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WIJKKRANT
PURMEREND - WHEERMOLEN
Voor en door bewoners

Bezorging wijkkrant
De bezorging van de wijkkranten, eens per zes tot
acht weken, valt samen met die van het Purmerends
Nieuwsblad, dat iedere week op donderdag verschijnt.
Een week van tevoren wordt op de voorzijde van het
blad de mededeling geplaatst dat de wijkkrant de
volgende week in het
nieuwsblad of bijlage is
ingestoken.
Mocht u geen wijkkrant
of Nieuwsblad hebben
ontvangen, dan kunt u
deze beide bladen sinds
kort vinden in de korf of het
display voor ons Infokantoor
Makadocentrum.
De redactie.

OKTOBER 2021
12e jaargang
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Vindt u het leuk om bezoekers te ontvangen, te informeren
en daarbij de juiste service te verlenen? Bent u in staat om
samen met de bezoekers een leuke en gezellige sfeer te
creëren en hen desgevraagd te voorzien van een drankje,
zoals een kopje koffie of thee, met de bijbehorende
barwerkzaamheden? Heeft u daarnaast oog voor uw
omgeving en houdt u het overzicht? Neem dan contact op
met de beheerder van Wijkplein Where via telefoonnummer
0299 437111 of via het e-mailadres wijkpleinwhere@clup.nl.
Voor deze functie is het diploma bedrijfshulpverlening (BHV)
een vereiste. Mocht u hiervan niet in het bezit zijn, dan
bieden we u de mogelijkheid dit diploma bij ons te halen. l

Halloween op het
Kinderparadijs

l

Clup zoekt gastvrouwen en
-heren voor Wijkplein Where
Op verzoek van diverse bewoners wil Wijkplein
Where, in de volksmond ook wel Triton genoemd,
zijn openingstijden verruimen. Om dit initiatief te
ondersteunen is Clup Welzijn op zoek naar enthousiaste
dames en heren voor de extra openstelling bij
activiteiten. Het betreft een functie op vrijwillige basis en
is op dit moment voor een aantal uren op een zondag,
al naar gelang er op die dag activiteiten gepland staan.

Bron foto: RTV purmerend

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober is het Halloween
op het Kinderparadijs. Dat wordt weer lekker griezelen!
Kinderen kunnen samen met hun ouders de griezeltocht
volgen naar het eiland. Vanaf daar vaart de bootsman je over
het water terug naar het land der levenden. Natuurlijk is ook
dit jaar het door de vrijwilligers gebouwde spooklabyrint
vol verrassingen weer open en kun je je, als je dat wilt,
griezelig laten schminken. De avond wordt afgesloten met
marshmallows bij het kampvuur.
Het terrein is zowel vrijdag als zaterdag open van 19.00 tot
21.00 uur om te komen griezelen. Kinderen tot en met tien jaar
moeten onder begeleiding zijn van hun ouder(s) of verzorger(s).

Aangepast
De reguliere openingstijden zijn aangepast op de
wintermaanden. Sinds 27 oktober is het Kinderparadijs,
buiten speciale gelegenheden zoals Halloween om, alleen
open op woensdag van 13.30 tot 16.00uur en op zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Het Kinderparadijs is gelegen nabij de
ijsbaan in de Wheermolen, aan het Trimpad 4.
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Barbecue Wherepark
groot succes
Eindelijk was het zo
ver en mocht het
doorgaan, de door de
bewonerscommissie
geplande barbecue in het
Wherepark. Bewoners
van de flat Aurigapark, in
het gebouw Wherepark,
hadden een super mooie
en gezellige dag op
zaterdag 18 september.
Het weer was zalig en het
grootste deel van de dag
was het mogelijk samen
buiten te zitten in de zon.
De barbecue kon eerder niet doorgaan vanwege alle
bekende maatregelen rond corona. Dat was jammer, want zo
werd kennismaken met bewoners, weten wie je buren zijn en
een beetje sociale controle in deze rare tijden toch moeilijker.
Met elkaar hebben de bewoners en de bewonerscommissie er
de afgelopen tijd echter het beste van gemaakt. Een praatje
op afstand, even aan de deur
vragen of alles goed is en de
buitenboel gezellig gemaakt
met plantenbakken, want het
oog wil tenslotte ook wat.

