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Voor en door bewoners
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De lente zit in de lucht
De astronomische lente
loopt van 20 maart tot 21
juni. Laat de zon maar
lekker haar best doen
en de kou verdrijven!
Dit mooie kiekje van
de Lente-flat aan de
Mercuriusweg 180-346
past hier goed bij. Wist
u trouwens dat aan de
Mercuriusweg vier flats
zijn gebouwd, elk naar
een jaargetijde genoemd?
Het begin van de lente kenmerkt ook de start van de zomertijd.
Het laatste weekend van maart staat voor de deur, en dit
betekent dat de klok weer een uur vooruit wordt gezet in de
nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart. Voorkom dus dat
u niet bij de tijd bent als maandag de wekker te laat afgaat. l

Koningsdag
met brassband
bijbelse verhalen
en springkussen
Koningsdag krijgt dit jaar
een feestelijke invulling
met een gezellige activiteit
in het Wherepark.
Kerkgemeenschap Geest en Kracht organiseert dan namelijk
een zogenoemde Buurtfellowship. Op 27 april speelt tussen
11 en 13 uur op het grote grasveld achter het Aurigapark
een brassband. Lithuañia (Barbie) Brown, namens de
gemeenschap, vertelt: “Er is voor kinderen een springkussen
en een gratis pannenkoek. Ook worden aan de jeugd
moderne koningsverhalen uit de kinderbijbel verteld.
Ouders en volwassenen kunnen terecht voor een kopje soep en
broodjes, een dansje op de muziek en fijne gesprekken. We kijken
uit naar verbinding in samenzijn en geloof. Wees welkom!”
l

Wie goed doet, ontmoet!
WelzijnWonenPlus is
een welzijnsorganisatie
in Purmerend die thuis
wonende mensen vanaf
65 jaar en mensen met
een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking
of psychische aandoening ondersteunt bij het
zelfstandig blijven wonen.
Deze mensen wordt prakBron Foto: welzijnwonenplus.nl
tische hulp, persoonlijke
ondersteuning en begeleiding g
 eboden door vrijwilligers met de focus op ‘mee
kunnen doen’ en ‘er toe doen’.
Om mensen met elkaar in contact te brengen, willen de
medewerkers graag kijken of mensen uit de buurt elkaar
willen helpen, geheel op vrijwillige basis.

Rubriek “Zoek en ontmoet”
Vindt u het leuk om eens een bezoekje te brengen of te
wandelen met iemand uit uw wijk? Kijk eens of er wellicht
iemand is die u hier ontzettend blij mee kan maken én waar
uzelf ook blij van wordt!
•	Een vriendelijke heer woont alleen daar zijn vrouw
opgenomen is in de verzorging. Hij mist haar natuurlijk
erg en hij zou het leuk vinden als er iemand is die eens
een praatje wilt maken en/of ervaringen uit te wisselen
hoe het is om je vrouw elders te moeten bezoeken als
je al zolang samen bent geweest. Zij kan namelijk niet
meer terug naar huis. Natuurlijk drinkt dhr. daar graag een
kopje koffie bij!
Denkt u, ja, dat wil ik wel, neem gerust contact met ons op.
Alles is bespreekbaar!
WelzijnWonenPlus is iedere werkdag bereikbaar van
09.00 - 12.00 uur op 0299-426364 of via
purmerend@welzijnwonenplus.nl

l
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Ontwikkelingen aan de Wheredijk
De werkzaamheden aan
de Wheredijk bevinden
zich in de afrondende
fase. Mooi is het zeker
geworden. De redactie
kwam in contact met
een woonarkbewoner
(naam bij ons bekend)
en leerde zo meer over
ontwikkelingen die er zijn
aan de dijk.
Het binnentalud van de
dijk is deels afgegraven,
van nieuwe grond voorzien
en ingezaaid met een
bloemenmix waarvan in
het voorjaar de eerste
bloemen opkomen. Aan de
kant van de woonboten is
een voetgangersgedeelte
gekomen. Hiermee stappen de bewoners nu niet meer
vanuit hun ark of tuin direct op het rijwielpad. Dit is zeker
een vooruitgang, al zijn er wel zorgen. De bewoner vertelt:
“Helaas zijn decennialange pogingen bij de gemeente om de
bromfietsen van de dijk te weren ook bij deze gelegenheid
weer op niets uitgelopen. Het concept ‘Brommers op de
rijbaan’ (BOR), dat een tijd geleden voor Purmerend is
ingevoerd, geldt klaarblijkelijk niet voor de Wheredijk. De
vrees onder de bewoners dat het verbrede rijwielpad nog
meer uitnodigt tot het zo hoog mogelijk overschrijden van de
maximumsnelheid, met alle gevolgen van dien, overheerst.”

