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Afscheid van de Purmer-Noord
Patrick Nuyens is enkele jaren geleden per toeval 
bij deze wijkkrant beland. Sindsdien heeft hij het 
redactiewerk met veel plezier gedaan en veel geleerd, 
maar nu hij uit Purmerend vertrekt, neemt hij afscheid. 
Hieronder volgt zijn verhaal.

‘Elk nadeel heeft zijn 
voordeel’, zei ooit een groot 
voetballer. Ieder van ons 
heeft daar wel een concreet 
voorbeeld bij. Zo ook ik. 
Immers, als ik een aantal 
jaren geleden niet een tijd 
werkloos was geworden, had 
ik niet kennisgemaakt met de 
wijkkrantredactie. Want door 
die onbedoelde hoeveelheid 
vrijere tijd stortte ik me 
op het vrijwilligerswerk. In 
eerste instantie ging het om 
taallessen voor mensen met 

een niet-Nederlandse afkomst. Dit was al heel interessant 
en verrijkend werk. Je maakt met zo veel mensen kennis 
en ieder heeft weer zijn of haar eigen verhaal. Ook al is de 
communicatie soms moeizaam – ze zitten niet voor niets bij 
de lessen Nederlandse taal -, toch lukt het meestal wel om 
een gesprek te voeren.

Een mede-’docent’ was daarnaast lid van de redactie van 
de wijkkrant Purmer-Noord. Ze was van plan te stoppen en 
vroeg of ik geen interesse had. Na een korte kennismaking 
was ik helemaal enthousiast. Zes jaar geleden zette ik 
mijn eerste, aarzelende stappen op het glibberige pad van 
redactielid. Het beviel echter dusdanig goed dat ik, toen ik 
weer een nieuwe baan had gevonden, besloot om me in m’n 
vrije tijd actief te blijven inzetten voor de wijkkrant.

En dit zonder één moment van spijt, want in de afgelopen 
jaren heb ik zo veel interessante mensen ontmoet. In de 
eerste plaats waren dit natuurlijk mijn mede-redactieleden, 
maar daarnaast ook alle mensen die ik heb mogen 
interviewen over zeer verschillende onderwerpen: van 
afvallen tot de weggeefhoek en van beachvolleybal tot 
werken met vilt. Telkens weer waren het verrassende 
gesprekken, nieuwe gezichtspunten, en onbekende terreinen 
die een beetje werden blootgelegd. 

Daarnaast heb ik met veel plezier de puzzels bedacht; soms 
met succes, soms ietsje minder.

De laatste maanden kwam het werk voor de wijkkrant echter 
steeds meer in het gedrang vanwege mijn doordeweekse 
werk. De drive was er nog wel, maar de tijd werd schaars. En 
nu maak ik ook nog de overstap naar een heel andere plaats. 
Dat betekent dat het werken voor de wijkkrantredactie niet 
meer haalbaar is.

Ik wil mijn mede-redactieleden bedanken voor de zeer 
gezellige en nuttige jaren. En ik wil de geïnterviewden 
bedanken voor de kijkjes in hun wereld. Natuurlijk ook dank 
voor de vele oplossingen van de puzzels; hieruit blijkt dat 
de wijkkrant door veel mensen wordt gelezen en dus ook 
een waardevolle informatievoorziening voor onze wijk is.Ik 
zeg nog steeds ‘onze wijk’, maar op het moment dat u dit 
leest, ben ik al naar buiten de stad verhuisd. Ik wens u allen 
veel goeds en hoop dat u nog jaren kunt genieten van het 
werk van de enthousiaste redactie. En als u tijd en zin heeft 
om hieraan mee te werken, schroom dan niet om contact te 
zoeken met een van de leden.

Patrick Nuyens.  l

Project Ogen en Oren  
maakt wijk veiliger
Wij, de bewoners die deelnemen aan 
het project Ogen en Oren in Purmerend-
Noord, wandelen of fietsen nu al 
vijfeneenhalf jaar geregeld door onze 
wijk. Dit doen we met veel plezier, 
en we hebben al heel wat bewoners 
blij kunnen maken met bijvoorbeeld 
vergeten sleutels in de deur en 
openstaande autoramen, maar we 
komen zelfs openstaande deuren tegen. 

Daarnaast doen we melding bij de gemeente als we 
bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen tegenkomen op onze 
wandelingen. Nu de donkere dagen weer zijn begonnen, zien 
we tijdens onze wandelingen ook vaak wie wel en niet thuis 
is. Echter, wat wij zien, ziet een inbreker ook. Daarom geven 
we u als tip mee dat een tijdschakelaar of bewegingsmelder 
voor uw verlichting in en rond het huis erg handig kan zijn.