Vuurmeester
En de zomer werd nu
afgesloten voor en door
bewoners. Onder de
deskundige handen van kok
Tom en vuurmeester Jaap
werd een professionele
barbecue georganiseerd;
om je vingers bij af te likken!
Bewoners die om persoonlijke
of veiligheidsredenen toch
liever thuis bleven, kregen
al het lekkers aan de deur
bezorgd. Zo kon toch
iedereen op zijn of haar
manier deelnemen.
We kijken al uit naar de
volgende activiteit. Daarover
verschijnt in de wijkkrant
natuurlijk ook weer bericht.
Met medewerking van
Annelies Surig-Zuidhof,
lid bewonerscommissie
Wherepark.
l
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Feest voor tienjarig Triton
Op zaterdag 18 september hebben wij, de leden
van de bewonerscommissie, met alle bewoners een
feestje gebouwd rond het tienjarig bestaan van het
gebouwencomplex Triton.

Triton bestaat dus alweer een decennium, en dat moest,
zeker na anderhalf jaar pandemie, nodig eens worden
gevierd.
Vanwege de coronaregels was het helaas niet mogelijk dit in
het restaurant te doen, en dus weken we met medewerking
van de goede weersomstandigheden naar buiten uit. Dit
festijn gold alleen voor alle bewoners van Triton, die dan ook
in groten getale aanwezig waren.

Aandenken
Voor hun aanwezigheid ontvingen alle bewoners een klein
aandenken met een bloknootje en een pen met de inscriptie
‘10 jaar Triton’.
Met een hapje en een drankje, muziek van een draaiorgel en
een accordeonspeler met gezellige meezingers en een ijsje
toe werd deze gezellige middag afgesloten. Al met al was
het, na een toch wel lange tijd, een groot succes.
Het geheel was mogelijk gemaakt door medewerking van
Intermaris en de gemeente.
De bewonerscommissie Triton.

l
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Creatieve Jady
zet zich in voor
MS-fonds
Als ik aanbel, staat de
dertienjarige Jady Waller Diemont
me al op te wachten. Wat
onwennig nemen we plaats aan
tafel. Van moeder Sabrina krijg ik
een lekker kopje koffie en al snel
is het ijs gebroken. Jady vertelt vol
enthousiasme over haar hobby: ze
zet zich in voor het MS-fonds.
Ik heb begrepen dat je je op een
bijzondere manier inzet voor het
goede doel. Wat doe je precies?
Jady: “Ik maak armbanden,
enkelbandjes, ringen en
sleutelhangers waarvan de opbrengst
naar het MS-fonds gaat. Mijn oma Anna Baks had MS en
na haar overlijden heb ik bedacht op die manier geld in te
zamelen voor het goede doel.”
MS is de afkorting voor Multiple Sclerose, een ziekte die het
centrale zenuwstelsel aantast. Mensen met MS herstellen niet
meer van hun klachten en ervaren dagelijks een chronische
beperking in hun doen en laten. De oma van Jady had 27
jaar MS. Ze is lange tijd redelijk stabiel geweest, maar op
een gegeven moment ging ze steeds meer achteruit en
kreeg ze uiteindelijk te horen dat ze uitbehandeld was. Oma
liep aanvankelijk nog met krukken, later bewoog ze zich
voort met een scootmobiel. Menigeen in Purmerend heeft
haar wel voorbij zien tuffen. Langzaamaan verslechterde
haar gezondheid en uiteindelijk is ze vorig jaar op 7 juli op
64-jarige leeftijd aan de gevolgen van deze ziekte overleden.