Meegevallen
De oude waterleidingen en kabels voor elektra en televisie
zijn vernieuwd, verlegd en opnieuw aangesloten. De
straatverlichting werkt naar alle waarschijnlijkheid rond de
tijd van het verspreiden van deze wijkkrant ook weer. De
overlast door de werkzaamheden voor de bewoners is deze
keer meegevallen, vertelt de bewuste woonbooteigenaar. Ze
zijn inmiddels wel wat gewend, na de aanleg in 1988 en de
vernieuwing van de stadsverwarmingsleidingen in 2014. Het
grootste voordeel is dat de werkzaamheden in de tuinen tot
een minimum konden worden beperkt en dat hierdoor de
toegang tot de woonarken goed mogelijk bleef.

Afwijkend
Wat drijft een woonbootbewoner om op zo’n speciale en
ietwat afwijkende plek te wonen? “We vinden elkaar in
een gezamenlijke voorkeur voor privacy, individualiteit en
zelfstandigheid, zeg maar leven en laten leven. De meesten
willen niets anders meer. Wonen op het water kan rust
en ontspanning bieden en is hierdoor aantrekkelijk. Even
zwaaien naar de opvarenden van een boot. Een praatje
maken met passerende wandelaars op de dijk. In de zomer

het grootste zwembad van Purmerend voor de deur en in de
winter de grootste ijsbaan – als het vriest natuurlijk. Wat bij
het wonen op het water meetelt, is het feit dat je midden in de
natuur en een steeds veranderende omgeving leeft. Het water
verandert mee met de seizoenen. Het weer, het tijdstip van
de dag, alles weerspiegelt er in. De natuur trekt de aandacht
zonder dat het moeite kost.”

Liggeld
De gemeente schafte begin deze eeuw het liggeld (huur)
af. Hiervoor kwam de belasting op roerende woon- en
bedrijfsruimte (BRWB) in de plaats. Als reden werd
opgegeven dat ook eigenaren en/of gebruikers van
woonarken belang hebben bij de (collectieve) voorzieningen
die een gemeente voor haar inwoners treft. Nu wil het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
hierbovenop liggeld gaan herinvoeren. De bewoner: “De
prijzen per vierkante meters water en grond zijn dermate
hoog, dat veel op een woonark wonende gezinnen aankijken
tegen niet te betalen woonkosten. Het hoogheemraadschap
houdt vast aan haar besluit, ondanks veelvuldig juridisch
overleg en een afgewezen verzoek om mediation. Om
uitgerekend nu, na de grondige werkzaamheden, een hogere
huur op te leggen aan de bewoners doet ons vermoeden
dat wij financieel moeten opdraaien voor de kosten die
voortvloeien uit het cosmetisch verbeteren van de Wheredijk.”

Huurovereenkomst
Desgevraagd reageert het HHNK schriftelijk. Op veel
woonbootlocaties betaalt men al lang voor het gebruik
van grond en water, maar aan de Wheredijk nog niet.
Ellen Schipper, communicatieadviseur bij HHNK, zegt
hierover: “Dit kan niet langer zo doorgaan; voor het
gebruik van eigendom moet een huurovereenkomst
worden afgesloten. Het hoogheemraadschap is bezig
het gebruik van alle eigendommen goed te regelen met
zo’n huurovereenkomst. Dit geldt ook voor de Wheredijk.
Die is onlangs verbeterd, zodat het land achter deze
waterkering veilig blijft. Tegelijkertijd met de versterking is
het hoogheemraadschap met zowel de vereniging als alle
bewoners individueel in overleg gegaan over alle zaken
die nog moeten worden geregeld. Alle bewoners hebben
een aanbod voor een huurovereenkomst ontvangen, met
hierin de extern getaxeerde huur voor grond en water.
Bovendien is een zogeheten ingroeiregeling aangeboden,
waardoor men in het eerste jaar 25, in het tweede 50 en in
het derde jaar 75 procent van de huur betaalt. Het regelen
van het gebruik van eigendom door middel van huur doet
het hoogheemraadschap dus algemeen in het gebied en
staat los van de dijkverbetering. Wel is het traject van de
verbetering te baat genomen om een overlegtraject te
starten, dat ruim anderhalf jaar in beslag heeft genomen. Het
hoogheemraadschap heeft eerder al aan de hand van de
inbreng van vereniging en bewoners de huurovereenkomst
aangepast. We staan nu op het punt dat de bewoners de
overeenkomst toegezonden hebben gekregen.”
l
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Winkeliers Makado zien u al halve eeuw graag
lingerie en nacht- en zwemkleding voor dames, heren en
kids. Eigenaren Ellen en Herbert zijn blij met hun trouwe
klanten en hebben hun ondernemerscontract op het Makado
verlengd. “We zijn heel blij dat Baetland Vastgoed, als
verhuurder van de winkelruimtes, volop meedacht en ons de
ruimte gaf om onder zeer moeilijke corona-omstandigheden
toch onze winkel te kunnen blijven runnen en doorzetten.
Klanten weten ons uit alle Purmerendse wijken en zelfs ook
van buiten de stad te vinden. Voorlopig zitten we hier zeker
tot eind december en zijn we blij in het winkelcentrum onze
business te kunnen runnen.”

High5 Fashion
Nu de coronamaatregelen grotendeels achter ons
liggen en mondkapjes niet meer verplicht zijn, zien de
ondernemers op het Makado-winkelcentrum u graag weer
in groten getale verschijnen.
Want wat hebben ze u gemist,
nota bene in dit bijzondere
jaar waarin het winkelcentrum
zijn vijftigjarig bestaan viert.
In dit tweeluik besteden we in
deze en in de volgende editie
van de wijkkrant aandacht aan
de lokale ondernemers, hun
drijfveren en wensen. Voor
veel winkeliers was het geen
gemakkelijke tijd, maar nu
durven ze toch weer vooruit
te kijken.
Tuty en Maarten van Indonesische afhaal- en eetgelegenheid
annex catering Putri Solo beamen dat de afgelopen tijd ook voor
hen niet fijn was: “Inmiddels hebben we de economische crisis
meegemaakt en is er grote leegstand in het winkelcentrum. Ook
het pand waar de Dekamarkt zat en waar nu de Big Bazar is
gevestigd, heeft lange tijd leeggestaan. Hierdoor kwam Putri Solo
lang in een stille uithoek van
het winkelcentrum te zitten.
Het was niet altijd gemakkelijk,
maar nu, na al die jaren, is Putri
Solo er nog steeds. Momenteel
trekt onze toko klanten uit heel
Purmerend en de omliggende
gemeenten. Ook uit andere
delen van het land ontvangen
we geregeld klanten die zeggen
speciaal voor onze gerechten te
komen. Dat is natuurlijk fijn om
te horen!”

La Lupine Lingerie
In winkel La Lupine Lingerie
is vrijwel elke vierkante meter
benut met kleurrijk uitgestalde

Ook eigenaresse Sylvia van
High5 Fashion is een enthousiaste lokale ondernemer. Haar
winkel is gespecialiseerd in en
een exclusief verkooppunt van
meerdere bekende baby- en
kinderkledingmerken voor
de leeftijd nul tot zestien jaar:
Black Bananas, Retour, B.Nosy,
de populaire Bibsspenen en
nog veel meer. Voorheen had
deze winkel een tweede locatie,
namelijk op de Padjedijk in het
stadshart. Sylvia besloot echter
haar twee winkels samen te
voegen op één plek, in het Makado, waar ze ook een groot outlet-gedeelte met hoge kortingen
heeft. Sylvia: “Aangezien er veel jonge gezinnen in de nieuwbouw
rond het Makado komen wonen, is onze verwachting op succes
groot. Verder verwachten we dat veel klanten die al in het stadje
kwamen de moeite nemen om naar het Makado te komen. Een
groot pluspunt voor de klant is natuurlijk de gratis parkeerplaats.”

Eetsalon Tenerife
Ondernemers Ahmad en Charlotte van Eetsalon Tenerife
kunnen nog niet bouwen op een lange geschiedenis op het
plein, noch op een grote schare klanten. Ze vestigden zich
tijdens de pandemie in het winkelcentrum als viswinkel, maar
breiden nu noodgedwongen
hun assortiment uit naar
diverse belegde warme en
koude broodjes en maaltijden
uit de Antilliaanse, Surinaamse
en Turkse keuken. Ook voor
een kop koffie of thee met wat
lekkers kunt u bij hen terecht.
Daarmee veranderden ze ook
gelijk hun naam, van viswinkel
naar eetsalon. Charlotte:
“Met deze uitbreiding in ons
productaanbod hopen we
meer klanten te trekken. We
rekenen ook op de durf van
andere mensen om te komen
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ons privé-adres kwam met de mededeling: “Oostrom, kom
op, er is ingebroken bij jullie.” Dat heeft jammer genoeg veel
herhalingen gekend.

ondernemen op het plein. Het pand naast ons, voorheen
van een islamitische slager, staat leeg, net als meer locaties
hier in het winkelcentrum. Daar hebben we best wel last
van. Desondanks halen we veel voldoening uit de dagelijkse
contacten met onze blije klanten.”

Doorwarmen

Slijterij Arthur&Co
Arthur en Corina runnen dit jaar 12,5 jaar hun slijterij en
wijnkoperij, een mijlpaal. En gelukkig is dit nu ook iets om
samen met de klanten te vieren, nu de pandemiemaatregelen
minder streng zijn. Achter de schermen werkt het echtpaar
aan een wijnproeverij op
het middengedeelte van
het winkelcentrum. Hoe
en wanneer het feestelijke
evenement plaatsvindt, wordt
nog bekendgemaakt. Arthur:
“Onze klanten verheugen
zich net als wij op nieuwe
wijnen, en dus wil ik eerst
zelf op zoek naar nieuwe
smaken, het aanbod en het
verhaal achter de wijn. Bij
de proeverij kunnen klanten
een wijnglas aanschaffen en
uit een breed en verrassend
aanbod proeven. Ik hoop dat
er meer lokale ondernemers
aanhaken, misschien wel
met lekkere hapjes, zodat
we er een mooi evenement
van kunnen maken hier op
het binnenplein.”
(achternamen bij de redactie bekend).
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In die tijd werden veel woningen gebouwd in de wijk. De
mensen die naar hun nieuwe woning kwamen kijken, hadden
het koud, maar bij ons stond de koffiepot op de kolenkachel en
konden ze met een bakkie koffie even doorwarmen. Als mijn
schoonvader in slaap viel, was er een soort van zelfbediening.
De klant schreef dan op een briefje wat hij had meegenomen
en het geld lag er bij – dat kon toen nog allemaal. Steeds meer
kolenklanten gingen over op olie of gas en zodoende stopten
we met onze kolenwinkel en gingen iets heel anders doen: we
bouwden om naar een partycentrum met kegelbanen.

Makado
In december 1971 was eindelijk de bouw van het Makadowinkelcentrum klaar. Klanten vonden het een lustoord voor
mensen die echt wilden winkelen. Wij hadden daar een mooie
sigarenwinkel aan de buitenkant van het winkelcentrum. Na
vijf jaar ging de eigenaar het centrum verbouwen en dat werd
gevierd met een grote show met Ben Cramer.

Brand
In 1980 brak er een grote brand uit, die het halve centrum
verwoestte. Dan sta je er bij en kijk je machteloos toe; hoe
nu verder? De wederopbouw kwam gelukkig al snel op
gang. Op het parkeerterrein ontstonden noodwinkels en in
de tussentijd werd het Makado heropgebouwd. Er kwam een
nieuwe vloer en het geheel werd overdekt. Ook kreeg het
winkelcentrum een nieuw logo.

l

Van Oostrom: 56 jaar
ondernemen in Wheermolen
Inmiddels is de familie Van
Oostrom na 56 jaar ondernemerszin een begrip in de
wijk. Ina van Oostrom deelt
hieronder hun geschiedenis en hoe hun onderneming zich ontwikkelde van
kolenboer tot sigarenzaak.
In november 1965 begonnen
we een noodwinkel in
kolen aan de Boeierstraat.
Noodgedwongen hadden we
toen een beveiliger voor de
winkel, de heer Besselsen,
die in lange onderbroek met
colbert op de brommer naar

Binnenplein
Sindsdien hebben we de winkel nog een keer verbouwd. Op
5 augustus 2005 is onze mooie winkel op het binnenplein
opengegaan. Inmiddels was dochter Jacqueline in de zaak
gekomen en zoon Michel is later op de kaasmarkt zelfstandig
verdergegaan. In onze winkel verkopen we ook andere
artikelen dan tabak. Denk hierbij aan een uitgebreid assortiment
cadeauartikelen, boeken en wenskaarten. Ook zijn we een DHLservicepunt. We werken met een stel leuke, gezellige dames en
willen ook een fijn contact met onze klanten. We gaan er dan
ook voor om nog lang in onze gezellige buurt te blijven!
l
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Purmerends verzet in de
Tweede Wereldoorlog
In de Wheermolen zijn er diverse straten die verwijzen
naar bekende namen uit de Tweede Wereldoorlog.
Menigeen zal vast wel weten wie Anne Frank is, naar wie
de Anne Franklaan met de vier flats Het Dagboek, d’Grote
Frank, Het Achterhuis en Otto Frank zijn vernoemd.
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Kogelbrief
De naaste familie heeft nog geprobeerd de verrader(s) op te sporen, maar onder dreiging van een kogelbrief is daar van afgezien.
De dood van de Purmerendse verzetsstrijders was een represaille
voor de mislukte aanslag op SS-Befehlshaber Hanss Albin Rauter.
De heren werden na de fusillade in een massagraf in Overveen
begraven. Na de oorlog zijn ze gezamenlijk en eervol herbegraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Purmerend.
Bron: www.oorlogsgravenstichting.nl.

l

Ook is er de Hannie Schaftstraat. Hannie gebruikte deze naam als
schuilnaam tijdens de oorlog; eigenlijk heette ze voluit Jannetje
Johanna Schaft. Roepnaam: Jo of Jopie. Ze kreeg nationale
bekendheid en een plaats in de grote geschiedenisverhalen en
-boeken vanwege haar verzet tegen de bezetter.
In Purmerend kennen we diverse verzetshelden uit de Tweede
Wereldoorlog. Ook zij verdienen het te worden gekend en
genoemd: Klaas de Boer, Willem van den Brink, Johannes
H. Conijn, Paulus Conijn, Elias Doets, Albertus J. Frederiks,
Cornelis de Jonge, Petrus A. Kramer, Gerrit Kroon, Gerard
Leegwater, Herman Meijer en Pieter Slooten.

Heldhaftig
Op de begraafplaats aan de Purmerweg is een speciaal plekje
ingericht voor deze heldhaftige heren. Ook is er een speciaal
graf voor de Purmerender en korporaal van de mariniers,
Jeroen Houweling, die zijn leven heeft gegeven in Afghanistan.
Meerdere straten zijn naar lokale verzetsstrijders vernoemd,
in de verzetsbuurt in de Overwhere. Denk hierbij aan onder
anderen de Gebroeders Conijnstraat, de P.A. Kramerhof, K. de
Boerstraat en de Willem van den Brinkstraat.

Herinnering
Door verhalen over onze verzetshelden te
blijven vertellen, blijft hun herinnering levend.
Neem bijvoorbeeld Willem van den Brink.
Hij werd geboren op 28 januari 1917 in
Purmerend, de stad waar hij een groot deel
van zijn leven woonde. De militaire dienst
bracht hem naar Utrecht, waar hij Johanna
van Aalst leerde kennen. Na de geboorte van
hun eerste dochter Gré trouwde hij met haar.
Hij verdiende de kost als chauffeur bij een
vrachtwagen- en transportbedrijf.

