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WIJKKRANTEN KWART EEUW OP DE MAT
In 1993 werden in Purmerend wijkkerngroepen opgericht,
die bestonden uit bewoners die zich actief inzetten voor
het wel en wee in hun wijk. Omdat ze behoefte hadden
om op een simpele manier informatie te delen met hun
wijkgenoten, werden de wijkkranten in het leven geroepen.
Destijds gebeurde dit nog in zwart-wit-groen, maar vanaf
2008 in een modernere uitvoering met kleurenfoto’s.

25 jaar geleden, en dit was reden voor een klein feestje.
Op donderdag 8 maart genoten alle redacties met elkaar
van een hapje en een drankje in het wokrestaurant op de
Koemarkt. Het was een gezellige avond, met veel anekdotes
en herinneringen. Ook zette Edwin Färber van de gemeente
de redacties in het zonnetje en bedankte hen voor hun
belangeloze inzet en betrokkenheid bij hun wijk.
l

Tegenwoordig zijn veel kerngroepen gestopt, maar de
wijkkranten zijn er nog altijd. Het begin is dit jaar dus

Verkiezing mooiste straat gestart
Net als in de voorgaande jaren organiseert de Wijkkerngroep Purmer-Noord
met medewerking van de gemeente ook
in dit jaar weer de verkiezing van de
mooiste straat van de wijk.
Het doel van deze actie is jouw straat of
een deel hiervan mooi(er) te maken door het
zetten van kleurige planten, het vrijhouden van
zwerfvuil en het bevorderen van het contact met
je buren. Een deskundige en onafhankelijke jury
onder leiding van K. Vermeer kiest drie winnaars.
De prijzen: eerste prijs € 500,-, tweede prijs
€ 250,- en derde prijs € 125,-. U kunt zich via de
volgende e-mailadressen aanmelden, en wel tot
uiterlijk 1 juni: kerngroeppurmernoord@hotmail.
nl of www.kerngroeppurmernoord.nl. Wethouder
Mario Hegger reikt de prijzen op 30 juni uit.
l
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DAGBESTEDING WATERLANDSWELZIJN NU OOK IN PURMEREND
Uitstapjes
Dennis neemt me mee naar de gymzaal, waar onder
leiding van een fysiotherapeut wordt gesport. Hij vertelt:
“Soms organiseren we ook uitstapjes, naar het tuincentrum
bijvoorbeeld.”
Gaby zou graag de activiteiten in het gebouw uitbreiden.
“Het is zo’n grote ruimte, en er zijn dan ook veel meer
mogelijkheden. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de avond.
Nu is het gebouw open van 10.00 tot 16.30 uur, maar
er zou op een later tijdstip ook ouderengymnastiek of
zwangerschapsgymnastiek of yoga kunnen plaatsvinden. Dit
kunnen we echter niet allemaal in ons eentje bewerkstelligen.
Ik zou daarom heel graag een coördinator vinden die kan
meehelpen dit te realiseren.” Dennis vult aan: “En we zouden
ook erg blij zijn met wat meer vrijwilligers.”
Als u belangstelling heeft, neem dan contact op met Gaby
Breuer, telefoon 0614615268, of mail info@waterlandswelzijn.
nl. Gaby en Dennis zouden er heel blij mee zijn!
l

Gaby Breuer en Dennis Richter heten me welkom
bij Waterlandswelzijn, de dagbesteding voor
psychiatrische patiënten, mensen met dementie en
niet aangeboren hersenletsel in de Graanstraat. Ik
drink koffie met de groep aan tafel en daarna praat ik
met Gaby en Dennis.
Dennis vertelt dat ze zesenhalf jaar geleden zijn gestart in
Monnickendam. Inmiddels zijn er vijf vestigingen: twee in
Purmerend, een in Volendam, een in Monnickendam en
een in Assendelft. De organisatie haalt de mensen die naar
de dagbesteding gaan op en brengt ze ook weer thuis. De
mogelijkheid om gebruik te maken van deze dagbesteding
kan via de WMO worden geregeld.