Gemis
Voor Jady betekende en betekent dit een groot gemis. “Ik
ging altijd met oma op stap. Vaak lunchten we wat in het
stadje, deden we boodschappen of bestelden we op vrijdag
samen pizza. We waren echt vier handen op één buik. Ik mis
mijn oma heel erg. Het is jammer dat ze nu niet meekrijgt
wat ik voor haar en de ziekte MS probeer te doen. Ik hoop
veel geld in te zamelen voor onderzoek. Laatst heb ik voor
airsoftteam alpaca – het airsoftteam waarin mijn vader
speelt - armbandjes gemaakt: een combinatie van zwarte
en zilveren kralen met de naam van hun team. Alle mannen
dragen nu mijn armband. Hoe leuk is dat! En zo’n mooie
opbrengst voor het MS-fonds.”

Creaties
Trots laat Jady een reeks creaties zijn. Ze heeft al veel
gemaakt en verkocht. Inspiratie vindt ze via internet of mode.
In veel armbandjes komt de kleur oranje terug, die ook is
verwerkt in het logo van het MS-fonds. Geïnteresseerden
kunnen zelf aangeven welke kleuren ze willen terugzien
in de kralen, maar iets kopen uit haar standaardcollectie
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kan ook. Armbandjes kosten € 1,50 per stuk, en van elk
verkocht armbandje wordt één euro gedoneerd aan het
MS-fonds, en van elke vijftig cent die Jady kan wegleggen,
kan ze nieuwe materialen kopen. De armbandjes zijn te
bestellen via instagram (gelang.dari.jady) of facebook
(jady WD). Specifieke wensen zijn altijd bespreekbaar.
Gemiddeld duurt het maken van een armbandje tussen de
tien en vijftien minuten. Dat is goed te combineren met het
maken van huiswerk. Sinds kort zit Jady namelijk op de
middelbare school en moet ze haar hobby combineren met
huiswerktaken.

Ruilactie
Moeder Sabrina vult aan: “Als er mensen zijn die thuis kralen
hebben die ze niet meer gebruiken, dan is een donatie
daarvan heel welkom. Op deze manier kan Jady zonder veel
kosten te maken weer verder met haar inzet voor het goede
doel en de opbrengst steeds groter maken.”
Daarin droomt Jady graag groots. Zo is ze een ruilactie gestart
en heeft hierin al de nodige successen geboekt. Ze heeft een
zelfgemaakte armband geruild voor een gouden kettinkje
en deze ketting weer geruild voor een grotere ketting, met
meer waarde. Het uiteindelijke doel is om alles steeds verder
te ruilen en uiteindelijk haar laatste product met de hoogste
waarde te verkopen. De opbrengst hiervan schenkt ze ook dan
volledig aan het MS-fonds. Via de eerdergenoemde sociale
media kanalen is de ruilactie te volgen.
Ik vraag Jady tot
slot of ze de lezers
van de wijkkrant nog
iets wil zeggen. Ik
verwacht een vlot
marketingpraatje voor
haar creaties, maar
in plaats daarvan valt
ze even stil. Na wat
nadenken komt er een
heel volwassen en
mooi advies van deze
Purmerendse puber:
“Accepteer mensen
zoals ze zijn. Kleur,
achtergrond, ziek of
niet ziek, wel of niet in
een rolstoel: wees een
beetje lief voor elkaar.”
Zet u zich ook op een
speciale manier in voor
een ander, of heeft u
een bijzondere hobby,
en wilt u hier graag
over vertellen in de
wijkkrant? Neem dan
vooral contact met ons
op. Dat kan via het
e-mailadres vermeld in
het colofon.
l
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Geslaagde burendag Bernard
Zweers en markt Anne Frank
Na bijna twee jaar de
pandemievoorschriften
te hebben opgevolgd
vond er eindelijk weer
een kleine opleving plaats
door het organiseren
van twee geslaagde
festiviteiten, namelijk
burendag en de
rommelmarkt.
Voor de Bernard Zweersflat
had de flatcommissie op
zaterdag 25 september weer
burendag georganiseerd, inclusief de rommelmarkt met zes
kramen, maar zeker met een uitgebreide stal met boeken, cd’s
en videobanden. Verder waren er tuinstoelen, koffers en enige
kleine meubeltjes (tafels en ladenkastjes) te vinden.
De commissie had de afgelopen jaren, mede door covid-19, veel
spullen verzameld, die nu op veel kramen lagen uitgestald. Allerlei
huishoudelijke artikelen, vaasjes en boeken vonden gretig aftrek.
Ook de penningmeester liep glimlachend rond. Eindelijk was er
weer een beetje extra opbrengst voor het organiseren van de
andere jaarlijkse festiviteiten die het flatteam op de agenda heeft
staan en die hopelijk dit jaar mogelijk zijn, waaronder de jaarlijkse
presentjes voor de bewoners.

