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KEGELEN DOE JE DUS IN CLUBVERBAND
Lekker kegelen in PurmerendPurmerend telt
al vele jaren maar liefst drie dames- en drie
herenkegelverenigingen, die of op de middag of avond
(dames), of alleen in de avond (heren) in
Slot Purmersteijn aan het
Slotplein wekelijks actief zijn.
Voor wie het nog niet weet:
kegelen is met een bal over
een smalle baan kegels
omgooien. De kegelsport
is al eeuwenoud, maar nog
steeds actueel en leuk voor
iedereen van tien tot 85 jaar.
Het spel is uitdagend en
vereist concentratie, inzicht
en oefening. Een kegelbaan
is twintig meter lang, dertig
centimeter breed en heeft negen kegels. De kunststof
kegelbal heeft een gewicht van acht tot negentien pond en
er zit één gat in voor je duim. De kunst is om de bal zo te
gooien, dat alle kegels in één keer omvallen. Je scoort dan
negen ‘hout’.

Clubverband
Kegelen doe je dus in clubverband. Je word lid van een
vereniging en speelt wekelijks op een vaste middag of avond.
De meeste verenigingen tellen gemiddeld zo’n
veertien tot achttien leden.
Naast het competitie-element staat gezelligheid hoog in
het vaandel. Het is dan ook een zeer sociale sport. Je wilt
natuurlijk hoog scoren in je eigen club, maar er zijn ook
spelvariaties waarbij ook minder goede spelers lekker kunnen
scoren. Ook kun je deelnemen aan onderlinge wedstrijden
met andere Noord-Hollandse verenigingen.

Sfeer
Je hoeft niet direct lid te worden van een van de
Purmerendse kegelclubs om eens te kegelen. Je kunt
vrijblijvend eens binnenlopen om de sfeer te proeven en
een kegelbal mee te gooien. Er is altijd wel iemand die je op
weg helpt. En oh ja: bij de kegelsport draag je lichte (sport)
schoenen met lichtgekleurde zolen.Voor verdere informatie en
om te bekijken wat het spel precies inhoudt, is iedereen van

harte welkom op vrijdagavond, vanaf 20.30 uur.
Telefonische informatie over de damesverenigingen geeft
Anneke van ’t Wout, 0299742801/06 46291531, en voor de
herenverenigingen Bert Slegt, 0299 770481/06 38953815. l

Herhaling: bezorging
wijkkranten
De bezorging van de wijkkranten, eens per zes tot
acht weken, valt samen met die van het Purmerends
Nieuwsblad, dat iedere donderdag verschijnt. Een
week van tevoren wordt op de voorzijde van het blad
een mededeling gezet, dat de wijkkrant de volgende
week in het nieuwsblad of bijlage is ingestoken.
Mocht u geen wijkkrant of de verkeerde hebben ontvangen,
dan verzoeken we u dit rechtstreeks per e-mail aan Rodi
Media of per telefoon (0299-393330) te melden.
De redactie.

l

WERKGROEP 55-PLUS START
OP 27 SEPTEMBER
Op donderdag 27 september begint de 55-Plus
Werkgroep en Clup Welzijn het nieuwe seizoen
2018-2019, in samenwerking met de Vereniging
Historisch Purmerend met een presentatie over de
Amsterdamsche School door Dick Wijers (VHS)
Deze wandeling door de stad brengt Amsterdams prachtige
architectuur met invloeden uit de Renaissance en art deco
aan het licht. Maar het is de complexe bouwkunst van
de Amsterdamse School die werkelijk haar stempel heeft
gedrukt op de stad. Ontdek deze architectuur door erop uit te
gaan, met een gids of op eigen houtje,
We heten u van harte welkom in de grote zaal Wijkplein
Where in Triton. In de pauze kunt u genieten van een kopje
koffie of thee. De aanvang is 14.00 uur, zaal is open vanaf
13.30 uur.
l

Budgetaanvragen voor onze wijk zijn nog altijd mogelijk via:
www.purmerend.nl/product/wijkbudget-bijdrage-aanvragen

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl
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Bel met de secretaris van de SBP :
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Onze doelgroep: libre- en kaderspelers.
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Of kom gerust eens langs !

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl
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Jongereninloop Art4You geopend
Op initiatief van Stichting ReR en Clup Welzijn is er sinds 17 mei een inloopatelier voor
jongeren bij Cultuurhuis Wherelant. De tieners
van in&out (onderdeel van Stiching ReR) hebben het Art4you Express Yourself genoemd. Ook hebben
ze met behulp van een docent de poster ontworpen.
De inloop is voor iedereen van dertien tot 25 jaar, en wel op
donderdag van 16.30 tot 18.30 uur. Tijdens Art4you krijgen ze les
van een inspirerende kunstdocent. De inloop kost € 3,- per keer
en de eerste les is gratis. Voor meer informatie kun je mailen
naar petra@rer-purmerend.nl of bellen met 06-13166067
l

Wijkkranthelpers gezocht
U bezoekt en leest, hopelijk met veel plezier, onze
website en de Wijkkrant Wheermolen. De krant
wordt met veel enthousiasme samengesteld door
de redactie, net zoals onze website door onze
webmaster. Opnieuw plaatsen we hier een oproep
voor helpers voor de krant en de website.

leine zaal met 2 grote wedstrijdtafels, 2 kleine
vakantie
s, bar,Wijkkrant
TV-scherm enmet
wedstrijdleidingspodium.
De redactie van de wijkkrant gaat na deze krant op
zomervakantie, net zoals de meeste bewoners van de
wijk. In september gaan we weer met frisse moed aan
de slag om een krant in elkaar te draaien. Dit geldt
uiteraard ook voor onze website.

ne zaal met 2 grote wedstrijdtafels, 2 kleine
bar, TV-scherm en wedstrijdleidingspodium.
We hopen dan ook dat we voor de redactie en de site
nieuwe, enthousiaste medewerk(st)ers kunnen begroeten. U
vindt hiervoor een hernieuwde oproep elders in deze krant.
Allemaal een heel prettige vakantie gewenst en tot de
volgende wijkkrant!

