Pagina

1

WIJKKRANT
PURMEREND - WHEERMOLEN
Voor en door bewoners

Rectificatie artikel ‘Fusie
Purmerend en Beemster’
Via, via werd ik, als redacteur, attent gemaakt op
de niet geheel juiste weergave in het artikel ‘Fusie
Purmerend en Beemster’ in de afgelopen wijkkrant.
Daarom corrigeren en vermelden we de diverse
passages opnieuw, met excuus aan de betreffende in
het artikel genoemde personen.
Het is namelijk niet zo dat we per
januari 2022 gelijk een nieuwe
burgemeester krijgen of hebben, maar
eind mei 2022.
Verder is de naam van de
waarnemend burgemeester van de
Beemster in het tweede gedeelte van
het artikel verkeerd overgekomen; dit
moet zijn Karen Heerschop.
Als laatste nog even het bezwaar van Unesco. Deze
informatie bleek achteraf niet juist; het is en blijft, Purmerend
en Beemster, zoals u ziet op de foto die we opnieuw plaatsen,
met links Heerschop en rechts onze burgemeester Don Bijl.
Onze excuses voor het ongemak.
l

Ridderorde Evert Ruis,
voorzitter flatteam Triton
Op 26 april heeft Evert Ruis, voorzitter van het flatteam
Triton, de ridderorde Officier in de Orde van Oranje
Nassau ontvangen uit handen van burgemeester Don
Bijl in de Purmaryn. Evert zet zich niet alleen in voor
de bewoners van Triton, maar doet veel meer, zoals u
hieronder kunt lezen.
Evert is al ruim dertien jaar vrijwillig actief als fotograaf bij
RTV Purmerend. Sinds 2010 is hij tevens voorzitter van de
bewonerscommissie van Triton.
Van 1997 tot heden is Evert daarnaast bezig als vrijwilliger
voor de Belangenvereniging Von Hippel-Lindau (VHL). Deze
vereniging richt zich op het verbeteren van het leven van
patiënten, hun partners, kinderen en andere familieleden.
Op het gebied van belangenbehartiging speelt Evert een
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belangrijke rol. Zo zit hij met verschillende instanties en
verenigingen aan tafel om samen te werken en de zorg te
waarborgen en te verbeteren, maar ook om onderzoek naar
het ziektebeeld van VHL te stimuleren, om de kwaliteit van
leven voor deze patiënten te verbeteren.
In 2011 was Evert, in
samenwerking met NFK
(Nederlandse Federatie
voor Kankerpatiënten
verenigingen), betrokken
bij de ontwikkeling van de
‘kwaliteitscriteria vanuit
patiëntenperspectief’. Hetzelfde jaar initieerde hij de
start van het omschrijven
en implementeren van de Zorgstandaard voor VHL-patiënten. Op
het gebied van lotgenotencontact zet hij zich actief in en nam
tevens zitting in het bestuur van het Erfocentrum.
En toch nog maar even heel dichtbij: ook als wijkkrant
kunnen we voor foto’s altijd bij hem terecht.
Evert, namens de redactie van harte gefeliciteerd met je
ruimschoots verdiende onderscheiding.

