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Leeghwaterbad
tijdelijk deels dicht

Lieve kinderen van de Wheermolen,

De werkzaamheden aan de gevels en het dak van
het Leeghwaterbad gaan voorspoedig. Op maandag
15 oktober begint de aannemer aan het recreatiebad.

Buurtvereniging de Vijfmaster is druk bezig om op
1 december Sinterklaas en zijn Pieten opnieuw een bezoek
te laten brengen aan de Wheermolen. Of het hen lukt in te
breken in de drukke agenda van de Sint, is op het moment
dat deze krant uitkomt nog niet bekend.

Recreatief zwemmen is dan beperkt mogelijk in de andere
baden. Naar verwachting is het recreatiebad vanaf maandag 24
december weer beschikbaar. Tot en met zondag 23 december
geldt een lagere toegangsprijs voor recreatief zwemmen.

Daarom raden we iedereen aan geregeld de
website van de Vijfmaster te bekijken.

De laatste fase van de werkzaamheden aan gevels en dak
van het Leeghwaterbad begint zoals gezegd op maandag
15 oktober en duurt ruim twee maanden. Vanwege de
bijzondere omstandigheden is recreatief zwemmen
per keer mogelijk voor € 2,75, of met een speciaal
verbouwingsabonnement tot en met zondag 23 december
voor € 40,-. Tijdens de openstellingstijden van het
doelgroepenbad, instructiebad en sportbad voor recreatief
zwemmen is zwemmen met het abonnement dan onbeperkt
mogelijk. Het abonnement is al te koop en geldig sinds
maandag 15 oktober. De tijden van recreatief zwemmen
staan op de website van het Leeghwaterbad.
l

Buurtvereniging
Vijfmaster.nl

Informatiemiddag
Brand en Inbraak op komst
l

Zondagmiddagpodium
met Diny Boots
Op zondag 18 november treedt in het kader van het
Zondagmiddagpodium in Wijkplein Where Diny Boots
op. Ze heeft een breed repertoire van Nederlandstalige
nummers, jazz en veel bekende buitenlandse nummers
uit de jaren zestig van de vorige eeuw.
Het Zondagmiddagpodium vindt plaats in Wijkplein Where,
Triton 73. Het duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten zijn
€ 4,20, inclusief een kopje koffie of thee.
Meer info: Clup Welzijn, tel. 480630 of e-mail, m.berge@clup.nl.

Op donderdag 15 november organiseert de
Werkgroep 55-plus samen met onze wijkagent en
de brandweer een informatiemiddag over branden inbraakbeveiliging in en om het huis of de flat.
De thema’s zijn hoe men brand en braak kan voorkomen en
hoe ermee om te gaan, zoals vlam in de pan, omgaan met
blusdekens, enzovoort. Ook op het gebied van inbraak krijgt
u tips.Op deze middag wordt u voorgelicht met beelden,
door gebruik te maken van een powerpoint-presentatie. We
ontvangen u met een lekker kopje koffie, thee en een koekje.
Tijdens de presentatie kunt u vragen stellen en de toegang
is gratis. De presentatie is in handen van onze wijkagent
Bob van de Bergh en Eddy van der Poel van brandweer. De
middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in de
grote zaal van Wijkplein Triton.
l

Budgetaanvragen voor onze wijk zijn nog altijd mogelijk via:
www.purmerend.nl/product/wijkbudget-bijdrage-aanvragen
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Roeivereniging PRV De Where bestaat zestig jaar
Roeivereniging De
Where bestond op
1 oktober zestig jaar.
We feliciteren de
vereniging alsnog
van harte met deze
mijlpaal en hopen dat we de leden nog lang mogen
zien varen in de wateren in en rond Purmerend.
Hieronder volgt de geschiedenis van de vereniging in
de vorm van een opsomming vanaf de oprichting in
1958 tot 2018, door Dirk Molenaar.

Geschiedenis Purmerender Roeivereniging De Where.
• Opgericht op 1 oktober 1958.
• Bij de oprichting waren er 37 leden en twee boten.
• Aanvankelijk lagen de boten in de tuin van Jan Muusses
aan de Purmersteenweg.
• In 1958 stelde augurkeninlegger Prins een loods, 'de
Augurkenloods', aan De Where beschikbaar.
• In de loop van 1959 was het ledental gegroeid naar tachtig
en waren er vier boten.
• Op 7 juni 1959 werd de eerste wedstrijd georganiseerd,
waaraan naast De Where drie verenigingen uit de regio
deelnamen.
• Omdat de augurken toch moesten worden ingelegd, moest
de vereniging de loods helaas weer snel verlaten.
• Met hulp van de gemeente en door veel donaties en
zelfwerkzaamheid verrees in oktober 1959 de eerste eigen
botenloods.
• In 1960 sloot PRV De Where zich officieel aan bij de
Koninklijke Nederlandsche Roeibond.
• De vereniging groeide door, zowel qua ledental als qua
aantal boten. Ook ontstond een bloeiende jeugdafdeling.
• In de tweede helft van de jaren zestig moest de vereniging
wegens de stadsuitbreiding opnieuw verhuizen.