Frankflats
Op zondag 26 september waren de straat en grasvelden voor
de Anne Frankflats Dagboek en Otto Frank voorzien van zeer
veel kramen (ongeveer zeventig), waar men allerlei spulletjes
kon kopen. Deze jaarlijkse markt vindt meestal plaats in juni/
juli, maar zoals u weet, gooide de pandemie anderhalf jaar
lang roet in het gebeuren. Na deze helaas vervelende periode
was het echter eindelijk weer bingo!
Zeker werkte het mooie weer
mee, want er kwamen veel
buurtbewoners en andere
bezoekers op de markt af.
Vooral de palingkraam
en de ijskar hadden veel
aftrek. Jammer was het dat
na een kleine twee uur de
palingboer zijn spulletjes
kon inpakken en het bordje
uitverkocht moest ophangen.
Wel kon men nog genieten
van de barbecuesticks, koffie
met appeltaart of iets anders
aan de daarvoor neergezette tafels en banken. Het
flatteam had het zoals altijd
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weer groots aangepakt, met onder meer een springkussen en
een sminkkraam voor de kinderen.
Ook WijWheermolen was met twee kramen aanwezig,
waar medewerkers van de gemeente en Intermaris vragen
beantwoorden en de buurtbewoners informeerden over de
plannen Wheermolen-Oost. Verder werd er op deze wijze
veel input opgehaald uit het wel en wee over de wijk.
Vanwege de grote toeloop waren er overal toezichthouders
om calamiteiten te voorkomen. Een succes was het en, zoals
we al schetsten, weer een prachtige dag voor iedereen die er
was geweest en had genoten.
Foto,s Cees en Marije. l

Uitrenvelden voor honden
Wheermolen-Oost opgeleverd
Het heeft de nodige
voeten in de aarde gehad,
maar eindelijk zijn de
hondenuitrenvelden in
de Wheermolen-Oost
realiteit geworden.
Sinds maart 2017 is de HOPcommissie (Honden Ontmoetings Plek) van de Wheermolen
bezig geweest om uitrenvelden voor honden te realiseren. Veel
vergaderingen zijn nodig geweest om de aanwezige bewoners
vooral met de neus dezelfde kant op te krijgen. Voor- en tegenstanders van deze voorzieningen konden zich altijd melden bij de
HOP-commissie of de gemeente als ze bezwaar hadden tegen de
voorgestelde plekken.
Dat het zeker geen gelopen race was, bleek wel uit de
berichtgevingen na de vergaderingen van 2018 en 2019,
waar altijd werd vermeld dat bewoners bezwaar schriftelijk
bij de commissie of de gemeente konden indienen. Ook
kon men tijdens een raadsvergadering in 2020 inspreektijd
aanvragen en krijgen, wat ook heeft plaatsgevonden.