l

Nogmaals LET OP:
PARKEREN MAKADO
Sinds 1 mei is het verboden te parkeren op de laad- en
losplaatsen, aan beide zijden van het winkelcentrum en
bij het tankstation. De voorbije weken is er desondanks
toch nog regelmatig op deze plekken geparkeerd, reden
waarom we de gewijzigde situatie opnieuw onder de
aandacht brengen.
Parkeren is alleen nog
toegestaan in de daarvoor
bekende en aangegeven
vakken. Toch even snel
parkeren op de grote witte
kruizen, voor een snelle
boodschap of pintransactie, levert u een gepeperde
parkeerboete op. Let dus
op waar u uw bolide even
stilzet, een gewaarschuwd
mens telt voor twee!
l
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D’Rode Garrels wordt
weer zichtbaar
Nu de d’Rode Garrelsflat
aan de voor- en achterkant
zo goed als gereed is,
wordt deze ook weer
zichtbaar, doordat
alle voor de renovatie
noodzakelijke gekleurde
omhulsels zijn verwijderd.
Dit is vooral prettig omdat de flat, als eerste vanaf de brug bij
de roeivereniging een mooi visitekaartje is van de wijk. Op
dit moment worden de woningen in de plint nog toegevoegd,
zodat de renovatie na ruim een jaar haar voltooiing nadert.
Ook het basketbalveld aan de Rudolf Garrelsstraat wordt
geheel opnieuw ingericht. Als de maatregelen omtrent de
pandemie nog meer worden versoepeld, wordt op donderdag
24 juni tussen 16.00 en 19.00 uur een Urban Event
georganiseerd. Medewerking hieraan wordt verleend door
Spurd, Clup Welzijn, Intermaris en uiteraard de gemeente.
Deze bijeenkomst is bedoeld om samen na te denken over
de invulling van het basketbalveld, omdat het met de komst
van de plintwoningen in de huidige vorm niet te behouden is.
De speeltoestellen met het voetbalveld blijven zoals het nu is,
maar de vraag is of het basketbalveld een andere vorm krijgt
of dat het wordt vervangen door iets nieuws. Dat wordt graag
met de bewoners samen bepaald.
N.b. Plintwoningen zijn woningen die op de onderste laag
van een flatgebouw komen.
l

Update bouwplannen en
verhuizing OBS Wheermolen
In de vorige wijkkrant berichtten we al over de plannen
rond de sloop en heropbouw van OBS Wheermolen.
Wat betreft de nieuwbouw loopt alles nog op schema.
Deze zomer verhuizen leerkrachten en leerlingen naar de tijdelijke
locatie aan de Mercuriusweg 2. Er wordt naast het bestaande
schoolgebouwtje daar een noodgebouw geplaatst voor tien
klassen. In de tussentijd wordt het oude pand aan de Albert
Schweitzerlaan grotendeels gesloopt en opnieuw gebouwd.

Ontwerp
Een bijzondere vermelding verdient het Technasium van het
Da Vinci College en het Jan van Egmond Lyceum. Leerlingen
van beide middelbare scholen hebben opdracht gekregen
een ontwerp te maken voor het buitenterrein van de
nieuwbouw en de inrichting van de leerpleinen in de school.
Dit is een mooie uitdaging voor deze scholieren en we kijken
uit naar hun ontwerp. Zo wordt OBS Wheermolen een echte
school voor én door Purmerendse leerlingen!
l
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Flatteam Triton viert
waarschijnlijk in augustus
tienjarig bestaan
Mede door de pandemie en de mogelijkheid dat dit niet
in augustus alsnog kan worden gevierd, heeft het flatteam
besloten vanaf maart 2020 hierop toch maar vast vooruit
te lopen door regelmatig, zeg om de twee maanden, de
bewoners een ‘opkikkertje’ te geven in de vorm van XXX.
Met het team werden die, met uiteraard dank aan de
helpende handen van onze sponsors, rondgebracht. Het
laatste opkikkertje heeft op 7 mei plaatsgevonden.
We hopen dat covid-19,
vooral door de inentingen
die de bewoners en vele
anderenal hebben gekregen.
nu spoedig onder controle
is, zodat we hoopvol kunnen
kijken naar de komende
maanden, en dan zeker naar
augustus . Of het flatteam
dan een klein feestje kan
en mag organiseren is
afwachten, maar wij als
redactie feliciteren hen alvast
en wensen hen succes.
l

Infopunt Wheermolen nu ook
zonder afspraak open
Het infopunt Wheermolen tegenover de Deen op
het Makado kan gezien de versoepelingen in de
coronamaatregelen zonder afspraak meer mensen
ontvangen. Dus loopt u langs en schiet u plotseling
een vraag te binnen, dan bent u van harte welkom.
Om er echter zeker van te zijn dat de juiste persoon of
personen aanwezig zijn, zoals de wijkmanager, de wijkagent,
iemand van Clup Welzijn of Intermaris, enzovoort, dan is het
altijd verstandig om gewoon een afspraak te regelen via Info
wijwheermolen.nl/infopunt of via de telefoon: 452452.
l
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een jaar uitgroeide tot 55 leden. Het thuishonk was in
de eerste jaren een houten optrekje, het oude Noot, aan
de Henry Dunantstraat (waar nu het benzinestation van
Tamoil staat). In het najaar van 1972 werd voor het eerst
deelgenomen aan de NTTB-competitie en in 1974 startte de
vereniging met een jeugdafdeling.

