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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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€ 0,10

N a  h e t  k N a l l e N
opruimen met z’n allen!

Lever het zondag 2 januari 2011 tussen 09.00 uur  
en 15.00 uur in bij het wijkkantoor en vul je spaarpot!

Vuurwerk is gevaarlijker dan je denkt.  
Doe voorzichtig met oprapen!

€ 0,25

Z a k g e l d  n o d i g ?
lever je kerstboom in

Na de kerst is iedere kerstboom geld waard. Verzamel 
ze, lever ze in en vul je spaarpot!

Op zaterdag 8 januari 2011 kun je ze tussen 10.00 uur en 
15.00 uur inleveren bij het wijkkantoor.

0,25

0,50

Zakcentje verdienen voor het 
inleveren van Kerstbomen en 
vuurwerkafval.

Ook dit jaar (2018) organiseert 
de gemeente weer een 
inleveractie voor kerstbomen en 
uurwerkafval. 

Op woensdag 2 januari kun je 
vuurwerk inleveren. Een kilo 
vuurwerk levert € 0,25 op. 
Op vrijdag 4 januari kunnen er 
kerstbomen worden ingeleverd, 
hiervoor ontvang je € 0,50 per stuk.
Met de actie wil de gemeente 
overlast van rondslingerende 
kerstbomen en vuurwerkafval op 
straat voorkomen.
Het vuurwerk wordt op 2 januari 
van 9.00 tot 15.00 uur ingezameld. 
De kerstbomen worden op 4 januari 
van 9.00 tot 15.00 uur ingezameld.
Op beide dagen kunnen inwoners 

op de volgende locatie terecht.
Overwhere en Wheermolen, op parkeerterrein naast De Beuk, 
Van IJsendijkstraat. l

Onbekend woord in wijkkrant
Dat de wijkkrant prima wordt gelezen, is ons bekend. 
Dat we echter worden gewezen op een woord in een 
artikel dat voor sommige bewoners onbegrijpelijk is, is 
ons nog nooit overkomen. 

Het is alleen hierom al prijzenswaardig dat een bewoner 
de moeite heeft genomen ons hierover te e-mailen. Alle 
ingezonden artikelen bekijken we immers kritisch en 
zetten we waar nodig om in goed Nederlands. Echter, de 
mogelijkheid dat we een woord toch over het hoofd zien, 
kunnen we niet voorkomen. We zijn dan ook benieuwd of 
andere lezers moeite hadden met het woord ‘anterieur’, dat 
‘ouder dan’ of ‘voorafgaand aan’ betekent.

Naam inzender bij redactie bekend. l

Informatiemiddag alternatieve 
woonvormen ouderen
De Werkgroep 55-Plus Wheermolen heeft Gerard 
Broeksteeg van de Landelijke Vereniging Groepswonen 
voor Ouderen uitgenodigd te komen vertellen over 
alternatieve woonvormen voor ouderen. Op 21 februari 
kunt u hierover meer te weten komen in de grote zaal 
van Trtiton.

De thee, koffie en een koekje tijdens de pauze is zoals gewoonlijk 
gratis Noteert u deze datum alvast in uw agenda. l

http://www.purmerend.nl/product/wijkbudget-bijdrage-aanvragen
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Houd het veilig in en om huis

De Werkgroep 55-Plus 
heeft wijkagent Bob 
van den Berg en Eddie 
van der Poel van de 
brandweer uitgenodigd 
om te komen vertellen wat 
je moet doen, maar ook 
laten om zo veilig mogelijk 
te kunnen blijven wonen. 
Misschien zijn criminaliteit 

en brand niet uw favoriete onderwerp. Het is echter 
belangrijk te weten wat u kunt doen om te voorkomen 
dat u hiermee te maken krijgt. Dit geldt zeker voor de 
ouderen onder ons, die nu eenmaal kwetsbaarder zijn. 
Veel dingen weet iedereen wel, maar toch zijn er ook 
nog veel die we geregeld over het hoofd zien.

Een voorbeeld is dat kliko’s en ladders kunnen dienen als 
handig opstapje om naar binnen te klimmen, vooral als ze 
onder de ramen van de eerste verdieping staan. Zorg er 
voor dat dit niet kan gebeuren door ze weg of vast te zetten. 
Natuurlijk sluit u deuren en ramen en doet u de deur op slot als 
u weggaat, maar, ook het wc-raampje? En doet u dit ook als u 
maar heel even de deur uit gaat? Immers, gelegenheid maakt 
de dief. Voorkom een hoop narigheid en verklein de kans dat 
u zoiets overkomt. Om het uit de mond te horen van iemand 
die er dagelijks mee wordt geconfronteerd, zoals de wijkagent, 
maakt toch meer indruk dan spotjes op tv. Hopelijk helpt dit 
verslag u er van te doordringen maatregelen te treffen.

Hang- en sluitwerk
Het verhaal begint al bij de voordeur. Goed en 'up to date' hang- 
en sluitwerk is van groot belang. Inbrekers ontwikkelen namelijk 
steeds nieuwe methodes om binnen te komen. Wat een paar jaar 
geleden nog een veilig slot was, is dat nu niet meer.
Vertragende maatregelen, zoals extra sloten, maken uw 
huis minder aantrekkelijk voor inbrekers. Dit geldt ook voor 
goede verlichting bij de voor- en achterdeur, liefst met 
bewegingssensor of schemerschakelaar. Zorg dat ook binnen 
licht brandt als u niet thuis bent. Het is nu eenmaal zo dat 
een inbreker zijn tijd echt niet gaat verdoen door te kijken of 
u wel echt thuis bent. Gebruik tijdschakelaars om lichten aan 
en uit te laten gaan, voor als u langere tijd niet thuis bent. De 
post laten weghalen door buren of bekenden en de gordijnen 
open en dicht (laten) doen geeft het idee dat u thuis bent, en 
dat hebben inbrekers niet graag.

