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WIJKKRANT
PURMEREND - WHEERMOLEN
Voor en door bewoners

Gezocht!
Nieuwe redactieleden
De redactie van deze wijkkrant is nog altijd op
zoek naar versterking. We hopen dat er meer
mensen zijn die het leuk vinden om te schrijven
over het wel en wee in de Wheermolen en de stad.
Jong, oud, wel of geen groot schrijftalent: word lid
van de redactie en meld je aan!
Als redactielid schrijf je artikelen die de wijk en haar
bewoners aangaan. Dat kan structureel voor elke
wijkkrant, maar ook als je eenmalig eens iets wilt
inbrengen. De eindredacteur leest mee en corrigeert en
souffleert soms het geschreven werk op taalfouten en
formulering voordat het wordt gepubliceerd. Daarnaast
overleg je als redactie met de drukker over indeling en
opmaak van de wijkkrant.

Verder vragen we:
• een beetje van je tijd (maximaal acht uur per maand
(waarschijnlijk minder als er meer vrijwilligers zijn);
• belangstelling voor alle mooie dingen die in onze wijk
gebeuren en de uitdagingen waarvoor we met elkaar
als wijkbewoners staan;
• een actieve bijdrage door het aanleveren van een tekst
over ontwikkelingen, gebeurtenissen, activiteiten en
meer zaken die plaatsvinden in zowel WheermolenOost als -West.
Lijkt het je wat? Laat het ons dan weten via
wheermolenwijkkrant@gmail.com of henkderuijf@telfort.nl.

Markt in de Anne
Franklaan keert terug
Op zondag 26 september is er weer een markt in de
Anne Franklaan bij de flats Dagboek en Otto Frank.
Het aantal kramen is afhankelijk van hoe de pandemie en de
daarmee samenhangende maatregelen zich ontwikkelen. De
bedoeling is dat er circa zeventig kramen komen, met voor
elke wat wils.
Ook voor de kinderen zijn weer leuke dingen geregeld,
zoals een springkussen en een plek waar ze zich mooi
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kunnen laten schminken. Voor de inwendige mens is –
uiteraard tegen betaling - ook gezorgd, met onder meer
saté, hamburgers en vers gerookte paling. Koffie met gebak
kan uiteraard ook worden genuttigd. Alles wordt omlijst met
muziek. Al met al belooft het een mooie dag te worden, zeker
als corona geen roet in het eten gooit en het weer meezit. l

Burendag
Op zaterdag 25 september is
de burendag door het flatteam
Bernard Zweersstraat gepland. Het
is bedoeling dat er ongeveer zes
kramen zullen worden opgesteld,
waar u allerlei spulletjes kunt vinden tegen zeer schappelijke
prijsjes. Of dit evenement doorgaat, is vanzelfsprekend
afhandelijk van de mededelingen van het kabinet en de
verdere ontwikkeling van de coronapandemie.
l

Presentatie geschiedenis
Beemster en zijn werelderfgoed
Eindelijk, na vele maanden,
heeft de Wijkwerkgroep 55plus op 26 juli weer vergaderd. Het ging vooral over
eventuele kabinetsaanpassingen inzake de pandemie
en, afhankelijk hiervan, de
mogelijke activiteiten voor
het komende seizoen.

Agri Biemstrani Descriptio
Veld Beemster Beschrijving

Voor de eerste activiteit hebben we Geert Heikens, vrijwilliger
met heel veel taken in de Midden-Beemster, bereid gevonden
het seizoen te openen met een presentatie over de geschiedenis
van de Beemster en zijn werelderfgoed.
De eerste datum die we op de agenda hebben geprikt is
donderdagmiddag 18 november, en wel van 14.00 uur tot 16.00
uur in de grote zaal van wijkplein Triton.
Verdere activiteiten vermelden we uiteraard in de
volgende wijkkranten.
Ook zijn we nog steeds dringend op zoek naar vrijwilligers
voor onze groep, aangezien gezondheid en leeftijd een
steeds grotere rol van betekenis gaan spelen.
Heeft u interesse, laat het ons dan vooral weten via het
e-mailadres vermeld in het colofon.
l
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Gemotiveerde huurders
gezocht voor Garrelsflat
Voor de Rudolf Garrelsflat worden nieuwe huurders
gezocht voor twaalf sociale huurwoningen. Deze woningen
wijst woningcorporatie Intermaris toe aan nieuwe huurders
die graag willen bijdragen aan een veilige en gezellige
buurt. Deze aanpak heet ‘anders toewijzen’.
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met anders toewijzen op basis van motivatie. De corporatie
is daarom op zoek naar bewoners die begaan zijn met
hun buren, bewoners die activiteiten willen organiseren en
degenen die een bijdrage willen leveren aan een prettige
sfeer en dito woonomgeving.

Motivatieformulier

Hoogbouwflats

Geïnteresseerde kandidaten hebben een motivatieformulier ingevuld. Op basis hiervan wordt hun score berekend. De kandidaten
met de hoogste scores worden dan uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Als ze daarna nog steeds geïnteresseerd zijn,
worden ze uitgenodigd voor een motivatiegesprek. De scores
worden getoetst door een onafhankelijke commissie. Als kandidaten uiteindelijk even hoog scoren, bepaalt de opgebouwde
inschrijfduur alsnog wie de woning krijgt.

In hoogbouwflats kan het lastig zijn om contact te leggen
met de buren. Hierdoor kan een gevoel van onveiligheid en
ongezelligheid ontstaan. Daarom doet Intermaris een proef

Meer informatie over anders toewijzen staat op de website
van Intermaris: www.intermaris.nl.
l

Bij anders toewijzen zoekt Intermaris naar huurders die iets
willen betekenen voor hun woongebouw en/of de wijk. De
opgebouwde inschrijftijd is minder belangrijk.

Voorbereidende werkzaamheden D’Blauwe Gouwe gestart
In de Wheermolen-Oost vinden de komende jaren veel
werkzaamheden plaats; zo ook in de Gouwzeestraat.
De hoge flat wordt gerenoveerd en Intermaris is in
samenwerking met de gemeente begonnen met de
voorbereidende werkzaamheden.

renovatiewerkzaamheden in de woningen. Er wordt aan de
linkerkant begonnen en van boven naar beneden gewerkt.
Als alles volgens planning verloopt, rondt de aannemer de
werkzaamheden af in het vierde kwartaal van 2022.
De garages in de onderste rand van de flat zijn inmiddels
leeg. Intermaris en de gemeente willen graag meer
levendigheid op deze plek. Wat er voor de garages in
de plaats komt, is nog niet bekend. Hierover gaan ze
later dit jaar met de bewoners in gesprek om samen de
mogelijkheden te onderzoeken.
l

Barbecue Seniorenflat
Het Dagboek aan de
Anne Franklaan.
Het activiteitenteam
van de Seniorenflat Het
Dagboek organiseerde op
zondag 8 augustus een
barbecue (BBQ) voor alle
medebewoners.
Meer dan zeventig procent van de bewoners ging akkoord
met het renovatievoorstel van Intermaris. Dit betekent
dat de woningcorporatie aan de slag kan. Afgelopen juli
organiseerde die een informatiemarkt over de renovatie voor
de bewoners en konden die de modelwoning bezichtigen.
Aansluitend zijn individuele huisbezoeken gepland om
verdere afspraken met bewoners te maken.