Helaas constateren we dat het aanbod aan activiteiten,
leuke stukjes, verhalen en mooie foto’s langzaamaan
steeds minder wordt. Hoe leuk is het echter om je eigen
bijdrage terug te zien in de krant of op de website! Daarom
plaatsen we hierbij nogmaals een oproep aan iedereen die
zijn of haar steentje wil bijdragen. Neem bij interesse gerust
contact op met de redactie of mail je bijdrage rechtstreeks
naar onderstaand e-mailadres.
Dringend We willen u graag adequaat op de hoogte houden
van nieuws uit en voor de wijk. Daarom is uw hulp nu
dringend gewenst bij de redactie en website.
U kunt zelf op pad gaan naar een opening, feest, markt of
andere interessante gebeurtenis in de wijk, om een mooi
artikel te schrijven en dit eventueel te voorzien van uw
eigen foto’s. De artikelen worden samengevoegd tot een
wijkkrant, die wordt gecontroleerd door de hoofdredacteur,
voordat die wordt opgemaakt en gedrukt door Werkom, het
voormalige Baanstede.
Ook kunnen aankondigingen van activiteiten, voordat de
eerstvolgende krant uitkomt, worden geplaatst op onze
eigen website www.wheermolenpurmerend.nl. Het vullen
van de website is immers ook een taak van de afdeling
communicatie van de Wijkkerngroep.
Dus vindt u het leuk om op deze wijze iets extra’s te doen
voor uw wijk, meldt u zich dan vooral aan, wil de wijkkrant
ook in 2019 nog een florissant voortbestaan hebben.
Voor meer informatie: e-mail henkdekruijf@telfort.nl.

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl
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FIJN FIETSEN IN DE ZOMER

De Werkgroep 55-Plus en Clup Welzijn organiseren dit
seizoen iedere donderdag weer fietstochten. De afstanden
die per keer worden gereden liggen tussen de 25 en 35
kilometer in de omgeving van Purmerend en Waterland.
De organisatie is, zoals de laatste jaren, in de vertrouwde
handen van Ria Ruijg en Barend Bosma. Ze stippelen
iedere keer een prachtige route voor u uit, met uiteraard
een gezellige tussenstop om even uit te blazen en een
consumptie te nuttigen.
Het vertrek is altijd vanaf Triton om 13.00 uur.
Verdere informatie kunt u inwinnen bij Barend Bosma,
telefoon 422573 en e-mail b.bosma16@upcmail.nl, en Ria
Ruijg, telefoon 430868 en e-mail M.Ruijg@kpnplanet.nl.

Gezellig wandelen door de wijk
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Nieuwe Algemene
Verordening Gegevens
bescherming ingegaan
Sinds 25 mei geldt nieuwe,
strengere regelgeving op
het gebied van privacy,
de zogeheten Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze
wetgeving geldt voor alle
persoonsgegevens, dus niet
alleen voor uw persoonlijke
gegevens, maar ook voor
het maken van foto’s tijdens
een bijeenkomst, presentatie, enzovoort, bijvoorbeeld
door de Werkgroep 55-Plus.
De media hebben al veel
aandacht aan dit onderwerp
geschonken. Wij willen
er echter toch ook even
de aandacht op vestigen,
aangezien dit ook voor ons
als werkgroep geldt.
In het kader van deze
nieuwe wetgeving laten we
u hier daarom weten dat
als er foto’s worden gemaakt tijdens een bijeenkomst, wij
hiermee zeer zorgvuldig zullen omgaan. Ook zullen we altijd
bekijken of de persoon op de foto niet direct of indirect
identificeerbaar is. Onder identificeerbaar wordt verstaan dat
de identiteit zonder onevenredige inspanning kan worden
vastgesteld, bijvoorbeeld door een foto van achteruit de zaal.
Wilt u meer informatie, kijk dan eens bij Google naar de AVGchecklist.

Colofon

Iedere laatste zondagmiddag van de maand gaan we weer
wandelen in en door de wijk. De tochten zijn ongeveer
vijf kilometer lang en zijn altijd een verrassing voor de
deelnemers. Als na de wandeling alle deelnemers weer met
blije gezichten zijn teruggekomen bij ons Makado-centrum,
kunnen ze daar nog even gezellig nazitten en -praten onder
het genot van een lekkere versnapering. Deze is echter wel
voor eigen rekening.
Noteert u de data van het wandelen vooral in uw agenda.
Het vertrekpunt is bij snackbar Gean, en wel om 14.00 uur.
We wensen alle deelnemers veel plezier de komende
zomermaanden.

De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Henk de Kruijf
Fotografie: Cees Bandt, werkgroepen en derden.
Eindredactie: Fred Berga en WKG.
Website wijkkerngroep: www.wheermolenpurmerend.nl
Ontwerp: Werkom Business Post & Printing
Drukwerk: Werkom Business Post & Printing
E-mailadres: henkdekruijf@telfort.nl
Vermeld in uw e-mail bestemd voor de voorzitter of de
redactie van de wijkkerngroep.
Anonieme artikelen worden niet geplaatst. De redactie houdt
zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te
plaatsen. De volgende wijkkrant verschijnt 12 juli.

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl

