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WIJKKRANT
P U R M E R E N D - W H E E R M O L E N

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

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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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

Wijkkranten kwart eeuw 
op de mat

In 1993 werden in Pur-
merend 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 in-
formatie 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 moder-
nere uitvoering met kleurenfoto’s.

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

Presentatie over Han van 
Meegeren druk bezocht

Op 1 februari heeft Dick Wijers 
een presentatie gehouden 
over meester-vervalser Han 
van Meegeren. Dat er veel  
belangstelling is voor deze 
middagen, georganiseerd 
door de Werkgroep 55-plus,  
blijkt wel weer uit het aantal 
bezoekers: tachtig.

Dick opende de presentatie met 
een korte inleiding over Hans 
geboorteplaats Deventer en hoe 
hij zich ontwikkelde in tekenen, 
schilderen en aanverwante 
technieken, Iets wat door vader  
niet erg op prijs werd gesteld.

Toch ging hij studeren in Delft, maar zoals zo vaak trok het 
schilderen meer zijn aandacht en ging hij aan de slag met 
het naschilderen van oude meesters. Zijn eerste vervalsing 
was een Vermeer, waarna hij nog meer werken van deze 
grote schilder vervalste. Later volgden ook schilderijen van 
Rembrandt, Van Gogh en Frans Hals.

Nauwkeurigheid
Vooral zijn nauwkeurigheid in de uitvoering was perfect, 
zodat je vaak echt niet kon zien dat je met een vervalsing te 
maken had. Dit kwam in het verhaal van Dick goed tot uiting 
als een van de schilderijen werd getaxeerd.
Bij de ene taxateur was de waarde heel laag, maar bij een 
ander veel en veel hoger.

Diverse van zijn schilderijen hangen in musea. Zo is 
‘Vechtende pauwen’ in Museum Boijmans van Beuningen  
(Rotterdam) te zien en het Dodenmasker in het Amsterdamse 
Rijksmuseum.

Het was weer een geslaagde middag voor alle aanwezigen, 
die Simon Slagt op de hem gebruikelijke wijze afsloot en Dick 
bedankte voor zijn boeiende vertelling.  l
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VOORSTEL HERZIENING 
HONDENBELEID WHEERMOLEN 

Bijna een 
jaar geleden 
is de HOP-
commissie 
Wheermolen 
opgericht 
door negen 
wijkbe-
woners, 
bestaande 
uit zowel 

hondenbezitters als niet-hondenbezitters. De commissie is 
ontstaan naar aanleiding van aanhoudende klachten over 
hondenpoepoverlast in de Wheermolen, het verdwijnen 
van losloop- en uitlaatgebieden door verdichting van wo-
ningbouw en onduidelijkheid omtrent het huidige honden-
beleid. De commissie wil het hondenbeleid nu herzien.

HOP staat voor Honden Ontmoetings Plek. Dit is een 
omheind gebied, waar honden veilig en vrij met elkaar kunnen 
spelen.Het doel van de commissie is het neerzetten van een 
duidelijk hondenbeleid en realisatie van een of meer HOP’s 
in de Wheermolen. Vanwege de hondenpoepoverlast in de 
wijk willen we ook graag een volledige opruimplicht instellen. 
Hiervoor hebben we in ons voorstel aan de gemeente ook 
om extra hondenpoepbakken verzocht. Op die manier 
creëren we een prettige leefomgeving voor zowel honden en 
hondenbezitters als niet-hondenbezitters.

Doel
Om dit doel te bereiken, heeft de commissie het huidige 
hondenbeleid goed onder de loep genomen. We hebben 
veel overleggen gehad, waarbij onder andere de ambtenaar 
van de gemeente, belast met het hondenbeleid, aanwezig 
was. Dit heeft geleid tot herziening van de wijkplattegrond 
en de voorlichtingsfolders van de gemeente. Ook zijn er 
twee wijkbijeenkomsten geweest, waarbij  door bewoners 
waardevolle inzichten en adviezen naar voren gekomen zijn. 
Vrijwel al deze adviezen zijn meegenomen in het uiteindelijke 
voorstel aan de gemeente. Het voorstel is op donderdag 
8 februari aan wethouder Mario Hegger overhandigd.

Enquête
Aansluitend zet de gemeente een enquête uit in de 
Wheermolen. Afhankelijk van de reacties uit de enquête 
zal blijken of de gemeente meegaat met ons voorstel.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden van 
de HOP-commissie Wheermolen, dan kunt u contact met 
ons opnemen via facebook, HOP Wheermolen, of via het 
e-mailadres hopwheermolen@gmail.com. We zijn vooral op 
zoek naar enthousiaste Purmerenders die ons willen helpen 
met de inrichting en het onderhoud van de HOP’s.  l

Multispeelplaats  
eindelijk geopend

De nieuwe speelplaats aan de Mercuriusweg is ge-
opend. In samenwerkin g met de buurtbewoners, 
Clup Welzijn, IBS De Roos, Spurd en de gemeente is 
de speelplaats ontwikkeld. Het resultaat is een nieuw 
voetbalveld van kunstgras, een opgeknapt basketbal-
veld, een nieuw klimrek en twee trampolines.

Wijkmanager 
Edwin Färber 
is trots op het 
resultaat: “Het 
was al jarenlang 
een zandveld en 
een doorn in het 
oog van buurtbe-
woners. Na een 
buurtonderzoek 
door Clup Welzijn 
bleek dat de 
voorkeur lag bij 
een kunstgras-
veld. Bewoners 
en basisschool 
De Roos hebben 
meegedacht over 
de invulling van 
de plek. Het was 
een mooie samen-
werking, met verschillende partijen en met deze prachtige, 
veilige speelplaats als resultaat.”  l

NIEUWBOUW WONINGEN 
STEKELDIJK GESTART
De gemeente en bouwbedrijf Van Wijnen hebben op 
woensdag 24 januari het startsein gegeven voor de 
bouw van 102 huur- en koopappartementen op het 
voormalige evenemententerrein aan de Stekeldijk. De 
woningen moeten in 2019 klaar zijn.

Er komen drie kleinschalige appartementengebouwen, met 
in totaal 64 huur- en 38 koopappartementen. De woningen 
liggen naast het NS-station Overwhere. De drie gebouwen 
krijgen de historische namen van dijken: De Waker, De Dromer 
en De Slaper. De Waker en De Slaper behelzen 64 vrije sector 
huurwoningen voor SPF Beheer. De Dromer bestaat uit 38 
koopwoningen, ontwikkeld in opdracht van Van Wijnen. De 
huurappartementen zijn circa tachtig vierkante meter groot. 
De koopappartementen tellen circa vijftig vierkante meter 
en zijn bedoeld voor starters en kleine huishoudens.Het 
terrein rond de appartementengebouwen wordt ingericht als 
gemeenschappelijke  binnentuin voor de bewoners.  l
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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.

Vroeg
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.

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

Internetcafé in Wijkplein Where

Wilt u meer leren over het gebruik van uw computer, tablet 
of smartphone? Dan bent op woensdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur welkom in Wijkplein Where in het Triton-
gebouw. Hier zijn dan vrijwilligers van Gilde Purmerend en 
Omstreken aanwezig,die u wegwijs maken in het gebruik 
van internet, e-mail, tekstverwerking, opslaan in mappen en 
op een usb-stick, foto’s van het fototoestel, smartphone en 
tablets naar de computer overzetten, en nog veel meer zaken 
waarvan u iets wilt weten. De vrijwilligers kunnen ook het 
besturingssysteem van verschillende tablets demonstreren, 
waaronder die van Samsung met Android en iPad met iOS. 
Aarzel dus vooral niet als u met vragen zit, want alle hulp en 
adviezen zijn gratis.

Informatie kunt u vinden op de website van Gilde Purmerend 
en Omstreken: www.gildepurmerend.nl. Als u liever persoonlijk 
contact wilt, kunt u bellen met Cok Schorsij: 06-20369655.  l

Grootste regionale 
duurzaamheidsbeurs in 
Purmerend 

De Regionale 
Duurzaam-
heidsbeurs 
komt er weer 
aan! Op zater-
dag 14 april 
vindt deze 
plaats in de 
nieuwe sport-
hal aan de Van 
IJsendijkstraat 
365. Ook dit 
jaar ondersteunen de gemeentebesturen van Edam-
Volendam, Beemster en Purmerend, maar ook de 
gemeente Landsmeer dit burgerinitiatief van harte.

Zestig regionale bedrijven en organisaties tonen hun produc-
ten en diensten. Overheden vertellen over subsidiemogelijk-
heden. Natuurorganisaties geven voorlichting en prikkelen om 
in actie te komen. Scholen tonen educatieve projecten. Dit is 
kortom een beurs waar consument en aanbieder elkaar in een 
geïnteresseerde omgeving ontmoeten.

Sprekers
Twintig toonaangevende sprekers nemen u mee naar hun 
vernieuwende werk, passie of droom. Onder hen zijn politicus 
Diederik Samsom, weerman Reinier van den Berg en het win-
nende solarteam van de TU Eindhoven. Deze beurs is hiermee 
de grootste op dit terrein van Noord-Holland.

De beurs staat bol van praktische oplossingen om fossiele 
energie te besparen en van informatie over de nieuwste in-
novaties en wetenschappelijke achtergronden. 
De thema’s zijn: energie, recyclen, voeding en vervoer. Het 
accent ligt dit jaar op het streven van de overheid naar een 
aardgasloze toekomst. Hoe kunnen we daar komen en hoe 
kunnen ondernemers hierin ondersteunen? 

Meer informatie vindt u op www.regionaleduurzaamheids-
beurs.nl, of via Wil Spanjer, wilspanjer@regionaleduurzaam-
heidsbeurs.nl, telefoon 06 2320 4240.  l
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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 24 mei 2018
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GEDICHT VAN EEN TEVREDEN 
PALLAS-BEWOONSTER 

Moderne dichtkunst is niets voor mij;

Ik ben meer van de rijmelarij.

Samen met mijn man woon ik in Wheermolen-West

En dat bevalt ons allebei opperbest.

Begonnen op een flat – daarna een eengezinswoning en sinds 

ruim vier jaar wonen wij in een appartement,

waar wij met ruimte en een mooi uitzicht worden verwend.

Onze wijk ondergaat een metamorfose

en gemeente heeft voor veel sloop en nieuwbouw gekozen.

Vanuit het raam of balkon volgen wij de bouw.

Fantastisch om te zien: alles gaat heel precies, want het 

luistert heel nauw.

En overlast? Ach dat hoort er toch gewoon bij

en straks zijn er heel wat mensen met hun nieuwe woning blij.

Op het eindresultaat kunnen wij bijna niet wachten

en zien al dat fraais al in onze gedachten.

Al met al: wij hoeven beslist niet meer te verkassen,

want na 2020 is deze wijk van ABSOLUTE KLASSE!!

Naam en adres bij de redactie bekend.  l

       Maandag 2 april     
                                       13.00 tot 16.00 uur 
 

 

                         En aansluitend 
                                              PAAS-knutselen 

 

 

 

 

 
 

Natuurlijk hebben we ook wat lekkers om te  
snoepen voor de kinderen, en voor diegene die  
het gouden ei vindt is er nog een verrassing !! 

Deelname is GRATIS voor leden van de tuinvereniging  
                                         Voor niet leden € 1,00 per kind 

 

 

 

 

 

 

    tuinvereniging ISIS 
Stekeldijk 1 - 1443 WZ PURMEREND -  info@isis-purmerend.nl 

De DERTIEN biljartverenigingen  
zijn op zoek naar U !!
Onze doelgroep: libre- en kaderspelers.

Voor beginners (en ook jongeren en dames) 
kan er met de Stichting Biljartcentrum 
Purmerend (SBP) worden gesproken over de 
mogelijkheden.

Zet alles eens op een rijtje:
•  wat doe ik op mijn vrije dag/-middag en/

of -avond?
• ook bij biljarten doe je aan beweging. 
• is biljarten iets voor mij?
• zal ik me eens ter plekke oriënteren?
•  ik woon niet in Purmerend. Kan ik mij 

aanmelden als lid?
• wil mijn partner meekomen? 
•  kan ik goed omgaan met de pc om als wedstrijdleider te 

functioneren?
• kan ik met mijn vragen bij een vereniging terecht? 

Belt u met SBP 0299-436 402 nog meer vragen? Bel met de 
secretaris van de SBP: 06-2000 5553. Of kom gerust eens 
langs! Adres: Karekietpark 22, 1444 HV Purmerend  l