Gymzaal
De eerste competitiewedstrijden werden gespeeld in de
gymzaal aan de Pampusstraat. Deze locatie werd in 1974
ingeruild voor de gymzaal aan de J.P. Sweelinckstraat 4a,
waar we nog steeds onze activiteiten hebben.

Tafeltennisvereniging
Nootwheer viert gouden
jubileum
Mede door de pandemie kunnen de feestelijkheden
omtrent het 50-jarig jubileum van tafeltennisvereniging
het Nootwheer slechts voor een gedeelte
mondjesmaat en met kleine groepjes doorgaan.
Volgens het organisatiecomité zijn daarnaast alleen
buitenactiviteiten mogelijk.
Ook een buitentafeltennistafel zou feestelijk in gebruik
worden genomen, maar de werkzaamheden om deze op
tijd te kunnen plaatsen en onthullen hebben vertraging
opgelopen, zodat dit naar het zich laat aanzien is uitgesteld
tot de laatste week van deze maand. De redactie feliciteert
het bestuur en de leden hartelijk met dit jubileumjaar.
Aan het bestuur hebben we gevraagd een bijdrage te leveren
voor de wijkkrant over hoe de vereniging is ontstaan en hoe
die er op dit moment voorstaat. Vandaar dat we hieronder
een impressie geven van de afgelopen halve eeuw jaar die
het Nootwheer bestaat.

Hoe Nootwheer vijftig jaar oud werd
TTV het Nootwheer is ontstaan vanuit het wijkcentrum
’t Noot” en is op 22 januari 1971 opgericht door onder
anderen wijlen Jos Farenhorst. Hij werd in september 1970
benaderd door de toenmalige coördinator van ’t Noot met de
vraag of hij een sportactiviteit wilde opzetten. “Ja, maar dan
wordt het tafeltennis”, antwoordde de Purmerender aan de
gemeentewerker.
De activiteit bleek een succes en in december 1970 was er
al een heuse verenigingscompetitie met meer dan veertig
leden. Om te mogen meedoen aan de ledencompetitie moest
het Nootwheer een officiële vereniging worden. Op 22 januari
1971 was de oprichting een feit.
Bij de oprichting stond het ledental op zestien, wat binnen

In de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond de
behoefte aan een eigen kantine. Naast sportief bezig zijn is
gezelligheid namelijk en van de belangrijkste kenmerken van
de vereniging. Na een aantal vruchteloze pogingen werd in
1990 de aanzet gegeven tot een superloterij. Deze moest het
financiële gat van zo’n 70.000 gulden dichten. De loterij werd
een groot succes, waarna in december 1991 werd gestart
met de bouw van onze eigen kantine. Op 25 april 1992 werd
de nieuwe aanwinst feestelijk geopend door de toenmalige
wethouder van sportzaken.

Commissie
Voor het jubileumjaar is een jubileumcommissie in het
leven geroepen om er een feestelijk jaar van te kunnen
maken. Helaas is covid-19 in de wereld gekomen, maar dat
heeft de commissie niet belet om creatief om te gaan met
deze situatie.
Op vrijdagavond 22 januari is het jubileumjaar afgetrapt
met een receptie voor alle leden. Iedereen heeft een
borreltasje thuis afgeleverd gekregen en via een digitale
receptie geproost op het vijftig-jarig bestaan.