Bouwplaats
Aannemer Hemubo is begonnen met de voorbereidende
werkzaamheden. Er wordt een bouwplaats ingericht
en gestart met de werkzaamheden in de bergingen
en garages. Op 1 november wordt begonnen met de

Voor de flat werd een grote
partytent opgesteld waar de
gasten werden ontvangen.
Buiten stond de cateraar met
een grote BBQ de werkelijk
heerlijke gerechten klaar te maken. Het was als vanouds na weer
een lange tijd door de pandemie een heel gezellig samenzijn.
Gezien de reacties zowel tijdens de BBQ als na afloop
was het weer voor iedereen volop genieten. Na de
coronaproblematiek eindelijk weer eens iets gezelligs
met elkaar.

l
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Oproep van onze wijkagent: ‘Meld misdaad, desnoods anoniem’
Voor het oplossen van misdrijven is de hulp van het
publiek onmisbaar. De politie roept daarom op om
altijd melding te doen van een misdrijf, desnoods
anoniem. Dit kan bij Meld Misdaad Anoniem (M.) via
het gratis telefoonnummer 0800-7000 of de website:
www.meldmisdaadanoniem.nl. Jaarlijks worden meer
dan duizend misdrijven opgelost dankzij tips via
M.Wijkagent Roeland Brons beantwoord hieronder
onze vragen.
Waarom doet niet iedereen
melding?
“Uit angst voor wraak
bijvoorbeeld, want wat als de
dader een bekende is? En
wat als je hem tegenkomt?
Je kunt daar soms echt
wakker van liggen. Het kan
ook zijn dat je er tegenop ziet
om te moeten getuigen in de
rechtszaal.”
In dat geval geldt dus:
meld misdaad anoniem,
maar hoe anoniem is dat?
“M. is onafhankelijk en geen politie. M. ziet je telefoonnummer
of IP-adres niet. M. vraagt niet naar de naam van een
melder en wil die ook niet weten. Gesprekken worden niet
opgenomen en de verwerking van de melding is beveiligd.”

Waar is M. níét voor bedoeld?
“De meldlijn is niet bedoeld voor situaties waar andere
mogelijkheden voor zijn. Heb je bijvoorbeeld met spoed
politie nodig, dan bel je 112. Hoef je niet anoniem te blijven
of is er geen spoed, bel dan de politie via 0900-8844. Ook
is M. er niet voor aangiftes, klachten en meldingen van
verkeersovertredingen of overlast en dergelijke.”

Uw wijkagent
Wit u meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul dan
op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch
verschijnen dan naam en foto van uw wijkagent.
Roeland Brons.

Hoe verloopt zo’n gesprek?
“Stel: je vermoedt dat verderop in de straat een
hennepkwekerij zit. Je belt 0800-7000 en vertelt je verhaal.
De medewerker aan de telefoon neemt de melding op en
vraagt zo veel mogelijk feiten. Alleen als M. jouw anonimiteit
kan waarborgen en de informatie bruikbaar genoeg is
voor de politie om er mee aan de slag te gaan, geeft M. de
informatie aan ons door. Wij vergelijken de informatie met
die in de politiesystemen. Misschien is er bijvoorbeeld al
eerder een inval gedaan, heeft de dader al eens vastgezeten,
enzovoorts. Wij beslissen dan of we actie ondernemen.”
Kun je ook online melden bij M.?
“Dat kan. Melden hoeft niet per telefoon, maar kan ook via
de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Rechts bovenin
zit een grote, rode knop: ‘anoniem melden’. Als je daarop
klikt, kun je lezen hoe online melden werkt, of je kunt direct
doorklikken naar het online formulier.”
Welke zaken kun je bij M. melden?
“M. maakt geen onderscheid tussen zware en lichte
criminaliteit. Het kan dus om van alles gaan: van moord en
verkrachting tot mishandeling en drugshandel. Daarnaast
kun je bij het meldpunt terecht met tips over bijvoorbeeld
hennepkwekerijen, inbraken en illegale handel en opslag
van vuurwerk.”

l

Wijkkranten ook digitaal
beschikbaar
Wist u dat uw wijkkrant ook digitaal te lezen is? Daarbij
maakt het niet uit of u als bewoner de beschikking
heeft over een computer, of dit nu een vaste computer,
een laptop, een tablet of een mobile telefoon is.
Op de website: www.wijkkrantenpurmerend.nl vindt u onder
uw eigen wijkkrantkop de kranten van uw wijk. Hier vindt u
ook de voorgaande exemplaren van uw wijkkrant terug. Dat is
handig als u iets in een oude versie heeft gelezen, maar deze
niet heeft bewaard.
Wat u ook gelijk kunt zien, is dat hier ook de krant van de
andere wijken van Purmerend staan. Misschien vindt u het
leuk om eens een kijkje te nemen in hun wijkkrant. Dan
ontdekt u misschien dat daar dingen gebeuren waarnaar uw
interesse uitgaat.
Ik zou zeggen: veel lees- en kijkplezier op de website
www.wijkkrantenpurmerend.nl.
Bron Artikel: Wijkkrant Overwhere. l
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Buitentafeltennis officieel in
gebruik genomen
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Gesneuveld
Helaas is het zo dat niet alle
gebruikers/leners de moeite
nemen de spullen na gebruik
weer terug te brengen, zodat
anderen hiervan gebruik
kunnen maken. Ook zijn er
batjes gesneuveld, wat altijd
mogelijk is, maar dat batjes
verdwijnen of niet worden
teruggebracht, is natuurlijk
uit de boze. Johan vertelde
dat hij zijn best zal doen dat
er weer batjes in het kastje te
lenen zijn.
U kunt altijd aanbellen bij een kapot batje, zodat Johan dit dan
kan vervangen om andere gebruikers niet teleur te stellen. l

Sloop obs
Wheermolen uitgesteld
Op maandag 21 juni is op het sport/speelveld aan de J.P.
Sweelinckstraat de pas geplaatste buitentafeltennistafel
officieel geopend. De tafel is door de gemeente
geplaatst op initiatief van de jubileumcommissie van
tafeltennisvereniging Het Nootwheer. De vereniging
bestaat dit jaar vijftig jaar en het leek de commissie leuk
om iets te doen voor de kinderen in de buurt.
De opening werd verricht door Eduard Harmens, die door de
jubileumcommissie van TTV Het Nootwheer in het zonnetje is
gezet vanwege zijn jarenlange inzet voor de vereniging.
De tafel heet vanaf nu dan ook De tafel van Eduard.
Als vrijwilliger zat Eduard in allerlei commissies en is hij al
jarenlang actief als trainer van de jeugd en de volwassenen.
Hij was ook jarenlang vrijwilliger bij het Kinderparadijs, dus al
met al heeft hij al veel betekend voor TTV Het Nootwheer en
de Wheermolen.