Wilt u meer informatie over het project Ogen en Oren of wilt  
u vrijwilliger worden? Kijk dan voor meer informatie op  
www.ogenenoren.com.  l
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Dansend de winter door

Vorige maand, op 2 en 9 oktober, vonden de 
proeflessen rock-’n-roll-dansen voor 55-plussers in 
wijkcentrum Triton plaats. Er was veel animo voor; 
zowel paren als alleengaanden wisten de weg naar het 
leslokaal te vinden. Na een kleine demonstratie van de 
docenten werden de alleengaande mensen gekoppeld 
en ging iedereen in de benen om de basispassen en 
enkele variaties te leren. Dit alles gebeurde met uiterste 
concentratie, maar duidelijk ook met heel veel plezier.

Elma Kerklingh, eigenaresse van Dansschool Fabulous 
Fifties, vertelt: “Rock-’n-rollen is niet alleen dansen, maar 
ook een manier om nieuwe mensen te leren kennen. En zeg 
nu zelf, wat is leuker dan gezond bezig te zijn en te bewegen 
op lekkere, ouderwetse rock-’n-roll-muziek? Veel mensen 
hebben deze muziek in hun hart gesloten en bewaren mooie 
herinneringen aan die tijd.”

 







         
        
         


         
        


         
         


         
        
          

  
          
        
          


           



Nooit te oud
“Als we optreden tijdens een feest of evenement zien we 
altijd mensen aan de kant staan die naar ons kijken met een 
blik van: ‘Dat wil ik ook, maar daar ben ik te oud voor’. Ons 
antwoord is dan: ‘Een mens is nooit te oud om te leren!’. Het 
belangrijkste is dat plezier en gezelligheid voorop staan. En 
om misverstanden te voorkomen: rock-’n- roll wordt nog wel 
eens in één adem genoemd met allerlei acrobatische toeren. 
Het is daarom goed om te weten dat bij ons de voeten 
gewoon op de vloer blijven.”
        
De cursus in Triton vindt elke dinsdagochtend plaats van 10.30 tot 
11.30 uur. Mensen die alsnog willen aansluiten, kunnen contact 
opnemen met Elma Kerklingh, telefoon 06-20239119, of mailen 
naar infofab50s@gmail.com en vragen naar de mogelijkheden.  l

Buurtcentrum Gildeplein
Wekelijkse activiteiten
Kleuren voor volwassenen
Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Darten 
Elke donderdag van 19.00 tot 22.00 uur.

Speciale activiteiten
Kerstlunch 
19 december, van 13.30 tot 14.00 uur. 
Kosten: € 5,50 + consumptie.
U kunt u zich hiervoor aanmelden bij het Buurtcentrum Gildeplein.

Nieuwjaarsreceptie 
5 januari 2019, van 14.00 tot 16.00 uur.

Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd even langsgaan bij 
het Buurtcentrum  l

Spurd-activiteiten Purmer-Noord

Naar aanleiding van vragen van 
bewoners van de Purmer-Noord 
is na de herfstvakantie gestart 
met Peutergym. Sinds woensdag 
31 oktober is er elke week tussen 
10.00 en 11.00 uur Peutergym in 
sportzaal aan de Tarwestraat. De 
kosten zijn € 4,75 per keer, maar de 
eerste proefles is gratis. U kunt uw 
kind aanmelden via vitaliteit@spurd.nl.

Daarnaast organiseert Spurd 
de komende maanden diverse 
binnenactiviteiten op verschillende 
locaties. In het overzicht ziet u waar, 
wanneer en voor welke leeftijdsgroep de 
activiteit is.                                             l
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Lekker knutselen voor Sinterklaas

Sinterklaas heeft de Wijkkerngroep Purmer-Noord en 
de Winkeliersvereniging  Gildeplein laten weten dat hij 
samen met zijn Pieten op zaterdag 24 november een 
groot feest in de wijk wil bouwen. Daarom vraagt hij alle 
kinderen om met een tekening of knutselwerkje te komen.

Dit is natuurlijk geweldig 
nieuws! Daarom roepen 
we alle kinderen op om 
een mooi knutselwerkje 
of een fraaie tekening 
te maken, want dan 
kunnen ze samen met alle 
winkeliers de etalages 
mooi versieren, voordat 
Sinterklaas en zijn Pieten 
arriveren. Als ze alle 
inzendingen hebben 
bekeken, kiest de Kunst-

Piet de drie mooiste kunstwerken uit. De drie winnaars 
mogen dan als prijs samen met Sinterklaas en Piet in de 
koets in de optocht meerijden.

Inleveren
Maak dus een tekening of knutselwerkje (niet groter dan 
een A4-tje), schrijf er je naam, leeftijd en telefoonnummer 

op, en wie weet wordt jouw papa of mama wel gebeld en 
heb jij een plekje in de koets gewonnen. Je kunt je creatie 
tussen 14  en 21 november inleveren bij de volgende winkels 
op het Gildeplein: ’t Schoenlappertje, Fashionistas, Slagerij 
Jonkman, Bloemen- en Plantenshop Pets Place, Jadeys 
Kleding, Kapper Pepping, Golden Donor, NaTas for you en 
Flower by Jennifer.