Terugdoen
Het leek de commissie leuk om iets terug te doen voor
de buurt waar we al jaren met onze vereniging zitten.
Een buitentafel werd bij de gemeente aangevraagd en
die zou op zaterdag 29 mei, tijdens de jubileummiddag
van de jeugd, feestelijk worden geopend. Helaas is
hierbij vertraging opgelopen en wordt de tafel naar alle
waarschijnlijkheid in week 23 geplaatst en zal de opening
op een later tijdstip plaatsvinden.
De jeugd heeft op 29 mei toch nog een leuke dag gehad,
want er was een fietspuzzeltocht georganiseerd en de dag
werd afgesloten met pannenkoeken eten.
Voor de senioren is er een gezellige dag op zondag 6 juni
georganiseerd, met ook een fietspuzzeltocht en daarna
een barbecue. Ook hier hebben we te maken met de
coronamaatregelen, die gelukkig echter wel al aan het
versoepelen zijn.
In september willen we graag een open dag voor de buurt
houden en later in het jaar hopen we nog een toernooi te
organiseren om het jubileumjaar af te sluiten.
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Het Nootwheer was vroeger een van de grootste van
de tafeltennisafdelingen en zeer succesvol in de NoordHollandse competitie. Eind jaren negentig, begin 2000
stond de teller voor de senioren op 110 en voor de jeugd
op vijftig. In 2021 hebben we nog honderd seniorenleden
en bij de jeugd twaalf leden. We zien gelukkig wel dat er
langzaamaan weer meer interesse komt van kinderen om te
gaan tafeltennissen. Het aantal senioren is redelijk stabiel de
afgelopen jaren.
Naast vrij spelen worden er ook trainingen gegeven. Voor de
jeugd is dit op maandag- en dinsdagavond, voor de senioren
op dinsdagavond, en op de zondag hebben we een kleine
groep die onder leiding van Bettine Vriesekoop traint.
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de kans te geven te tafeltennissen. Het is niet de bedoeling
dat u ze even overhandigt aan eventuele wachtenden bij de
tafel, maar dat u ze altijd zelf weer terugbrengt, zodat er zicht
kan worden gehouden op het gebruik van de batjes en het
terugbrengen ervan. Dit laatste is erg belangrijk, want de
voorraad in het kastje is niet onuitputtelijk.
l

Grasveld bij Wherepark
wordt groot speelveld
Het grote grasveld dat de woningen in het Wherepark
en de Planetenbuurt verbindt, wordt omgetoverd tot
een groot speelveld. De gemeente heeft besloten de
buurt te verrijken met diverse speeltoestellen.
Bewoners van de omliggende straten zijn hierover vorig jaar
geïnformeerd en geconsulteerd. Op de foto bij dit artikel ziet u
de locatie van het speelveld, net als een indruk van de toestellen
die worden geplaatst. Op het moment van het samenstellen van
de wijkkrant zijn al wat speeltoestellen geïnstalleerd. Het ziet er
veelbelovend uit! Volgens de huidige planning is vlak voor of vlak
na de zomer alles gereed en kunnen kinderen en hun families
hier terecht voor het nodige vertier.

Voorbehoud

De vereniging zou wel graag meer jeugdleden willen
verwelkomen. Heb je dus interesse om eens te komen
tafeltennissen en ben je tussen de acht en zeventien jaar,
neem dan even contact met ons op voor proeftrainingen.
Bij ons mag je een maand lang gratis trainen om kennis te
kunnen maken met tafeltennis. Dat geldt overigens niet alleen
voor jeugdleden: ook volwassenen mogen kosteloos een
maand lang met onze vereniging kennismaken.
Voor meer informatie,
zie onze website
www.nootwheer.nl.

Noot van de redactie:
Als de buitentafeltennistafel
in gebruik wordt genomen,
komen we hierop in
de volgende wijkkrant
(september) terug.
Wel weten we al dat er
na de onthulling van de
tafel ook een kastje met
tafeltennisbadjes wordt
geplaatst op het adres
Sweelinckstraat 63. U kunt
die in bruikleen ophalen,
maar moet ze na gebruik
uiteraard weer terugbrengen,
om ook andere gebruikers