Materiaal

Het neerzetten van de tijdelijke huisvesting voor obs
Wheermolen loopt vertraging op. Daarom kon niet
al in de zomervakantie worden begonnen met de
werkzaamheden. Rond de herfstvakantie kan wel
worden gestart met de sloop. Daarna wordt gewerkt
aan het opbouwen van de nieuwe school: nieuwe
lokalen, leerpleinen in het gebouw, een mooie
buitenruimte en een plek voor kinderopvang.
Voor de sloop en nieuwbouw is de gehele plek nodig als
bouwterrein. Daarom is tijdelijke huisvesting nodig. Het vinden
van een goede plek was een moeilijke opgave. Er werd
gezocht naar een plek voor zeventien lokalen, voldoende
speelruimte en genoeg plaats om fietsen te stallen.
De keus is uiteindelijk gevallen op het pand aan de
Mercuriusweg 2: een bestaand voormalig schoolgebouw
met aula, spreekkamers en speellokaal. Na de herfstvakantie
verhuizen de leerlingen naar deze plek. De verwachting is dat
ze daar tot de herfstvakantie van 2022 gebruik van maken.

Op initiatief van Johan de Groot is in zijn voortuin aan
de J.P. Sweelinckstraat 63 een kastje met materiaal –
tafeltennisbatjes, ballen - geplaatst. De jubileumcommissie
wil Johan hiervoor bedanken.
De spelregels zijn simpel. Het lenen kost niets en mag zo
vaak als je wilt. Als je batjes leent, breng je ze zelf terug
en geef je ze niet door aan anderen. Wees er een beetje
voorzichtig mee, want dan hebben anderen (en jijzelf) er de
volgende keer ook weer plezier van. Balletje stuk? Haal een
nieuw exemplaar en leg de kapotte bal in het kastje. Dan
komt er geen rommel op het veld.
En verder vooral: veel plezier!

l

Bouwplan van de nieuwe KC Wheermolen.

l

Parkenspecial

Wheermolen

Een opwaardering van de
groene parels van de stad
Investeren in onze parken is nodig om de stad leefbaar en groen te
houden. De komende jaren bouwen we veel woningen. Dit kan alleen
als je ook investeert in de leefbaarheid van de stad. De verschillende
parken in de stad zijn hierin van groot belang. Daarnaast hebben de
parken een belangrijke functie bij het veranderende klimaat. Een plek
waar water zijn weg kan vinden en bomen de ruimte hebben om uit te
groeien tot monumentale bomen. Dat helpt de stad om wateroverlast
en hitte tegen te gaan.

Wethouder Eveline Tijmstra: “Het is ongelofelijk belangrijk dat we van de parken
prachtige groene en kwalitatief goede
gebieden maken waar mensen kunnen
recreëren en genieten van het groen. Een
plek die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen. Daarvoor gebruiken we het parkenplan. Dat is een document dat voor ieder
park aangeeft welke functies belangrijk
zijn. Om al die uitgangspunten te formuleren hebben we eerst heel veel informatie
verzameld. Technische informatie over de
bodem en over het groen dat er te vinden
is. We hebben ook inwoners gevraagd

Per park zal verschillen hoe het toekomstbeeld eruit komt te zien, omdat ieder park
anders is. Tijmstra: “Voor het Kooimanpark is als eerste een voorlopig ontwerp
gemaakt. Dit park heeft veel overlast van
water als het hard geregend heeft. In het
toekomstbeeld dat gemaakt is, wordt
dit probleem opgelost. Water krijgt meer
ruimte in het ontwerp. Daarnaast heeft de
input van de gesprekken met bewoners
ervoor gezorgd dat er meer speelvoorzieningen voor kinderen komen, de paden
worden verbeterd en er meer kleur wordt
toegevoegd.”

‘We willen ervoor zorgen
dat de balans tussen steen en
groen behouden blijft.’

Naast het Kooimanpark worden momenteel voor Park De Noord en het Leeghwaterpark toekomstbeelden opgesteld.
Zodra die beelden er zijn, worden die
parken als eerste aangepakt. Daarna
volgen de andere parken. “Zo werken
we er de komende jaren naartoe dat de
parken echt weer de parels van de stad
worden. Prachtige groene gebieden waar
het fijn verblijven is.”

wat ze van de parken vinden en aan partijen en organisaties die in het park zitten
of ze er veel gebruik van maken. Met die
kaders gaan we toekomstbeelden ontwerpen voor ieder park.”

Purmerend 2040,
thuis voor alle generaties
Bij de groei van Purmerend kreeg elke
wijk haar eigen wijkpark. Daardoor vind
je in de stad veel plekken waar je kunt
recreëren en ontspannen. Wie door
Purmerend ﬁetst, rijdt of wandelt, kan het
niet zijn ontgaan: de stad ontwikkelt zich
verder.
In 2040 moeten er ruim 10.000 woningen
zijn bijgebouwd, voegen we werkgelegenheid en voorzieningen toe en gaan we
anders om met mobiliteit. Het grootste
deel van deze opgaven vindt binnenstedelijk plaats. Verdichten in een bestaande
stad betekent dat de druk op de openbare
ruimte toeneemt. Daarom is het belangrijk
dat de balans tussen steen en groen behouden blijft.
Meer mensen gaan gebruikmaken van de
voorzieningen en de openbare ruimte. De
parken worden daarom steeds belangrijker. Niet alleen omdat het groen van de
parken voor frisse lucht en koelte voor de
stad zorgt, maar ook om een rondje te
kunnen hardlopen, de hond uitlaten, picknicken of je eerste zoen. Het is de plek
waar je kunt ontspannen, bewegen en elkaar ontmoeten.
De parken – en de verbindingen daartussen - willen we de komende tijd gaan
versterken. Het parkenplan laat zien wat
nodig is om onze parken op te waarderen,
zodat ze met de geplande ontwikkelingen
mee kunnen groeien.
Hiermee zorgen we dat Purmerend ook in
2040 een fijn thuis is
voor alle
generaties.