Boerderij
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich
aan bij het verzet. Met enige regelmaat kwamen de leden in
Purmerend bij elkaar in een boerderij aan de Kanaaldijk. Johanna
was officieel geen lid, maar verleende wel allerlei ondersteunende
hand- en spandiensten. Verraad leidde uiteindelijk tot de
arrestatie van Willem en zijn kompanen, van wie de namen
hierboven zijn genoemd. Met een vrachtwagen werden ze door
de Duitsers afgevoerd naar het huis van bewaring in Amsterdam.
Niet veel later, ruim een maand voor de geboorte van zijn tweede
dochter Wil, werd Willem, net als zijn maten, op 8 maart 1945
gefusilleerd op de hoofdstedelijke Amsteldijk.

Bavio, badminton
voor jong en oud
Zoek je een nieuwe uitdaging nu corona grotendeels
achter ons ligt? Dan is badminton mogelijk iets voor jou.
Bavio is de badmintonvereniging van Purmerend en biedt
deze kans voor jong en oud. Al sinds 1969 is het een
sportieve, competitieve en vooral gezellige vereniging.
Badmintonnen gebeurt op maandagavond in sporthal
de Vaart en op woensdagavond in sporthal de Beuk. Je
bent helemaal vrij om op beide avonden te komen spelen,
maar het is ook prima als je het liever bij één speelavond
houdt. Is het nooit verder gekomen dan de camping of ben
je nog helemaal onervaren met het spelletje? Ook dat is
geen probleem.

Speeltijden
De jeugd speelt van 18.00 tot 20.00 uur onder begeleiding
van een professionele trainer. De senioren spelen vrij, in
potjes van twintig minuten, van 20.00 tot 22.30 uur.

Beginnerstraining
Op de maandagavond is er geheel vrijblijvend van 19.30 tot
20.30 uur een beginnerstraining voor senioren. Hieraan zijn
geen extra kosten verbonden.

Kom eens kijken
Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan vooral eens een keer
kijken. Heb je zin gekregen, dan ligt er een racket voor je
klaar. Wil je meer weten over badminton en onze vereniging?
Kijk dan gerust op www.bavio.nl. En heb je vragen, mail dan
naar info@bavio.nl.
Hopelijk tot binnenkort!

l
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Ontwikkeling Gouwzeestraat
en Henri Dunantstraat gaat
van start

Beeldkwaliteitsplan in de maak
Voor in de hele wijk komen regels voor hoe gebouwen
eruit zien. Hoe hoog worden ze? Van welke materiaal?
Welke kleuren krijgen ze? In het plan staat ook hoe de
buitenruimte er straks uit moet zien.

Gemeente en Intermaris
gaan aan de slag in de
Gouwzeestraat en de
Henri Dunantstraat. Er
staat veel te gebeuren de
komende jaren! Intermaris
renoveert de hoge flat. De
begane grond – waar nu
garageboxen zijn – krijgt
een nieuwe invulling. De
lage flats verdwijnen.
Daar komen nieuwe appartementen. De gemeente vervangt
de riolering en richt de straten opnieuw in. De afgelopen
weken zijn in het Infopunt gesprekken geweest met
omwonenden van deze straten, om te horen wat de ideeën
en eventuele zorgen zijn. Daarnaast is er ook een online
enquête uitgezet, zodat er een goed beeld is wat de buurt
belangrijk vindt bij de ontwikkeling van deze straten.
Praat mee via www.wijwheermolen.nl/denkmee.
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Schoonmaakbedrijf op de schop
Verrassend was het
dat onze ramen ineens
waren gereinigd door
NJMallo. Dit bedrijf heeft
via de vervangende
glazenwassers
van de vroegere
huiseigenarenvereniging
een bingootje
gemaakt van al zijn
reinigingsdiensten, met
een lot van vijf euro extra
buiten de prijzen van de
dienstverlening om.
Heeft u een winnende bingo,
horizontaal of verticaal, dan
kan de winst variëren van 100
tot 25 procent van het te reinigen object. De objecten van
de diensten zijn bijvoorbeeld gevel, daken, dakkapellen,
dakgoten, tuinen en ramen.
Voor meer informatie over de prijzen en de per vierkante
meter, stuk, meter of het aantal ramen uit te voeren diensten
kunt u terecht bij info@njmalloschoonmaakbedrijf.nl.
l