Eén en ander is nog wel onder voorbehoud van eventuele
wijzigingen. Corona zou immers corona niet zijn als het ook
in dit geval niet zou zorgen voor uitstel van de pret. Zo liep de
fabricage van de speeltoestellen bijvoorbeeld vertraging op door
de pandemie. Afgelopen winter hadden de toestellen al moeten
worden geplaatst, maar dit wordt nu dus rond de zomermaanden.
Aanvullend komt er in de nabije toekomst ook een
hondenuitrenveld. Na de zomer wordt gekeken naar de
definitieve locatie hiervan in dit gebied. Ook wordt het
grasveld, dat al lange tijd bij hevige regenbuien flink onder
water staat, geprepareerd en aangepast ten behoeve
van betere drainage. Laten we hopen dat de vele natte
voorjaarsdagen de werkzaamheden, juist ten behoeve van
een verbeterde afwatering, niet in de weg zitten.
l
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Buurtkastjes:
samen tegen verspilling
Op diverse adressen in de Wheermolen zijn, mede
door de bekende stichting SoGoed, prima initiatieven
ontstaan om gratis boeken, speelgoed, plantenstekjes
en etenswaren te delen.
U kunt zelf iets meenemen uit een van de bestaande
buurtkastjes, iets ruilen of achterlaten ten behoeve van een
ander. Bijvoorbeeld omdat dat ene uitgelezen boek al lange
tijd onaangeroerd in de kast staat of dat nog houdbare pak
pannenkoekenmix wat toch niet ‘op’ gaat. De buurtkastje
hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk verspilling
voorkomen en om anderen, zeker in deze covid-19-periode,
die minder te besteden hebben, te helpen.
De redactie heeft met onderstaande initiatiefnemers contact
gehad en deelt met toestemming hierbij hun adressen.
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verzorgt. Hij onderhoudt de pantry met veel plezier en liefde
voor de medemens. Hij wijst ook op meer informatie over de
buurtkastjes via de website www.stichtingsogoed.nl.
Roggebotstraat 28: De 9-jarige Nova en haar moeder
beheren een PlantOtheek. Samen verzorgen ze planten, ook
voor vakantiegangers, en kunt u bij hen terecht voor (het
ruilen van) stekjes, gratis bloempotten of planten met pot.
Nova is ook actief op sociale media met haar plantenasiel.
Kijkt u via instagram of facebook eens op Nova’s PlantOtheek
voor het laatste nieuws.

Albert Schweitzerlaan 48: Geïnspireerd door andere,
soortgelijke initiatieven in Purmerend runt de 11-jarige
Matthijs nu een mini-kinderbieb en spellenkist, vol boekjes
en speelgoed voor kinderen in alle leeftijden. De inhoud van
de bieb en kist verandert geregeld, dus kom vooral nog eens
terug om te zien of er weer iets voor uw (klein)kind bij zit. Als
u zelf iets achterlaat voor een ander kind, let u er dan op dat
het speelgoed heel en compleet is.
Johan Wagenaarstraat 65:
Het zogenoemde SoGoedwinkeltje bevat ongeopende,
houdbare levensmiddelen.
Door het delen van
boodschappen verspillen
we met elkaar minder
voedsel én draagt het bij
aan een sociale(re) buurt.
Pak wat u kunt gebruiken,
geef wat u kunt missen en
ruilen mag uiteraard ook.
Bewoner René Verhoogt is
oprichter van de stichting
SoGoed die de buurtkastjes

Roggebotstraat 34: In de voortuin prijkt ook hier een minibieb.
Het kleurrijk geschilderde kastje bevat grote en kleine
boektitels, van bekende en minder bekende auteurs. Kortom,
voor elk wat wils. De bewoner had eens een leuke ontmoeting
bij de minibieb met een Engelssprekende dame, die via dit
buurtkastje Nederlandse boekjes leest om de taal beter onder
de knie te krijgen.
De collectie wisselt uiteraard geregeld. Veel leesplezier!
In de wijk zijn meer van dit soort buurtkastjes en initiatieven,
maar het is niet gelukt met alle bewoners/initiatiefnemers contact
te krijgen. Mogelijk zijn er ook andere soorten buurtkastjes,
maar zijn deze bij ons nu nog niet bekend. Meld dit vooral bij
de redactie (zie e-mailadres in het colofon), dan nemen we dit
uiteraard op in een volgende editie van de wijkkrant.
l

Oproep voor de Werkgroep 55-plus
De Werkgroep 55-plus wil in de komende maanden
juli/augustus weer trachten een programma samen te
stellen voor het komende seizoen 2021-2022.
Echter, door de pandemie van de afgelopen periode, blijkt
dat niet alle vrijwilligers van deze groep meer fit genoeg zijn
om hun inbreng voort te zetten en helaas moeten kunnen
worden vervangen. Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers,
die bereid zijn om mee te werken aan het voorbereiden en
bespreken van de activiteiten voor het komende seizoen.