Gymzaal
Dennis en Gaby leiden me rond. Er is een zaal waar
gezamenlijk koffie of thee wordt gedronken. Daarnaast is er
een ruimte waar allerlei creatieve activiteiten plaatsvinden
en er is een gymzaal, alles zo veel mogelijk in een huiselijke
setting.
Gaby: “Iedereen heeft een bak waarin ze hun eigen
schilderwerk, handwerk en dergelijke kunnen bewaren. Het
niveau is best hoog, er worden mooie dingen gemaakt.”
Dan neemt Gaby me mee naar buiten. “Kijk”, zegt ze
enthousiast, “hier hebben we een groentetuintje gemaakt. We
gebruiken de groenten zelf, want we koken tussen de middag
warm. We hebben al tomaten en sperziebonen kunnen
oogsten vorige zomer. Verderop is er nog een groot stuk
grond, dat nu nog braak ligt, maar daar gaan we ook groente
verbouwen. We willen er een soort stadstuin van maken, waar
eventueel ook de buurt van kan meeprofiteren. We willen de
buurtbewoners hierbij dan ook graag betrekken.”

nieuwe ontwikkelingen
erfrecht toegelicht
Op donderdag 12 april organiseren de Werkgroep 55-plus en Clup Welzijn een voorlichtingsbijeenkomst over erfrecht en schenkingen.
Notaris mevrouw Cabenda bespreekt de nieuwe
ontwikkelingen die ons in de toekomst kunnen
overkomen, zeker als het niet allemaal goed is
geregeld. Voor de pauze vertelt ze eerst een verhaal over erfrecht en schenkingen. Na de pauze
kunt u vragen stellen over wat u van haar heeft gehoord.
We ontvangen u graag op die donderdagmiddag vanaf 13.30 uur
in de grote zaal van gebouw Triton, met in de pauze weer het
gebruikelijke kopje koffie of thee. De aanvang is om 14.00 uur. l
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BIM BAM SCHEIDT TEXTIEL VAN HUISHOUDAFVAL
Wie kent niet de gele zakken van de stichting Bim
Bam? Vijf keer per jaar worden de zakken huis-aanhuis rondgebracht, zodat u ze kunt vullen met uw oude
textiel, kleding en/of schoeisel. De zaterdagen daarna
halen vrijwilligers de volle zakken weer op.
Tussen deze actiedagen door rijden vrijwilligers dagelijks
langs de dertien locaties waar textielcontainers staan om
ze te legen. De opbrengst van de laatste actiedag op 25
november 2017 was 14.840 kilogram, en de opbrengst van
de kledingbakken in diezelfde maand was 26.960 kilogram.
Het ingezamelde textiel verkoopt Bim Bam aan een
sorteerbedrijf, dat de ingezamelde materialen op een
duurzame wijze sorteert en verhandelt. Het bedrijf haalt er
uit wat geschikt is voor tweedehandskledingwinkels of export
naar Afrika of Oost-Europa.
Overig textiel wordt gebruikt voor poetslappen voor garages of
machinefabrieken, als vulling voor matrassen, de productie van
dekens, vilt voor geluidsisolatie of garens voor vloerbedekking.
Textiel dat apart wordt ingezameld, hoeft dus niet tegen hoge
kosten met het restafval te worden verbrand. De recycling van
één kilogram textiel bespaart zo een uitstoot van 3,4 kilogram
CO2. Dit staat gelijk aan achttien kilometer autorijden. U begrijpt dat de gemeente Purmerend blij is met onze acties.

Vrijwilligers

Noord, en naar vrijwilligers die helpen de kledingbakken leeg
te halen. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden kijkt
u op de website www.bim-bam.nl of neemt u contact op via
het emailadres secretaris@bim-bam.nl.
l

Weer lekker fietsen
vanaf 26 april
De Werkgroep 55-plus en Clup Welzijn
organiseren vanaf donderdag 26 april
wederom de eerste van de tweewekelijkse fietstochten. De afstanden die per
keer worden gereden zijn tussen de 25
en 35 kilometer, allemaal in de omgeving
van Purmerend en Waterland.
De organisatie is in vertrouwde handen, namelijk in die van Ria
Ruijg en Barend Bosma. Zij stippelen iedere keer weer een prachtige route voor u uit, met uiteraard een gezellige tussenstop om
even uit te blazen en een consumptie te nuttigen. Dit laatste is
uiteraard wel voor eigen rekening.
Het schema voor de fietsdata en de ritten zijn altijd gepland op
donderdag: 26 april, 10 en 24 mei, in juni 7 en 21, in juli 5 en
19, in augustus 2, 16 en 30, en in september 13 en 27.

De stichting Bim Bam is een van Purmerends grootste vrijwilligersorganisaties. Door de inzameling van textiel, kleding en
schoeisel komt geld beschikbaar voor het onderhoud van
kerkgebouwen en goede doelen, zoals Voedselbank Purmerend,
Hospice In Vrijheid, diaconale 'stille hulp' en (diaconale) caritasprojecten binnen en buiten Nederland. Er zijn op dit moment zo
ongeveer 240 trouwe vrijwilligers, onder wie negen bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie.

Vroeg

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en nodig. We zijn vooral
op zoek naar mensen die vijf keer per jaar de gele zakken aan
huis bezorgen, met name in de wijken Weidevenne en Purmer-

Voor verdere informatie: Barend Bosma, telefoon 422573,
e-mail b.bosma16@upcmail.nl, en Ria Ruijg, telefoon 430868,
e-mail M.Ruijg@kpnplanet.nl.
l

Noteert u deze data vooral in uw agenda. We zijn er nu juist
vroeg bij, want voor je het weet, beginnen we, staan de
fietstochten alweer voor de deur en is het jammer als u wilt
meefietsen en het dan heeft vergeten.
Het verzamelpunt is zoals in alle voorgaande jaren bij Triton.
De start is om 13.00 uur. We wensen alle deelnemers veel
fietsplezier de komende maanden.

Buurtcentrum Gildeplein, Overlanderstraat 650.
Pagina

Dit keer moet u de onderstaande letters invullen in
Hopelijk zetten die u op het goede spoor. Stuur uw
wijkkrantpurmernoord@gmail.com of deponeer d
Buurtcentrum Gildeplein, Overlanderstraat 650.
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De winnaar van de vorige puzzel is H. M. Daniels; gefeliciteerd!
Dit keer moet u de onderstaande letters invullen in de lege vakjes. Een aantal krijgt u cadeau. Hopelijk zetten die u op het
goede spoor. Stuur uw antwoord vóór 20 april 2018 naar wijkkrantpurmernoord@gmail.com of deponeer de oplossing in de
postbus bij het Buurtcentrum Gildeplein, Overlanderstraat 650.
l

UEYE

EL JASR FEN

Little Free Pantry herverdeelt artikelen

HIT TRTSENIN

Sinds 27 januari is de
Little Free Pantry Purmer
Noord op de Bandijk 86
geopend, een initiatief van
Stichting SoGoed.

DIT BWUERL WOJD

Dit is een openbaar
ruilkastje voor
levensmiddelen en
toiletartikelen. Het idee
komt uit de VS, waar
inmiddels veel van deze
kastjes zijn. Mensen die
iets over hebben kunnen
dat in het kastje leggen,
zoals koekjes, frisdrank,
potjes groente of saus,
pindakaas of zeep.

T B A A N S A P E E I RN T

Degenen die iets nodig denken te hebben, kunnen dan een
artikel uit het kastje pakken. Zo help je elkaar, want delen is
beter dan (voedsel) verspillen.
De slogan is: pak wat je nodig hebt en geef wat je kunt
missen. Het geheel functioneert op basis van goed
vertrouwen. De spelregels zijn:
•	de producten moeten goed, ongebruikt en niet over de
houdbaarheidsdatum heen zijn;
•	rookwaren, alcoholische dranken en medicijnen zijn niet
toegestaan;
•	het kastje in één keer leeghalen is niet de bedoeling;
we delen graag!
Het kastje is er voor iedereen en in principe altijd open.

Initiatief
Vind je dit een mooi initiatief? Kijk dan eens in je voorraadkast
of keukenkastjes. Er zijn vast wel producten die je niet gebruikt
en die nog goed houdbaar zijn. En kom ze dan brengen, want
je doet er een ander vast een groot plezier mee.
Wil je meer informatie, neem dan zeker even een kijkje op de
facebookpagina van Little Free Pantry Purmer Noord.
l

Colofon

Redactie: Ria de Vries, Lenie Wessels,
Patrick Nuyens en Kristel Groot.
Redactionele ondersteuning: Fred Berga.
E-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Uit deze krant mogen geen artikelen en/of foto’s worden
overgenomen zonder toestemming van de redactie.
Bezorgklachten: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Drukwerk: Werkom, Druk & Copy
Ontwerp en opmaak: Gerjan Stolp.

Contactinformatie
Voorzitter wijkkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23.
E-mail wijkkerngroep: kerngroeppurmernoord@hotmail.nl.
Website: www.kerngroeppurmernoord.nl.
Wijkwethouder: Mario Hegger, telefoon 0299 452 452.
Wijkmanager: Misja Horsthuis, telefoon 0299 452 452.
Wijkadviseur Clup Welzijn: Mehmet Uygun, telefoon 06 150 006
23, e-mail m.uygun@clup.nl.
Sociaal Wijkteam: telefoon 0299 452 385
E-mail: wijkpuntpurmer@gmail.com.
De oplossing van de puzzel kan worden ingeleverd bij
Buurtcentrum Gildeplein aan de Overlanderstraat 650, op het
Gildeplein in de postbus van de wijkkrant. U kunt deze ook
mailen naar wijkkrantpurmernoord@gmail.com. De winnaar
ontvangt persoonlijk bericht.
De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de
volgende wijkkrant is 20 April.