Waar komen bijvoorbeeld parkeerplekken voor de nieuwe
bewoners? En komt er vooral groen waar iedereen van kan
genieten? Of krijgen huizen een privé tuin? Dit en nog veel
meer staat in het beeldkwaliteitsplan.
Het beeldkwaliteitsplan geeft de gemeente en Intermaris
straks aan de ontwerpers. Volgens de regels in het plan
maken zij een ontwerp voor een gebouw, straat of park. Het
beeldkwaliteitsplan is nog niet klaar. Zij willen dit graag samen
met bewoners maken. Daarover gaat de gemeente, samen
met Intermaris, de komende tijd weer graag met u in gesprek.
Wilt u ook meedenken? Praat mee op ons forum:
www.wijwheermolen.nl/denkmee

l
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Speelgoedwinkel Cruyff
helaas gestopt
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Geschiedenis
Barend Cruyff is een bekende naam in Purmerend, met een
lange geschiedenis. De naam is overgegaan van vader op
zoon, en wel sinds 171 jaar geleden, als de eerste Barend
wordt geboren. In 1849 komt er weer een zoon met deze
naam, die timmerman wordt en in 1873 trouwt. In 1876 krijgt
ook hij een zoon, en weer wordt het een Barend. Zo kunnen
we dus doorgaan tot het heden.
De een duikt in fruit, groenten en schoonmaakmiddelen, de
andere Barends gaan in zaken, met allerlei verschillende artikelen.
In 1961 wordt de laatste winkel, die wegens alle verhuizingen
en trouwpartijen op verschillende plekken in de stad was
gehuisvest, verbouwd, met een trapje omhoog voor de
elektrische treinen en tijdschriften. De speelgoedzaak is
intussen heen en weer verhuisd van het Eggertcentrum terug
naar de oude stek in de Westerstraat.

Jammer genoeg heeft ook de speelgoedwinkel van het
eerste uur in Purmerend, Cruyff, het onderspit moeten
delven door de coronapandemie die ons de afgelopen
twee jaar heeft geteisterd.
De kinderen van Barend en Gré, Irene en Barend die de zaak hebben overgenomen, zijn tot het uiterste gegaan om deze financieel moeilijke periode het hoofd te bieden, maar helaas heeft de
recentste lockdown de genadeklap uitgedeeld.
Cruyff is – of was, moeten we nu zeggen – in onze stad dé naam
voor speelgoed, boeken en treintjes. Ook voor puzzels en spellen,
eigenlijk voor alles op speelgebied kon je bij Cruyff terecht. Als ze
het niet op voorraad hadden, gingen ze op zoek en belden ze later terug dat het in de winkel kon worden opgehaald. Zelfs tijdens
de pandemie kwam Barend de bestellingen persoonlijk langsbrengen. Vooral de spellen, waarnaar juist tijdens deze pandemie
veel vraag was, waren niet altijd voorradig, maar Barend vond
meestal wel een oplossing.
Zelfs op de laatste dagen voor de sluiting werden de
klanten, ouders en kids, op de hen bekende, vriendelijke
wijze geholpen. Je werd vaak persoonlijk begeleid naar de
betreffende stelling, waar je dan zelf verder kon snuffelen.

De inkoop van het speelgoed deed de huidige Barend
trouwens altijd zelf, want kwaliteit is belangrijk en speelgoed
moet lang mee kunnen, luidde zijn devies.
Wilt u het hele geschiedenisverhaal van de familie Cruyff
lezen, dan kunt u terecht op Weidevenner.nl.
Met dank aan Piet Jonker, onze geschiedschrijver in dezen. l

Rommelmarkt Wijkplein Where
Zaterdag 26 maart zal er een gezellige rommelmarkt
plaatsvinden tussen 11 en 15uur in Wijkplein Where,
beter bekend als Triton. Er is van alles te krijgen. Van
kleding tot huishoudelijke spullen, cd’s, dvd’s, boeken,
puzzels, schoenen, handwerkspullen en nog veel meer.
De markt is voor bezoekers én standhouders gratis.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid, dus
komt allen lekker struinen op deze markt met mooie
tweedehands artikelen.
Voor meer informatie voor een standplek kunt u mailen
naar rommelmarktwijkplein@gmail.com.