Als vrijwilliger komt u terecht
in een leuk en enthousiast team
en het werk geeft structuur en
invulling van de (oudere) dag.
Voor meer informatie en
interesse kunt u een email
sturen naar: ylusink@gmail.nl
l
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Nationale Vlindertelling:
doe mee!

Gaslek Johan Wagenaarstraat
snel gerepareerd

In de wijkkrant van februari (wijkkrant nr. ! van 2021)
hebben we gemeld dat er door initiatief van een bewoner
van de Hannie Schaftstraat een bijenlint van bloembollen
in het grasveld werd geplant, dat voor een verrassende
kleurenpracht in het grasveld zorgde. Maar er is meer,
want ook voor de Nationale Vlindertelling is dit van
belang. Kortom: doe mee en tellen maar!

Op 15 mei rond 10.30 uur was een gaslek
ontstaan in een woning aan de Johan
Wagenaarstraat, waar druk werd geklust
wegens een interne verbouwing.
Tijdens dit werk roken de bewoners plotseling
een gaslucht en alarmeerden hulptroepen,
zoals de brandweer, de politie en later zelfs de
ambulance. Nadat de ladderwagen van de brandweer de straat
inreed, volgden twee materiaalwagens. Omdat het gaslek gevaar
voor de omgeving opleverde, werd voor de zekerheid besloten
de bewoners van twaalf omliggende huizen te verzoeken hun
huis tijdelijk te verlaten, waarna een gedeelte van de straat kon
worden afgezet, in verband met mogelijk ontploffingsgevaar.
De brandweer verrichtte bij aankomst gelijk metingen om
ontploffingsgevaar te voorkomen en verzocht de bewoners
van de omringende woningen die te verlaten en vooral extra
te luchten. Ook Netbeheerder Liander werd opgeroepen. Die
kwam met twee auto’s en monteurs direct actie om het gaslek te
repareren. Het gaslekgevaar was rond 13.00 uur gedicht. Al de
tijd dat de monteurs met het verhelpen van het lek aan het werk
waren, bleven brandweerlieden metingen in de omgeving van de
woningen doen.

Inademen

Inderdaad konden we genieten van de vele verschillende soorten
bloemen die deze bollen ons hebben voorgetoverd: krokussen,
narcissen en diverse andere van kleur voorziene bollen.

Tekort
Veel insecten voelen zich thuis in deze bloemenpracht.
Zodoende zie je er naast bijen en andere insecten ook
de nodige vlinders.Omdat er niet alleen een bijentekort,
maar ook eenvlindertekort is, vindt de Nationale
Vlindertelling plaats.
U kunt ook uw steentje bijdragen. Helpt u mee? Vlinder- en
rupsenplanten helpen de vlinderstand te verbeteren en zijn
een mooie toevoeging voor tuin, balkon en groenstrook. In
het najaar overrijp fruit (peren, appels, pruimen) in uw tuin of
op uw balkon leggen trekt ook vlinders aan. Idealiter kunt u
op een zonnige dag in uw tuin of op uw balkon de vlinders
tellen; u maakt er de Vlinderstichting heel blij mee.

Observaties
De jaarlijkse Vlindertelling vindt dit jaar plaats van 3 tot en
met 25 juli. Het is een nuttige en leerzame activiteit op een
zomer(vakantie)dag. Door mee te doen en uw observaties
met de stichting te delen ontstaat een beter beeld van
hoe het met de vlinders gaat. Via de website van de
Vlinderstichting (www.vlinderstichting.nl) kunt u uw telling
doorgeven en terugvinden welke specifieke vlinders uw tuin
bezoeken, middels een handige herkenningskaart.
l

Dat er later toch nog een ambulance is opgeroepen, had
als oorzaak dat een van de bewoners voor de zekerheid
moest worden nagekeken of ze geen nadelige gevolgen had
opgelopen tijdens het inademen van het vrijgekomen gas.
Gelukkig was dat niet het geval, zodat de bewoonster na
onderzoek in de ambulance weer huiswaarts kon.
Nadat er na de dichting voor de zekerheid nog extra
metingen over een eventuele gaslucht werden gedaan en met
Liander de verrichte werkzaamheden waren doorgesproken,
mochten de bewoners weer naar huis en konden de
hulptroepen één voor één weer langzaam maar zeker terug
naar hun basis.
l
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