Parkenspecial | Wheermolen

Parken met belangrijke rol in veranderend klimaat
Het klimaat verandert. We krijgen
vaker te maken met extremen als
hittegolven, stortbuien en droogte.
Om ons te beschermen tegen de
gevolgen hiervan, moeten wij onze
stad aanpassen. Dat heet klimaat
adaptatie. Gelukkig hebben wij
prachtige parken: die kunnen ons
helpen om hittestress en water
overlast te beperken. Het Parken
plan beschrijft wat nodig is om
de parken in Purmerend op te
waarderen. Ook op het gebied van
klimaatadaptie.

Jongere generatie
denkt mee
Wat is de beste oplossing voor elk
park? Om hierop antwoord te vinden,
ging de gemeente in gesprek met
deskundigen en natuurlijk met de
bewoners. Zo gaf Wesley een gastles op het Jan van Egmond Lyceum.
Hierna presenteerden twee groepjes
4-vwo’ers een rapport. Wesley: “Zij
kwamen ook tot de conclusie dat
het park een waterprobleem heeft. In
natte perioden dreigen bomen zelfs
om te vallen door de slappe bodem.
Om hier iets aan te doen, dachten zij
aan extra ruimte voor water en aan
waterbestendige plantengroei.”

Wesley Sluis is beleidsadviseur klimaatadaptatie bij gemeente Purmerend. Hij
licht toe: “Hoe meer groen, hoe lager de
temperatuur op warme dagen. Schaduw
biedt namelijk verkoeling. Gevoelsmatig
kan dit wel tien graden schelen. Daarnaast
kunnen we parken in stedelijk gebied zodanig inrichten dat ze extreme neerslag
deels opvangen. Het riool redt dit namelijk
niet meer alleen.”

‘Het worden unieke
groengebieden met
cruciale klimaatfuncties’
De toekomst

Het voorlopig ontwerp voor het Kooimanpark is gereed en wordt dit jaar uitgewerkt
tot een definitief ontwerp. Wesley: “In dit
park blijft vaak water staan. Van dit ongemak willen wij een kracht maken. We
vergroten het wateroppervlak en er komen
overloopzones. Het ontwerp heeft dus een
flexibele waterinrichting, waarin extra water niet leidt tot overlast. De oevers en de
begroeiing worden hierop afgestemd. Dit
versterkt de biodiversiteit.”
De verschillende wijkparken hebben elk
een eigen karakter met eigen uitdagingen. Zo zijn andere parken juist gevoelig
voor droogte. Wesley: “Hier willen we de
infiltratie van regenwater in de bodem
verbeteren. Een goed grondwaterpeil

Tegels eruit, planten erin!
Klimaatadaptie is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente,
inwoners en ondernemers. Alleen
klimaatbestendige parken creëren is
niet voldoende. ‘Tegels eruit, planten
erin’ helpt onze stad nog weerbaarder te maken. Iedereen met een eigen
tuin kan hieraan bijdragen. In het
stadscentrum startte de gemeente
onlangs een proef met geveltuinen.
Hierbij vervangt de gemeente een
aantal tegels langs de gevel door
aarde. Bewoners zetten hier planten in. Het resultaat: regenwater kan
makkelijker de bodem in, minder
hittestress, betere biodiversiteit en
meer bloemetjes, bijtjes, vlinders en
vogels in de stad.
is beter voor de natuur én beperkt het
inklinken van de veenbodem. Zo worden
alle parken unieke groengebieden met
cruciale klimaatfuncties.”

De geduldige kunst van bomenbeheer
Bomen lijken zo vanzelfsprekend in een park, maar niets is minder waar.
Over elke boom is nagedacht, van zijn functie en vorm (de juiste boom op de
juiste plek) tot zijn gezondheid en onderhoud. Dat noemen we bomenbeheer.
Rik Kempers is de boombeheerder van gemeente Purmerend en Beemster.
Hij is lid van het negenkoppige bomenteam. “Wij zorgen voor ecologische,
sterke en klimaatbestendige beplanting.”
Het bomenbeleid van de gemeente is nu
al gericht op 2040. Met de kennis van nu
spelen we in op de toekomst. Rik: “Dertig
jaar geleden was nog weinig bekend over
klimaatverandering. Mede hierdoor plantten we overal veel kleine bomen.
Tegenwoordig weten we dat het
niet gaat om het aantal bomen,
maar om de kwaliteit en de
grootte van de kroon; de bladeren. Grote bomen hebben veel
meer waarde. Elk blad houdt
fijnstof vast, produceert zuurstof en vangt regenwater op. Grote
kronen geven bovendien veel
schaduw. Verkoeling wordt steeds
belangrijker. Parken kunnen koele lucht
bufferen en naar de omgeving uitstralen.”

Blaadjes als zonnebrand

“We hebben al in kaart gebracht wat we
aan bijzondere bomen bezitten”, vervolgt
Rik. “Een prachtige fladderiep bijvoorbeeld. Is vrij zeldzaam hier. Flinke populieren. En schitterende eiken. Dat kunnen
eeuwenoude, statige eyecatchers worden.
Dat vergt wel goede keuzes, want door
de bodemsamenstelling gedijen sommige
bomen beter in het ene park dan het
andere. Daarnaast is gericht onderhoud
belangrijk. Bijvoorbeeld waar de ruimte
het toelaat boomkronen vrij uit laten
groeien. Van nature hebben bomen ook
geen snoei nodig. Sterker nog, bepaalde
soorten hebben lage takken nodig om
hun stam te beschermen tegen de zon.
Blaadjes als zonnebrand!”

Natuurlijke hulptroepen

Een ander thema van het bomenbeheer
is variatie. Dat maakt parken en straten

‘Een duurzaam bomenbestand
vraagt om slimme keuzes en
gericht onderhoud’
niet alleen leuker om te zien, maar is ook
waardevoller voor de ecologie én maakt
bomen beter bestand tegen ziektes. Rik:
“Als je veel van dezelfde bomen bij elkaar
zet, kan één virus, schimmel of beestje
enorme schade aanrichten. Daarnaast
zien we ook problemen als de eikenprocessierups. Daarom laten we ook wilde
bloemen en kruiden groeien. Die trekken
insecten en vogels aan: natuurlijke vijanden van de rups. Hulptroepen! Via een
aaneengesloten groenlint kunnen ook de
kleinste beestjes overal komen. Al met al
streven we dus naar een duurzame balans
tussen natuur, klimaatadaptatie en recreatie.
Voor huidige én toekomstige Purmerenders!”