l

Deel uw verhaal!
Bent u enthousiast, blij, of maakt u zich juist
zorgen om ontwikkelingen of gebeurtenissen in de
Wheermolen?
Wilt u uw gedachten hierover eens op papier zetten en deze
delen? Neem dan vooral contact op met de redactie van
de wijkkrant. Ook als er speciale activiteiten voor en door
wijkbewoners worden georganiseerd, horen we dat graag.
We zijn immers altijd op zoek naar interessante verhalen over
de Wheermolen en haar inwoners. Dus wilt u iets kwijt? Wilt
u een activiteit aankondigen? Mail dan uw verhaal, op- of
aanmerkingen naar wheermolenwijkkrant@gmail.com
l
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Werkgroep 55-plus jammer genoeg opgeheven
Spijtig genoeg komt er na jarenlange succesvolle en
populaire activiteiten in de Wheermolen een einde aan
de Werkgroep 55-plus.

in overleg met de ambtenaren van de gemeente en
woningbouwverenigingen.
Desondanks waren onze presentaties in de grote zaal altijd
populair, zelfs zo populair dat bij sommige lezingen de zaal te
klein was voor het aantal bezoekers.

Oproepen

Het team vrijwilligers dat zich inzette de presentaties mogelijk te
maken, zag geen kans nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Daar
heeft de twee jaar durende corona-impasse zeker geen goed
aan gedaan. Ondertussen hebben onze vrijwilligers te maken
gekregen met verminderde inzetbaarheid door ongemakken die
bij het ouder worden horen, ondanks de fitte en actieve leefstijl
die de meesten van ons er op nahielden. Bovendien waren de
meesten al zeer lang actief in het vrijwilligerswerk en is het punt
bereikt dat het ook wel een keer mooi is geweest.
Het is jammer dat bij gebrek aan een team onze senioren
niet langer kunnen genieten van de presentaties over allerlei
interessante onderwerpen: cultuur en historische thema’s,
maar ook onderwerpen die voor de ouder worden mens
belangrijk zijn, zoals erfrecht, veiligheid in huis, enzovoort.

Laagdrempelig
Ooit zijn we gestart in ’t Noot. Dit was een buurthuis voor
en door de buurtbewoners, laagdrempelig en gezellig. De
verhuizing naar het Triton, waar de activiteiten bij Wijkplein
Where werden voortgezet, heeft ’t Noot niet kunnen
vervangen. De regie en het beheer van de ruimte en de
horeca kwam in andere handen. Hiermee werden dingen
formeler, duurder ook. Het thuisgevoel en de spontaniteit
gingen verloren. Ook de veranderingen in de buurt door
sloop en nieuwbouw hebben gevolgen gehad voor de
samenhang in de buurt. Voorheen was de wijkkerngroep
(wkg) een plek waar bewoners hun ideeën, bezwaren en
klachten kwijt konden. De behoefte aan de wkg verdween
echter en bewoners traden steeds vaker rechtstreeks

Het gebrek aan animo om mee te doen is niet alleen te
wijten aan het volledig stilvallen door covid. Voordat dit ons
trof, hebben we herhaaldelijk oproepen gedaan om nieuwe
mensen aan te trekken, zodat de continuïteit kon worden
gewaarborgd. Helaas is dit niet gelukt. Omdat de uitval
van de vrijwilligers inmiddels zo groot is geworden, is het
overdragen aan eventuele nieuwe vrijwilligers ook niet meer
een optie. Zo’n middag draait op een bepaalde routine om
alles soepel te laten verlopen, en die moet dan wel kunnen
worden overgedragen. In die zin hebben covid en de twee
jaar stilstand ons ingehaald. Het is niet anders; met spijt in
ons hart moeten we de handdoek in de ring gooien.

Plezier
Met veel plezier en vol overgave hebben we u graag menige
middag met gezelligheid, ontspanning en ontmoeting
bezorgd. De fietstochten die ook vanuit onze werkgroep
werden georganiseerd, worden gelukkig door Gerard Dijkers
zelfstandig voortgezet, elke donderdagmiddag. We uiten
onze dank aan Ria Ruijg en Barend Bosma, die het gebeuren
jarenlang voor hun rekening hebben genomen, en natuurlijk
aan onze andere trouwe medestanders, zoals Nel Essenburg
en Henk de Kruijf.
Een bijdrage van Yvonne Lusink,
coördinator Werkgroep 55-plus.

l
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