• Het huidige terrein werd door de gemeente voor een
symbolisch huurbedrag van één gulden aan de vereniging
toegewezen.
• Op 1 oktober 1969 betrok de vereniging, na veel
zelfwerkzaamheid, het nieuwe gebouw op de huidige
plaats en was het ledental opnieuw fors gegroeid.
• Na de perikelen rond de huisvesting werd in het begin van
de jaren zeventig fors ingezet op het wedstrijdroeien, met
name bij de (grote) jeugdafdeling.
• De Where-jeugd kwam met succes uit op (in)nationale
wedstrijden tot en met de Jeugdolympiade in Moskou.
• Mede door de bloeiende toerroeiafdeling groeide het
ledental in de jaren tachtig tot rond de tweehonderd.
• Eind 1986 verscheen de eerste 'acht' bij de vereniging. Na
een door enthousiaste leden in eigen beheer uitgevoerde
verbouwing was er ruimte voor een dergelijke, achttien
meter lange boot.
• In 1987 werd besloten dat De Where landelijk op de
'roeikaart' moest komen met een jaarlijkse wedstrijd.
• De Purmerrondrace was geboren, een middellange
afstandswedstrijd voor alle typen gestuurde 'vieren'
(boten met vier roeiers en een stuurman of -vrouw),
jaarlijks geroeid in het laatste weekeinde van oktober, over
een parcours van 22,4 kilometer rond de Purmer.
• De eerste Purmerrondrace werd geroeid in het laatste
weekend van oktober 1988 met 37 boten (185 roeiers en
stuurlieden).
• Door de jaren heen werd de Purmerrondrace een
begrip in Nederland, met op het hoogtepunt ruim vijftig
deelnemende boten (250 roeiers en stuurlieden).
• Mede door de grote publiciteit rond de Purmerrondrace
steeg het ledental van de vereniging richting de
driehonderd.
• Eind jaren negentig is de wedstrijd, na een aantal
achtereenvolgende jaren wegens zeer slechte
• weersomstandigheden te zijn afgeblazen, van de
wedstrijdkalender verdwenen.
• In de periode van 1998 tot 2000 is het botenhuis van de
vereniging ingrijpend verbouwd tot het gebouw dat het nu
is, opnieuw met een grote inbreng van zelfwerkzaamheid
van de leden, de gemeente en het VSB-Fonds.
• De vloot bestaat bij
dit zestigjarig bestaan
inmiddels uit zestig
boten, van alle in de
roeisport gebruikt typen.
• De vereniging beschikt
over een ruime indoorroeiruimte met vier
ergometers.
De vereniging heeft
momenteel circa 210
actieve leden, van er
ongeveer dertig tot de
jeugd (jonger dan achttien
jaar) behoren.
l
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School prima bezocht
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Gemeente en Intermaris aan de
slag met Wheermolen-Oost

De powerpoint-presentatie op donderdag 4 oktober
over de architectuur van de Amsterdamse School
was opnieuw een groot succes. Zeker tachtig belangstellenden kwamen deze middag genieten van deze
architectuur, die toch heel bijzonder is, en niet alleen
in Amsterdam. In anderhalf uur praatte Dick Wijers met
de vertoonde plaatjes de middag aan elkaar.
Niet alleen de architectuur in
de oude buurten kwam aan
bod, maar ook die van nieuwe,
groots opgezette buurten, zoals
de bouw van nieuwe woningen
in de bekende Oude Houthaven.
Uiteraard mocht Het Schip op
het Spaarndammerplantsoen
niet ontbreken, met de nodige anekdotes over 'wel een
postkantoor, maar zeker geen
kroeg'. Bouwmeester Cuypers,
die het Rijksmuseum bouwde,
en Berlage, die de beurs met
zijn naam bouwde, passeerden
samen met alle bekende meesters de revue.