Park De Dwarsgouw ontwikkelt mee
toegangen van en naar de woongebieden worden gemaakt. Daarbij worden de
aanwezige voorzieningen zoveel mogelijk
behouden. Ook komen er betere routes
voor voetgangers en fietsers. Sport en
spel, gevoel voor natuur en tuinieren zijn
belangrijke thema’s om te versterken in
Park De Dwarsgouw. Het park heeft een
open verbinding naar de ringvaart en er is
ruimte voor kleinschalige horeca.

Er wordt de komende 20 jaar flink gebouwd en gerenoveerd in WheermolenOost. De vernieuwing van Park De
Dwarsgouw is meegenomen in de plannen die tot 2040 uitgevoerd worden. Het
park is een verzamelgebied voor allerlei functies. Er zijn diverse verenigingen
actief, zoals Heemtuin De Dwarsgouw
en het Trimbos. Ook zijn er schooltuinen
waar een ruimte is neergezet voor natuuronderwijs. Deze ruimte wordt gebruikt
voor natuur- en milieuonderwijs aan
schoolkinderen en door vrijwilligers van
IVN. Hiermee is dit het hart van natuuronderwijs in Waterland. De ligging van het
park zorgt ervoor dat je snel naar andere
parken kunt lopen of fietsen.

Plannen

Park De Dwarsgouw wordt omgevormd
tot een park waarbij onder andere betere

Waar sporten, ontspannen en ontmoeten
samenkomen
Stadsbewoners komen steeds vaker naar parken om te sporten en
om elkaar te ontmoeten. Gemeente Purmerend wil zijn ‘groene parels’
hier zo aantrekkelijk mogelijk voor maken. Oskar van Dijk, beleids
medewerker Sport, vertelt hoe en waarom. “Beweging en sociale
contacten moeten voor iedereen eenvoudig bereikbaar zijn. Dat
helpt ons fit te houden, zowel lichamelijk als geestelijk!”
om deze op te waarderen. Oskar pleitte
ook voor betere onderlinge verbinding.
“Daarmee creëren we nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld mooie fiets- en wandelroutes door meerdere parken. Het gaat
dus ook om de infrastructuur eromheen.”

Participatie

Op verschillende manieren heeft de gemeente naar de mening en wensen van
gebruikers van het park gevraagd. Park
De Dwarsgouw wordt vooral gebruikt om
te wandelen, genieten van de natuur, kijken naar planten en dieren. Maar ook om
te hardlopen, sporten en skaten weten
mensen het park te vinden. Ook door de
aanwezige verenigingen. Aandachtspunten
van Park De Dwarsgouw zijn de fietspaden, speelplaatsen en andere speelmogelijkheden.
Uit de internetenquête die we hebben gehouden blijkt dat men dit park het meest
met kinderen bezoekt. De natuur en stilte
worden als positief ervaren,
er is veel ruimte voor
de natuur. Vooral
door het Heemgebied. Meerdere mensen
geven aan het
Dwar sgouwpark vanwege
de rust erg fijn
te vinden.

In de plannen van Wheermolen-Oost is
opgenomen om in het verlengde van de
Hannie Schaftstraat een verbinding voor
langzaam verkeer te maken naar het
Kinderparadijs in Park De Dwarsgouw.
Ook wordt onderzocht of er een nieuwe
verbinding voor langzaam verkeer onder
het spoor tussen De Koog en Park De
Dwarsgouw gemaakt kan worden. Dit in
combinatie met de ontwikkeling van de
Koog tot gemengd woon- en werkgebied.

Mensen in beweging krijgen
Corona heeft het sporten in de buitenlucht een boost gegeven. Eerst startten
veel mensen met wandelen, hardlopen,
fietsen en skeeleren. Toen we weer in
groepjes naar buiten mochten, trokken
ook veel sportclubs de pleinen op en de
parken in. Het lijkt erop dat dit een blijvend verschijnsel is, voor zowel jong als
oud. Een goede ontwikkeling, vindt Oskar.
Sterker nog, hij wil dit graag stimuleren.
“Mensen hebben hier behoefte aan. Dit
zien wij ook terug in bewonersenquêtes.
En Purmerend heeft parken genoeg!”

Parken ook beter verbinden

De gemeente wil de wijkparken en het
stadspark multifunctioneel inrichten.
Daarbij horen ook faciliteiten en ruimte
voor sport en beweging. Drassige velden,
slechte paden en weinig schaduwplekken
kunnen echter spelbrekers zijn. Het Parkenplan beschrijft wat per park nodig is

Een van de organisaties die veel buitenactiviteiten aanbiedt, is Spurd. Zij willen
zo veel mogelijk mensen in beweging krijgen en aanzetten tot een gezonde levensstijl. Oskar: “Dat sluit helemaal aan op de
ambitie van de gemeente. Iedereen, van
jong tot oud, moet laagdrempelig en dicht
bij huis kunnen sporten. Kort, lang, intensief of relaxed. In de meeste parken zijn al
voorzieningen aanwezig, maar soms kan
het nog doelgerichter.”

Gevoel van gezamenlijkheid

“Bewegen heeft niet alleen voordelen
voor onze lichamelijke conditie, maar voor
ons algehele welzijn”, vervolgt Oskar. “Het
maakt het hoofd leeg. Én het bevordert
sociaal contact. Stadsgenoten uit verschillende doelgroepen ontmoeten elkaar
vanzelf. Vanuit een gevoel van gezamenlijkheid ontstaat sociale controle en veiligheid in de parken. Sporten, ontspannen
en ontmoeten komen hier samen. Dat
doet een mens op alle vlakken goed!”

Parkenspecial | Wheermolen

Meer ruimte voor ‘park’ in het Leeghwaterpark
Het Leeghwaterpark is het stadspark van Purmerend. Als een ‘groene
long’ verbindt het Leeghwaterpark een aantal wijken met elkaar. In het
park komen natuur, evenementen en recreatie samen. De voorzieningen
die er zijn, worden goed bezocht. Verder wordt het park voornamelijk
gebruikt om te wandelen of te ﬁetsen en als doorgangsroute.
Er is behoefte aan een multifunctioneel,
veilig, goed onderhouden park met horeca
en ruimte voor ecologie. Een goede mix
van levendigheid en ook rustige plekken
in het park. De mogelijkheid tot het houden van evenementen in het park is een
veelgehoorde wens.