Optocht
De optocht van Sinterklaas 
begint om 11.00 uur en komt 
om ongeveer 12.00 uur aan op 
het Gildeplein. De route van de 
optocht is als volgt: KV Purmer, 
van Osweg, van Garderenstraat, 
Overlanderstraat, Gildeplein.
Op het plein is op deze dag 
ontzettend veel te doen. Zo 
organiseert Feestje Waterland 
leuke spelletjes voor de 
kinderen, kun je bij Bakkerij 
Kees Gutter speculaaspopjes 
versieren en zijn er een heleboel 
Dans-Pieten van SDC-Events.
We hopen jullie dan ook 
allemaal te zien op zaterdag 
24 november!                      l

Eerste Waterspektakel Purmer-Noord groot succes

Het Waterspektakel is een initiatief van twee 
buurtverenigingen in de Purmer-Noord, de HSS-Buurt 
en de Schoof- en Halmstraat. Op 29 september vond 
in de Purmer-Noord de eerste editie plaats van dit 
geweldige evenement. In totaal hadden zes teams zich 
aangemeld voor het Waterspektakel.

De deelnemende teams waren Ogen- en orenproject, 
Schoof-Halmstraat, Stadspartij, Waterlandswelzijn 1, 
Waterlandswelzijn 2 en Politie/wijkmanagement.
Ze moesten het tegen elkaar opnemen in verschillende 
activiteiten die te maken hebben met water, zoals een 
kanowedstrijd, een vlot bouwen en verschillende spellen, 
waaronder een zeepglijbaan.

Herhaling
Het was een fantastische, mooie en zonnige dag, waarvan 
niet alleen de deelnemers konden genieten, maar zeker ook 
de toeschouwers. Ook dit is weer een fraai evenement in 
de Purmer-Noord dat zeker voor herhaling vatbaar is.Wilt u 
op de hoogte worden gehouden van een volgende editie en 
misschien volgend jaar wel meedoen met het Waterspektakel 
2019, dan kunt u de facebookpagina volgen van 
Waterspektakel Purmer Noord. Hier vindt u ook een impressie 
van de eerste editie en het laatste nieuws.  l
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Puzzel 6

De winnaar van de vorige puzzel is mevrouw D. Emous-
Costa; gefeliciteerd!

Hoe goed kent u ons college van burgemeester en 
wethouders? Hieronder krijgt u een door elkaar gehusselde 
naam en één aanwijzing; daarmee kunt u de naam van de 
betreffende persoon invullen. De letters in de vakjes met een 

Formulierenbrigade 
helpt u verder

Al een aantal jaren zijn vrijwilligers van Het Gilde in samen-
werking met de Bibliotheek Waterland als Formulierenbri-
gade actief om mensen gratis te helpen bij het invullen van 
formulieren of bij de uitleg van ingewikkelde brieven.

Het komt geregeld voor dat mensen brieven krijgen van een 
energiemaatschappij of ziektekostenverzekering. Die brieven 
zijn vaak zó ingewikkeld, dat voor sommigen niet duidelijk is 
wat er van hen wordt verwacht. Hierbij kunnen de vrijwilligers 
van de Formulierenbrigade u helpen. Zonodig nemen ze in uw 
aanwezigheid telefonisch contact op met de betreffende instantie 
om duidelijkheid te krijgen of uw vragen aan hen voor te leggen.

Aanvragen
Elke maandag- en dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 
uur is de Formulierenbrigade aanwezig in de bibliotheek om 
ondersteuning te bieden bij bijvoorbeeld het aanvragen
van huursubsidie, van een bijdrage in de kosten van een 
sportvereniging, van een bijdrage in de schoolkosten 
(waaronder vergoeding van kosten voor de aanschaf van 
een computer), van vrijstelling gemeentelijke belastingen en 
waterschapslasten, enzovoort.

Ook helpen de vrijwilligers bij het invullen van formulieren van 
het UWV, DUO (studiefinanciering) en andere ingewikkelde 
formulieren. Let op: belastingaangiftes doen ze niet.

Bibliotheek Waterland, Waterlandlaan 40.  l

rondje moet u vervolgens in het balkje onderaan invullen. In 
welke volgorde? Dat moet u zien uit te puzzelen. Het is de 
bedoeling dat een woord ontstaat dat met een F begint; die 
letter krijgt u cadeau. Stuur uw antwoord vóór 15 november 
2018 naar wijkkrantpurmernoord@gmail.com of deponeer 
de oplossing in de postbus bij het Buurtcentrum Gildeplein, 
Overlanderstraat 650. Veel succes!  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: Business Post & Printing, Werkom.
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, 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 15 november.

Puzzel van de maand
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