De gemeente en woningcorporatie Intermaris
gaan samenwerken bij de ontwikkeling van de wijk
Wheermolen-Oost. Eind september hebben wethouder
Thijs Kroese en corporatiebestuurder Cees Tip
hiervoor een intentieovereenkomst getekend. Dit is de
eerste stap in de richting van een gezamenlijke visie
en het globale ontwikkelplan voor de wijk.
Wheermolen-Oost bestaat inmiddels meer dan vijftig jaar en
is toe aan vernieuwing. Zowel de woningen van Intermaris als
het openbaar gebied, de riolering en bepaalde voorzieningen,
waaronder het winkelcentrum, zijn toe aan een opknapbeurt.

Hoge Veluwe
Niet alleen in Amsterdam bouwden deze meesters. Wat dacht
u van het prachtige Jachthuis Sint-Hubertus op de Hoge
Veluwe, dat ook is ontworpen door de beroemde architect
Hendrikus Petrus Berlage (1856-1934). Helaas heeft deze
bouw wel voor de nodige strubbelingen gezorgd tussen de
architect en de opdrachtgever, waardoor deze bouw wel is
afgekomen, maar met vertraging.
Aan het eind van de middag bedankte Yvonne Lusink, de
nieuwe voorzitter van de Werkgroep na het overlijden van
Simon Slagt, Dick voor zijn presentatie. Simon werd trouwens
even gememoreerd aan het begin van de middag.
l

De gemeente en Intermaris willen graag samen aan de slag
in de wijk. Kroese ziet vooral kansen: “Met een grootschalige
vernieuwing als deze pakken we het woningtekort aan én
kunnen we van Wheermolen-Oost een wijk maken waar
bewoners graag wonen, elkaar ontmoeten, winkelen, sporten en
naar school gaan.” Voor Intermaris komt dit neer op renoveren
of sloop-nieuwbouw, vult Tip aan: “De komende jaren gaan we
bestaande woningen verbeteren en verduurzamen. We gaan
meer verschillende woningtypen terugbouwen. Dit doen we in
nauw overleg met onze huurders.”Ontwikkelplan.
Het ontwikkelplan beschrijft de visie en ambitie voor
Wheermolen-Oost. Wat voor soort wijk moet het zijn over
vijftien tot twintig jaar, en welke kansen en uitdagingen liggen
er om daar te komen? Het plan is de basis voor de verdere
ontwikkeling van Wheermolen-Oost, met duidelijkheid over
bijvoorbeeld de plek van mogelijke nieuwe woningen, de
locatie van hoogbouw en laagbouw, en waar ruimte is voor
groen, speelplekken, fietsroutes en parkeren.

Meedenken
Intermaris en de gemeente stellen het plan voor de
ontwikkeling van Wheermolen-Oost op in overleg met
bewoners, ondernemers en andere organisaties. Begin
volgend jaar kunnen zij meedenken over de toekomst
van hun wijk en hun reacties en ideeën meegeven over
het ontwikkelplan. Daarna wordt het plan ter vaststelling
aangeboden aan de gemeenteraad en het bestuur van
Intermaris.
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Veel activiteiten op Burendag
Zaterdag 22 september was het weer Nationale
Burendag. Zo waren er in onze wijk een rommelmarkt,
een sportief evenement en een barbecue.
Voor de Bernard Zweersflat hield de flatcommissie een
prachtige rommelmarkt. De bewoners hadden weer veel
spullen verzameld, die op de kramen en de parkeerplaats
lagen of stonden uitgestald. Veel huishoudelijke artikelen,
waaronder weer vaasjes, boeken en meubels, zoals stoelen
en kastjes vonden gretig aftrek bij de bezoekers, mede
vanwege de leuke prijsjes. Ook het traditionele kopje koffie
of thee ontbrak niet en werd door de dames met liefde
aangeboden. De opbrengst ging zoals gewoonlijk weer in de
pot om met de kerst de bewoners een presentje te kunnen
geven of weer een flatfeestje in de tent te houden.

Jeu de boules
De Anne Frankflat had er dit keer een sportieve dag van
gemaakt door met de bewoners onderling lekker gebruik te
maken van de twee jeu de boules-banen.
Op het plantsoen tussen Aak- en Jolstraat, achter
de Botterstraat, werd weer de traditionele Burendag
georganiseerd door Buurtvereniging de Vijfmaster. Die had
het weer groots aangepakt, met enorme luchtkussens en
dergelijke, en uiteraard een heerlijke barbecue.
De weersomstandigheden waren niet zo goed als in andere
jaren, maar dat mocht de pret voor de vrijwilligers bij de
organiserende flatteams en buurtvereniging niet drukken. l
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