Identiteit: groen en recreatie

COLOFON
Dit is een uitgave van de gemeente
Purmerend.
Aan de inhoud kunt u geen rechten
ontlenen.
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PdV Fotogafie, Moments by Kelly
Vormgeving:
Vink Grafische Vormgeving

Er zijn veel verschillende groepen en
organisaties die gebruikmaken van het
park. Dat maakt dat er veel verschillende
belangen en wensen zijn en de ruimte is
beperkt. Daarom zijn er in het Parkenplan
richtlijnen voor het Leeghwaterpark opgesteld. Om te kunnen bepalen welke aanpassingen voor het gehele park het meest
geschikt zijn.
Wat nu groen is willen we ook groen houden. Zo zorgen we ervoor dat er ruimte
blijft om te genieten van de natuur. Een
plek waar het fijn is om te verblijven. Voor

mens en dier. De komende jaren zal er gewerkt worden aan het versterken van de
identiteit van het park: groen en recreatie.
De huidige voorzieningen worden niet uitgebreid op parkgrond. Verlichting plaatsen we alleen op hoofdroutes. Hierdoor is
er minder impact op de flora en fauna. In
het Leeghwaterpark is er specifieke aandacht voor beschermen van bestaande
grote bomen en het planten van bomen
die kunnen doorgroeien tot
monumentale bomen.
Een grotere diversiteit aan groen en
het
toevoegen
van meer kleur,
moeten het park
nog aantrekkelijker maken.

Evenementen

Het Leeghwaterpark
wordt regelmatig gebruikt als festivalterrein maar is hier nooit
voor aangelegd. Om evenementen en
festivals beter te faciliteren maakt de gemeente het park ‘festivalproof’. Dat doen
we door te investeren in het verbeteren
van de ondergrond en het aanleggen
van een aansluiting op de riolering voor
toiletwagens. We zien potentie in het
amfitheater, dat wordt nu dan ook echt
opgeknapt.

Parken in de toekomst
Het gebruik van parken verandert. Zo wordt een park steeds meer een
verblijfsgebied in plaats van een doorgangsgebied. Voor het Kooimanpark,
Park De Noord en Leeghwaterpark worden als eerste toekomstbeelden
opgesteld. Daarna volgen de andere parken. Zo werken we er de komende
jaren naar toe dat de parken echt weer de parels van de stad worden.
Prachtige groene gebieden waar het fijn verblijven is.

Edwin Färber, wijkmanager Wheermolen

‘Park De Dwarsgouw nóg toegankelijker maken’
Kinderspeelparadijs, De Heemtuin, de
duikclub, skeelerbaan, volks- en schooltuinen... Park De Dwarsgouw in de wijk
Wheermolen heeft het allemaal. Het fraaie
gebied is bovendien populair onder wandelaars, hardlopers en hondenbezitters.
Aandachtspunten zijn er ook. “De stad
verandert. Het park moet meebewegen”,
vertelt wijkmanager Edwin Färber.
“Het grenst bijvoorbeeld aan Wheermolen-

Oost. Deze wijk ondergaat de komende
jaren een enorme verandering. Het plan
is om Park De Dwarsgouw meer met de
wijk te verbinden. Zo kunnen we het op

‘De stad verandert. Het park
moet meebewegen’
een natuurlijke manier nog toegankelijker
maken. De gemeente doet ook onderzoek
naar een doorgaand fietspad richting

Overwhere. Dat kan de verbinding in alle
richtingen verbeteren.”
“Daarnaast denken we aan ontmoetingsplekken en kleinschalige horeca, bijvoorbeeld een koﬃetentje”, vervolgt Edwin.
“Tot slot is veiligheid een aandachtspunt.
Uit bewonersonderzoek bleek dat veel
mensen het park ‘s avonds geen fijne plek
vinden. Daar gaan we op korte termijn iets
aan doen.”
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Het verhaal van ‘Overwhere Sammy’
Elke avond ga ik met een zaklantaarn op zoek naar kat
Henk. Het is een spel dat we al jaren spelen. Bij het
schijnen door de bosjes zag ik iets wat leek op een
halve bezem, zonder steel. Ik vond Henk en toen we
binnen waren, realiseerde ik me dat ik nooit een halve
bezem in de tuin zou mieteren.
Een egel, dat moest het zijn geweest. Dat verklaarde ook de
poepjes, het geritsel en het gegrom. Maar eigenlijk kon ik
het niet geloven, een egel in een woonwijk? Door de steeg?
Met al die hermetisch afgesloten tuinen, keurig gemaaide
gazonnetjes en gewiede bloemenperken?
Ik begreep wel meteen waarom de egel mijn tuin bezocht, en
u zou dat ook begrijpen als u mijn tuin zou zien. 
Actie was vereist. Internet afgezocht op ‘wat eet een egel?’
Henk was het niet eens met het feit dat hij zijn kattenvoer
opeens moest delen. Bovendien kwamen daar nogal wat
slakken op af, en meerdere keren ’s ochtends vroeg een
troep kauwtjes. Het verkeerde publiek dus.
Een zakje egelvoer werd snel bezorgd, maar ook hier had Henk
bezwaar tegen, want het rook veel te lekker om buiten te laten
liggen. Henk had de egel nu ook ontdekt, en hem ’s avonds
naar binnen halen werd steeds ingewikkelder. Buiten was het
uiteraard veel spannender dan op een dekentje te moeten
slapen bij vrouwtje in bed en wachten tot ze eindelijk eens een
keer wakker werd (iedere ochtend om kwart over zes trouwens).
Een paar maanden later, toen ik ’s morgens in het donker
wegreed van huis, zag ik Sammy (omdat ik niet weet of het
een mannetje of een vrouwtje is, dacht ik dat het handig zou
zijn om een naam te bedenken die voor beide geslachten zou
kunnen), rondscharrelen bij een omgevallen vuilniscontainer.
Sinds die tijd rijd ik voorzichtig (lees langzaam) door de wijk
naar de doorgaande weg. Dit tot groot ongenoegen van
menig auto/busjesbestuurder, fietser, brommer- of elektrisch
rolstoelpersoon. Ik word dan ook geregeld ingehaald – in
de woonwijk.
’s Avonds haal ik nu eerst Henk naar binnen, ga dan weer
naar buiten met een schoteltje voor Sammy en zet dat neer
op een plek die ik kan zien uit mijn slaapkamerraam. Ik heb
gekozen voor een oud schoteltje, met aan de onderkant een
randje, want mijn idee was dat Sammy op het schoteltje zou

gaan staan en dat ik het aardewerk dan zou horen tikken
tegen de tegels.
Het werkte, want toen ik in bed lag, hoorde ik opeens
getik vanuit de tuin. Gauw opgestaan en het raam verder
opengedaan. En ja, daar scharrelde Sammy rond het
schoteltje. Henk hoorde het trouwens ook en keek niet blij.
Ik was trouwens ook bezorgd, want ik kende egels alleen van
‘dood langs de kant van de weg’, maar elke ochtend was het
schoteltje leeg. Ik had ook gehoopt op minder naaktslakken,
echter denk ik dat Sammy’s voorkeur naar de egelbrokjes
uitging. In de tuin werken werd ook anders, want rommelhoekjes
zijn goed voor egeltjes, en te opgeruimde tuintjes niet. De
keuze wat wel weg te halen en wat niet viel me zwaar. Ik liet
alles maar staan, met als gevolg dat ik nu in een soort van klein
bos woon. Koolmezen, pimpelmeesjes en merels vliegen af en
aan, nachtvlinders, dagvlinders, torretjes en kevertjes, het vindt
allemaal zijn of haar plek in die postzegelformaat tuin van mij.
Toen ik afgelopen donderdag ’s ochtends naar mijn werk
reed, zag ik opeens een platgereden egel liggen op de weg.
Het zou toch niet? Sammy?

In de herhaling: ‘opkikkertjes’
In het artikel in de
vorige wijkkrant over de
‘opkikkertjes’ van het
Triton-team stond ‘XXXX’,
met een kleine afbeelding
van de traktaties.
We plaatsen het fotootje hier
opnieuw, maar nu met een specificatie van het uitgedeelde.
Op de foto’s is te zien dat het
hartjes, chocolade, gevulde
mandjes met kerstartikelen,
tulpen en paaseitjes waren.
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Repair Café in Triton heropent de deuren
Als voor een reparatie onderdelen nodig zijn, dient men
hier zelf voor te zorgen. Echter, de meeste reparaties
worden uitgevoerd zonder dat onderdelen moeten worden
vervangen. Het kan iets simpels zijn als een druppeltje olie of
een draadje dat opnieuw moet worden gesoldeerd.
Maar het kan ook een stuk gekker, zoals die keer dat iemand
met een defecte magnetron binnenkwam. Na het openmaken
van het apparaat bleek er een dode muis in te liggen, die
aan de bedrading had geknaagd. Niks geen gebrek aan
olie, maar een haast muizige rattenstreek! Gelukkig konden
bepaalde onderdelen worden vervangen en deed de
magnetron, inmiddels zonder muis, het weer als vanouds.

Een ieder met twee linkerhanden, weinig technisch
inzicht of gebrek aan juist gereedschap kan weer
opgelucht ademhalen: met de versoepeling van de
coronamaatregelen keert ook het Repair Café weer
terug op Wijkplein Where, ook wel bekend als Triton.
Het Repair Café is een zogenoemd inloopevenement. Dat wil
zeggen dat men er tijdens openingstijden zonder afspraak
kan binnenlopen met een defect elektrisch apparaat. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan stofzuigers, koffiezetapparaten,
lampen, elektronica, airfryers, naaimachines, enzovoort.
Medewerkers repareren, na analyse en als reparatie nog
mogelijk is, het meegebrachte item ter plekke en altijd in
aanwezigheid van de bezoeker. De wachttijd is afhankelijk
van hoe druk het is. Een item ter reparatie aanbieden en later
terugkomen om het op te halen is niet mogelijk.

Educatie
Erik Treffers, voorzitter van het Repair Café: “We willen dat
de bezoeker een beetje als assistent bij de eigen reparatie
fungeert. Tevens willen we bezoekers laten zien hoe
repareren eigenlijk gaat en hoe apparaten werken. Je kunt
er ook een stukje educatie in zien: de verloren kunst van het
repareren en weer een beetje onder de mensen brengen,
en dat repareren een prima optie is naast weggooien
en opnieuw kopen. Het is goed voor het milieu en de
portemonnee.”

Kosteloos
Reparaties via deze service zijn kosteloos. Hiermee hoopt
de organisatie een bezoek zo laagdrempelig mogelijk te
maken. Iedereen is welkom, of, zoals Erik aangeeft: ‘van
minima tot maxima’. Wel wordt een vrijwillige bijdrage of fooi
ten zeerste gewaardeerd.

Sinds 2 september is het Repair Café in Triton weer open
op iedere eerste donderdag van de maand van 19.30 tot
21.00 uur. Mocht u op donderdagavond verhinderd zijn,
dan kunt op de tweede dinsdag van de maand ook terecht in
het Repair Café in inloophuis Heel Europa
(Melkhuisweg 7), van 14.00 tot 15.30 uur. De eerste mogelijkheid daar is 14 september.
Erik: “Wij repareren in principe gewoon door totdat
iedereen geholpen is, maar we nemen op donderdagavond
geen reparaties meer aan na 21.00 uur, net zo min als op
dinsdagmiddag na 15.30 uur. Wel kan men bij extreme drukte
worden doorverwezen naar het volgende Repair Café.”
Voor meer informatie en de huisregels kunt u terecht op de
website www.repaircafepurmerend.nl.
l

Bijna altijd wel een
warenmarkt in de stad
Weet u dat er van dinsdag tot en met zaterdag altijd wel
ergens in Purmerend een warenmarkt wordt gehouden?
Misschien vindt u het wel eens leuk om ook in een van onze
andere wijken naar een warenmarkt te gaan. Dan komt u
andere mensen tegen en misschien vindt u daar wel een leuk
tentje om uw lunch met uw kennis te gaan doen, of gewoon
een gezellig kopje koffie.

Eetgelegenheden
Zo is er op dinsdag de warenmarkt in het centrum, met genoeg
eetgelegenheden, zoals natuurlijk op de Koemarkt, maar dat
zult u allemaal wel weten. Op woensdag is er een warenmarkt
op het Meerland, met als eetgelegenheden lunchroom Meerland
en de Smikkeltuin. Op donderdag kunt u in Weidevenne van
een lunch genieten bij de Kwalitaria. Op vrijdag kunt u naar
het Gildeplein, waar u voor een kop koffie lekker bij de Kroeg
terecht kunt. Op zaterdag ten slotte is er de markt op het
Wormerplein. Hier kunt u lekker lunchen bij restaurant Troya
of naar café de Kluif. Het is er gezellig en kent een vriendelijke
bediening, die nog aandacht heeft voor de klant.
Bron Artikel: Wijkkrant Overwhere. l
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Doortrappers bij fietsevenement
op de fiets voor een ritje van zo’n twintig kilometer. Dat
veiligheid belangrijk is werd onderweg duidelijk toen een van
de deelnemers ten val kwam, maar door de beschermende
werking van haar fietshelm ongedeerd uit de strijd kwam.

Fietshelm
Helen Kaptein: ,,Deze dag is belangrijk voor ouderen omdat fietsen een hele fijne vorm van bewegen is. Als je wat ouder wordt
en problemen krijgt met bewegen is het belangrijk dat je weet
wat de mogelijkheden zijn om toch te kunnen blijven fietsen.”
Wethouder Rotgans sluit zich daarbij aan: ,,Als je wat ouder
wordt is het belangrijk dat je blijft bewegen. Als dat wat lastiger
wordt, blijf niet thuis zitten, maar pak de fiets. Zet wel een
fietshelm op, we hebben vandaag wel gezien hoe belangrijk
dat is. Als je niet meer kan fietsen op een gewone fiets, neem
er dan desnoods een met drie wielen, maar blijf bewegen.”

Leerzaam
Op woensdag 18 augustus werden ouderen door
Spurd welkom geheten bij het Doortrappen FietsEvent.
Vol goede moed bezochten de 60 + ers met de fiets
of met de auto het terrein bij de IJs-en inlineskateclub
aan het Trimpad voor het Spurd Doortrappen
FietsEvent. Hier kon men terecht voor informatie over
verschillende soorten fietsen die helpen om een leven
lang door te trappen.

Eerst opwarmen
Bezoekers werden ‘opgewarmd’ door de medewerkers van
Spurd. ,,Wij zoeken naar een manier om ouderen zolang
mogelijk te laten bewegen en daarvoor is fietsen bij uitstek
geschikt. Ons motto is ‘laten bewegen en blijf bewegen, je
hele leven’ en daar is deze dag belangrijk voor. Vandaag zien
mensen dat er ook een andere mogelijkheid is om te fietsen,
anders dan op de fiets die ze thuis in de schuur hebben
staan. Gewoon eens iets anders uitproberen.”

Fietsmodellen
Naast de nieuwste modellen elektrische fietsen, kon men ook
een testritje maken op driewielers die zowel elektrisch als
zonder accu aangedreven werden. Ook ligfietsen, een duofiets
en een rolstoelfiets stonden klaar voor een proefritje. Op de
skeelerbaan kon men onder deskundige begeleiding een
testrondje rijden. De deskundigen namen goed de tijd om de
mogelijke voor- en/of nadelen van een aangepaste fiets door te
spreken en zij voorzagen de aanwezigen van advies op maat.

Wethouder Hegger, in
gevecht met Rotgans
tijdens een wedstrijd
ringsteken op de fiets,
spreekt van een leerzame
dag. ,,Zo met alles er
omheen merk je als oudere,
ik ben ook al 61, toch wel dat
je met alles niet zo behendig
meer bent. Voordeel van een
elektrische fiets is dat je een
grotere afstand kunt afleggen
en meer mobiel bent. Zo kan
je bijvoorbeeld ook eens
naar een museum fietsen, en
als je met een grote groep
fietst kom je ook met elkaar
in gesprek.”

Puzzel
Tijdens het evenement kreeg Irene Smit als winnaar van de
kruiswoordpuzzel in het Purmerends Nieuwsblad een mooie
(fiets)tas aangeboden en konden bezoekers genieten van
een vruchtensaté. In de middag ging een tweede groep op
weg voor een fietstocht, maar gezien de natte ervaring tijdens
de ochtendrit koos de eerste groep fietsers de kortste route
naar huis.
M.m.v. Bron Weidevenner.

Wethouders
De wethouders Mario Hegger
(sport) en Harry Rotgans
(ouderen) benadrukten
het belang van fietsend in
beweging blijven. Om dit
geluid kracht bij te zetten,
stapten beide heren zelf

Nieuwe kans:
Op 22 september een nieuwe kans om op de fiets in
beweging te komen. Dan vindt de eerstvolgende activiteit
van Doortrappen Purmerend/Beemster plaats in de vorm
van een Spurd Fiets Special over Doortrappen vindt u op
www.spurd.nl.

l
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Vrijwilligers gezocht voor
Vriendschappelijk Bezoek
De groep Vriendschappelijk
Huisbezoek/Maatjes van Humanitas
in Purmerend is op zoek naar
nieuwe vrijwilligers.

Bron foto: Humanitas Nederland

Lijkt het u leuk om regelmatig een
oudere te bezoeken? Of om een
luisterend oor te bieden of samen
een wandelingetje te maken? Dan is
vrijwilliger worden bij Vriendschappelijk
Bezoek echt iets voor u.

Maatje
Als vrijwillig maatje van een oudere of chronisch zieke biedt
u wekelijks of één keer per twee weken uw gezelschap
aan. Dit kan in de vorm zijn van een wandeling, een uitje
naar het museum, een kopje koffie thuis, een spelletje, et
cetera. Door middel van een kennismakingsgesprek, waarin
wordt gevraagd naar uw interesses en wensen, proberen
de medewerkers u zo goed mogelijk te koppelen aan een
passende deelnemer.
Als u hiervoor belangstelling heeft of informatie wilt, kunt u
mailen naar: vhb.maatjes.purmerend@humanitas.nl.
l

Opmaat voor plaatsing
basketbalveldje

12
Koffieautootje
Voor de ouderen stond er het traditionele koffieautootje,
waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt, net als van de
kraam van Spurd met
watervoorzieningen,
gevuld met diverse
vruchten, om zo het
water te voorzien van
een smaakje.
Verder liepen er
dames rond met
enquêteformulieren,
die veelvuldig werden
ingevuld. Waar het
speelveldje uiteindelijk
komt, hopen we u
later via deze krant te
vertellen.
l

Het Gilde Purmerend en Omstreken is een
stichting waar vrijwilligers allerlei activiteiten
organiseren voor de inwoners. Ze is op
zoek naar nieuwe bestuursleden.
Het Gilde organiseert veel, denk bijvoorbeeld aan de
stadswandelingen in Purmerend. Een enthousiaste gids
vertelt je alles over de ‘weetjes’ van de wandeling. Wil je meer
weten over het internet, je laptop of tablet? Dan kun je met al
je vragen terecht bij het Internetcafé. Je komt er altijd wijzer
vandaan. Wil je de Nederlandse taal (beter) beheersen? De
taalcoaches van SamenSpraak gaan je helpen.
Dit is nog maar een deel van de activiteiten, want de stichting
doet nog veel meer. Kijk maar eens op de website
www.gildepurmerend.nl.
Voor het bestuur zoekt de organisatie per eind van dit jaar een
voorzitter en een webmaster/bestuurslid. Wil je meer weten over
deze functies? Dat kan via een gesprek. Mail naar secretaris@
gildepurmerend.nl en je wordt gegarandeerd teruggebeld.
l

Op donderdag 24 juni werd aan de achterkant van de al
deels gerenoveerde flat aan de Rudolf Garrelstraat van
16.00 uur tot 20.00 uur een Urban Event gehouden met
medewerking van Spurd, Intermaris, Wij Wheermolen
en Clup Welzijn. De bedoeling van deze activiteit was
om samen met de bewoners een plek te vinden voor
het aan de voorkant gelegen basketbalveldje.
Omdat er door Spurd diverse speeltoestellen waren
geplaatst, konden zeker vijftig kinderen hun hart ophalen
door hiervan gebruik te maken. Ook werden met hen diverse
sportspelletjes gedaan.
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