Gerealiseerd
Echter, na vier jaar is dan toch het HOP-plan gerealiseerd,
en wel op de volgende plekken: Johan Wagenaarstraat/
J.P.Grootstraat en Boeierstraat. In Wheermolen-West wordt
nog aan een of meer uitrenvelden gewerkt, omdat ook hier
de plek(ken) nog niet definitief is (zijn) vastgesteld.
Het uitrenveld aan de
Johan Wagenaarstraat is
op 4 oktober (dierendag)
door wethouder Eveline
Tijmstra officieel op feestelijke
wijze geopend.
Wilt u meer informatie over
het wel en wee van de
uitrenvelden, mail dan naar
HOPwheermolen@gmail.com l

Pagina

5

Stappenplan voor
coronabewijs

Renovatie hoge flat
Gouwzeestraat

Inmiddels is een QR-code, een zogenoemd
coronabewijs, nodig om toegang te krijgen tot
bepaalde locaties en evenementen, en dat steeds
vaker. Ook voor reizen naar andere landen is een
coronabewijs nodig. We delen graag een stappenplan
met u om dit voor uzelf te regelen.

1 november beginnende renovatiewerkzaamheden in
en aan de woningen van de hoge flat Gouwzeestraat.
De aannemer werkt van boven naar beneden en begint
aan de linkerkant van de flat. Als alles volgens planning
verloopt, is het renovatiewerk gereed in het vierde
kwartaal van 2022.

Als redactie realiseren we ons dat lang niet iedereen
gemakkelijk de mogelijkheid heeft om zo’n QR-code en
coronabewijs aan te maken. We roepen iedereen dan ook op
om naar elkaar om te kijken en hulp te bieden aan ouderen,
buren en hulpbehoevenden die moeite hebben met het
klaren van dit klusje. Zij moeten immers ook toegang blijven
houden tot voorzieningen, net als ieder ander.
Wees wel op uw hoede, want er is een DigiD nodig om het
coronabewijs te kunnen activeren. Deel dit niet zomaar met
iemand, want het blijft een vertrouwelijke combinatie van een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
Mensen die geen smartphone hebben of niet via de
CoronaCheck app een QR-code willen installeren, kunnen
ook een papieren versie van het bewijs printen. Via www.
coronacheck.nl/printen kunt u hiervoor de stappen volgen.
Heeft u geen computer of printer? Bel dan met de helpdesk van
de CoronaCheck app via 0800-1421. U krijgt dan de QR-code
via de post toegestuurd. Dit duurt ongeveer vijf werkdagen.

De bouw plintwoningen Rudolf Garrelsflat Op de begane
grond van de Rudolf Garrelsflat komen twaalf nieuwe
woningen, waaraan reeds is begonnen. De nieuwbouw
appartementen vallen in het middenhuursegment en
verhuurd door Intermaris. Volgens planning zijn de woningen
in de zomer van 2022 gereed.

Nieuwbvbouw OBS Wheermolen

De stappen
Hieronder volgen de stappen voor het verkrijgen van een
coronabewijs met een smartphone of tablet (deze dient u
dan fysiek mee te nemen naar waar een coronabewijs wordt
gevraagd). Houd uw DigiD bij de hand:
- Download
	
en installeer de CoronaCheck app via de
Play Store.
- Open
	
de app en klik op ‘Maak QR-code’, lees de
informatie en kies ‘volgende’.
- Geef
	
nu aan of u een negatieve testuitslag of een
vaccinatiebewijs aan CoronaCheck wilt toevoegen.
- U
	 wordt vervolgens doorgestuurd naar een andere pagina,
waar u moet inloggen met DidigD. Aanmelden kan via de
DigiD-app (mits geïnstalleerd) of middels sms-controle.
- Uw
	 vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag (van een
GGD-test) wordt uit de systemen van RIVM en GGD
opgehaald. Dit kan even duren. Tik vervolgens op ‘QRcode maken’. De app maakt vervolgens twee QR-codes:
één voor binnen Nederland en één voor reizen naar
andere landen.

