaken en dat is natuurlijk niet
de bedoeling.
l

Vertrouwt u iemand aan
de deur niet of bent
u bang, sluit de deur.
Bel de politie en geef
als het mogelijk is een
signalement door. l

Aan de slag
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Nieuw Wheermolen-Oost:
gemengd, gezond en gezellig
U heeft misschien al kennis genomen
van de Ontwikkelvisie WheermolenOost. Hierin staat dat de gemeente en
Intermaris aan de slag gaan met het
renoveren en verduurzamen van flats,
het bouwen van nieuwe woningen en
het aanpakken van straten en groen. Samen met de
wijkbewoners werken we de komende tien jaar aan
een nieuw Wheermolen-Oost.
De komende jaren renoveren en verduurzamen we veel
flats in de wijk. Ook slopen we zo’n 370 woningen (flats
en eengezinswoningen). Voor elke gesloopte sociale
huurwoning bouwen we een nieuwe terug. Daarnaast voegen
we ongeveer zeshonderd appartementen toe: 120 sociale
huurwoningen, 180 doorstroomwoningen, zestig betaalbare
koopwoningen en middeldure huurwoningen, en 240
woningen in de vrije sector.
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die al ervaring hebben met tijdelijk dan wel zelfstandig
wonen. Meestal hebben ze een economische binding met
Purmerend. Ze zijn blij, al is het maar tijdelijk, met een eigen
woonplek. Graag maken ze kennis met de wijkbewoners.
Ziet u uw nieuwe tijdelijke buren? Maak dan vooral eens een
praatje met hen.
Medewerkers van Gapph komen regelmatig langs om te
kijken of alles goed loopt en of flat, straat en omgeving er
netjes uitzien. Goed contact met u en de tijdelijke bewoners
is belangrijk, want met elkaar zorgen we voor het leefbaar
houden van de woonomgeving. Spreek een van ons gerust
– uiteraard op anderhalve meter afstand - aan als u vragen
heeft, of bel met 088 62 62 200 en vraag naar Noa, Kevin
of Nathaniël.
U vindt de Ontwikkelvisie op de website www.wijwheermolen.nl. l

De drie medewerkers van:

We gaan dan ook het groen in de wijk opknappen en
verbeteren. Zo maken we van het Dwarsgouwgebied een
mooi stadspark.
De renovatie van de wijk duurt zeker tien jaar, maar op de
korte termijn staat er al heel wat te gebeuren.

Riolering
In het gebied tussen de Hannie Schaftstraat en de
Vrouwenzandstraat vervangen we de oude riolering en richten
we alle straten opnieuw in. Dit doen we in 2022 en 2023.
Het plan dat hiervoor in 2016 en 2017 is gemaakt, gebruiken
we als uitgangspunt, maar we bekijken of het moet worden
aangepast om het klimaatbestendig te maken. Ook willen
we in overleg met de bewoners bezien of we sport- en
speeltoestellen kunnen toevoegen, bijvoorbeeld in de Albert
Schweitzerlaan. We werken nu aan een nieuw voorstel, dat
we begin volgend jaar bespreken met de bewoners.

Renovatie
De renovatie van de hoge flat in de Rudolf Garrelsstraat is
gaande en de voorbereiding van die van de hoge flat aan
de Gouwzeestraat is begonnen. De eerste bewoners van
de huurwoningen die worden gesloopt, zijn al verhuisd. Nu
mogen de bewoners van de lage flat aan de Gouwzeestraat
en van de eengezinswoningen aan de Boeierstraat en
omgeving al verhuizen met een vergoeding.

Tijdelijk
Als de bewoners verhuizen en de woningen leegkomen,
worden ze namens Intermaris verhuurd door Gapph
Vastgoedbeheer. Dit bedrijf huisvest tijdelijk bewoners die
een bijdrage willen leveren aan een prettige leefomgeving.
Ook in de Boeier-, Schokker- en Pluutstraat komen tijdelijk
gemotiveerde bewoners. Het gaat om starters en bewoners

Hoed u voor schoorsteenbrand
In de volgende wijkkrant gaan we het hebben over allerlei
calamiteiten, zoals brand, ongevallen, enzovoort. Ook melden
we dan welke telefoonnummers daarvoor echt bestemd
zijn. Nu echter alvast even een belangrijke mededeling voor
openhaardbezitters, want het is immers weer kouder en de
haard brandt dan vaker. Hopelijk heeft u de schoorsteen laten
vegen, want als u bij een eventuele schoorsteenbrand geen
veegbewijs kunt laten zien, kunnen de kleine lettertjes in de
polisvoorwaarden wel eens erg vervelend worden.
De beste tip die we kunnen geven is deze: laat uw schoorsteen elk jaar vegen.
l
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Goed gevulde streekpro
ductentoer Midden-Beemster
Op 16 en 17 oktober
konden bewoners van
Purmerend en MiddenBeemster vooraf een
tas kopen en daarna op
de fiets of met de auto
bij de deelnemende
boerderijen en
bedrijven allerhande
streekproducten
afhalen. De exclusieve
tas en bijbehorende
route werden op het
moment van aankoop
overhandigd. Zo konden
de deelnemers starten
aan hun ontdekkingstocht door de Beemster, die
onderdeel is van Beemster Foodweek.
Dat de animo groot was, bleek wel uit het feit dat de tassen,
die waren verwaardigd van oude, gerecyclede theezakjes (!),
snel waren uitverkocht.
Jammer was het dat de horeca vanwege de aangescherpte
covid-19-regels dicht moest blijven. Gelukkig waren er nog
wel hier en daar coffee-to-go-mogelijkheden en kon men her
en der terecht voor een sanitaire stop.

Barstensvol
Bij wie de hele route had volbracht, ongeveer 55 kilometer
lang, zat de tas barstensvol met allerlei fijne en heerlijke
producten, namelijk: 130 gram Beemster honing, 300 gram
chocoladenotenmix, 500 gram pannenkoekenmix, 2 kilogram

Vallery-aardappelen, 1,5 kilogram bietjes, 1 kilogram uien ,
2 worstjes of burgers, 1 geitenroomkaasje met knoflook en
peterselie, 1 verse knoflookbol, Beemsterkaas Royal Grand
Cru, perenappelstroop, 1kilogram spruiten, 1 pond belegen
boerenkaas, 1 kilogram friet, 2 beefburgers, 4 tomaten en 2
oranje paprika’s.
Zoals u leest, verbouwen veel ondernemingen in de Beemster
een grote waaier aan producten, die u dagelijks, dus ook
buiten deze promotieroute om, gewoon kunt kopen.
l

Inleveren kerstbomen
niet bekend
Helaas is een datum of het eventueel
inleveren van kerstbomen tot nu toe niet
bekend in verband met de huidige Covid-19
maatregelen en kabinetsbesluiten. Voor
het geval dat het alsnog mag en het door
onze gemeente alsnog wordt georganiseerd
verzoeken we u vooral de plaatselijke
media in de gaten te houden.
l
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