In verband met de nieuwbouw van obs Wheermolen,
Albert Schweitzerlaan, gaan zij tijdelijk verhuizen naar de
Mercuriusweg 2. Omdat de daar gevestigde leegstaande
school niet groot genoeg is, voor het benodigde aantal
klassen, worden tijdelijk noodlokalen op het schoolplein
geplaatst. De schoolleiding verwacht hier tot de kerst 2022
gebruik van te maken. De werkzaamheden zijn bij het ter
perse gaan van de wijkkrant reeds gestart.
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Korte berichten
Werkzaamheden nabij doorgaande
weg Henri Dunantstraat

6

Presentatie ‘Geschiedenis
Beemster en zijn wereld
erfgoed’ op komst

Om het risico op storingen in het rioolsysteem te
voorkomen, is het nodig de persleiding vanaf de
Botterstraat tot onder het spoor te vervangen.
Er wordt een stuk van ongeveer 820 meter vervangen en dat
zal wellicht te merken zijn in de Wheermolen door mogelijke
verkeers- en geluidsoverlast. Deze persleiding wordt
aangesloten op het exemplaar in het Lepelaarpark. De boring
vindt plaats vanaf het terrein naast de rugbyvelden aan de Van
IJsendijkstraat. De kunststofleiding wordt op de Botterstaat uit
kortere lengtes aan elkaar gelast en tijdelijk in het water gelegd.
Daarna wordt ze via een sleuf de grond ingetrokken. Het fietspad
Achterom blijft bereikbaar, maar wordt wel deels afgezet.
De werkzaamheden zijn gestart in de week van 18 oktober en
naar verwachting in de week van 10 december afgerond.

Meteorenweg eindelijk hobbelvrij
door nieuw wegdek
De werkzaamheden om
de Meteorenweg ‘van het
hobbelverkeer te krijgen’
zijn op 30 augustus dan
eindelijk begonnen. Het
nieuwe grote onderhoud
gebeurt ook om het
verkeer op deze weg te
verplichten nu echt eens rustig te gaan rijden. Echter,
voor veel autorijders was zeer rustig rijden sowieso
al de enige optie om niet heen en weer te worden
geschud alsof ze in een kermisattractie zaten.
Een paar maanden geleden kwam zelfs een vrachtwagen
met één wiel in een diepe kuil muurvast te zitten, die moest
worden gered door twee tractoren.

Kom naar rommelmarkt Wijkplein Where
Op zaterdag 30 oktober is er weer de traditionele
rommelmarkt op Wijkplein Where. Net zoals in het
verleden is er weer van alles aan te schaffen, zoals
kleding, huishoudelijk spullen, boeken, cd’s en
puzzels – en verder voor elk wat wils. Parkeerplaatsen
zijn er voldoende en de markt is gratis voor
standhouders en bezoekers. Voor meer informatie kunt
u altijd terecht op rommelmarktwijkplein@gmail.com.
Helaas is de markt van 30 oktober al volgeboekt, maar wilt
u ook een kraampje bemachtigen voor de volgende editie,
reageer dan snel.
l

De Wijkwerkgroep 55-plus presenteert op 18
november haar eerste activiteit van het nieuwe
seizoen. Zoals we al berichtten hebben we Geert
Heikens, vrijwilliger bij veel zaken in de MiddenBeemster, bereid gevonden het seizoen te openen
over de geschiedenis van de Beemster en zijn
werelderfgoed, Aagje Deken en Betje Wolff.
De aanvang is om 14.00 uur. U bent van harte welkom vanaf 13.30
uur in Triton, grote zaal. Zoals gebruikelijk bij deze activiteiten kunt
u in de pauze genieten van een kopje koffie of thee.

Vrijwilligers
Ook zijn we nog steeds dringend op zoek naar vrijwilligers
voor onze werkgroep, aangezien gezondheid en leeftijd een
grote rol van betekenis spelen en we er allemaal niet jonger op
worden. Heeft u interesse, laat het ons dan vooral weten via
het e-mailadres in het colofon, of voor of na de presentatie van
Geert; de afsluiting is om ongeveer 16.00 uur.
l
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