Deurspion
Misschien is de kans op inbraak statistisch niet zo groot, 
maar we krijgen steeds vaker te maken met mensen die met 
verkeerde bedoelingen voor uw neus staan. Kijk vooral eerst 
wie voor de deur staat door het raam of een deurspion, zeker 
als u niemand verwacht. Als er een onbekende staat, open 
de deur dan eventueel, maar zeker met de deurkierhouder 
vergrendeld.

Mensen bedienen zich van zogenoemde babbeltrucs om u 
met soms heel onschuldig lijkende smoezen te verleiden ze 
binnen te laten. In de folder 'Babbeltrucs' van de politie vindt 
u tal van voorbeelden en adviezen hoe hiermee om te gaan.
Dan zijn er nog oplichters die hun diensten aanbieden. Ze 
willen bijvoorbeeld uw dakgoot schoonmaken of andere 
klussen doen. Dergelijke knutselaars brengen vaak met opzet 
vernielingen aan uw dak aan en melden dan even later dat er 
ernstige schade aan uw dak is. Het kostenplaatje valt ineens 
wel veel hoger dan eerst was afgesproken. Protest tegen 
of weigering te betalen beantwoorden ze vaak met ernstige 
dreigementen. Ga dus nooit in op dergelijke aanbiedingen; 
u kiest zelf wie uw klussen doet. Overleg met buren en/of 
bekenden over welke bedrijven betrouwbaar zijn en goed 
werk leveren.

Noodsituatie
Vergeet niet de deurkierhouder te ontgrendelen nadat de deur 
weer veilig dicht is, want bij een noodsituatie moet hulp snel 
naar binnen kunnen. Daarom mag u ook geen sleutels aan 
de binnenkant van het slot laten zitten, want dan kan het slot 
van de buitenkant niet worden geopend.
Belangrijk is een vaste plek voor uw sleutels, liefst in de buurt 
van de voor- of achterdeur, aan de scharnierkant van de deur 
bijvoorbeeld, of in de meterkast. Een set noodsleutels in de 
meterkast is een tip van de brandweer.
Zet u als u iemand verwacht alvast de deur open en gaat 
u dan verder met waar u mee bezig was? Geen goed idee, 
want voordat je het weet, glipt iemand naar binnen en slaat 
zijn slag. In deze tijd kan dit 'open gedrag' gewoon niet meer.
Vraag altijd om een legitimatiebewijs, ook als iemand zegt 
van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Heeft 
iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe 
afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan 112.

Verdacht
Vindt u uw bezoeker verdacht? Bel 112. Blijf rustig en neem 
geen risico. Noteer de kenmerken van die persoon. Heeft die 
een auto, schrijf dan het kenteken op.
Dit geldt ook voor andere verdachte zaken. Ziet u iemand 
scharrelen bij het huis van uw afwezige buren en vertrouwt 
u het niet? Meteen 112 bellen. In tegenstelling tot vroeger, 
toen u alleen bij spoed dit noodnummer mocht bellen, wil 
de politie tegenwoordig bij verdachte situaties graag snel in 
actie komen, zodat de pakkans groter is.
Wat in dit verhaal niet aan de orde is gekomen, maar helaas 
ook ouderen treft, is geweld of misbruik in huiselijke kring. 
Hierop rust een enorm taboe; ouderen durven hiermee vaak 
niet voor de dag te komen. Mocht u dit echter zijn overkomen 
of wilt u hierover meer weten, bel dan met Veilig Thuis: 0800-
2000, gratis en 24/7 bereikbaar).

Al deze informatie is terug te vinden op de website van de 
politie: www.politie.nl. Uitgebreide tips over babbeltrucs en 
hoe u kunt voorkomen hiervan slachtoffer te worden vindt u 
op www.politie.nl/themas/senioren-en-veiligheid.html.

Artikel ‘Hoe te handelen bij brand in huis’ tijdens afgelopen 
presentatie vermelden wij in de volgende wijkkrant.  l

 

 

http://www.politie.nl
http://www.politie.nl/themas/senioren-en-veiligheid.html
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Geslaagd Sint-bezoek 
Wheermolen
Op 1 december bezocht Sinterklaas met zijn Pieten traditio-
neel ook weer de Wheermolen. Vanaf D’ Grote Franck ging de 
feestelijke stoet door de wijk en zwaaide de Sint uitgebreid 
naar de langs de route staande kinderen. De Pieten deelden 
lekkere pepernoten uit, die gretig aftrek vonden. De tocht 
eindigde in het Makado-centrum, waar de Sint, na even op 
adem te zijn gekomen, het podium betrad en veel tijd had 
voor de aanwezige kinderen.  l

Bij de Sint zijn entree in de wijk werden we blij verrast

Want in zijn koets zat onze burgemeester te gast
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COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. 
Redactie: Henk de Kruijf 
Fotografie: Cees Bandt, werkgroepen en derden. 
Eindredactie: Fred Berga en WKG. 
Website wijkkerngroep Is door omstandigheden ofline 
met excuus voor het ongemak. 
Ontwerp: Werkom Business Post & Printing 
Drukwerk: Werkom Business Post & Printing 
E-mailadres: henkdekruijf@telfort.nl
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 7 februari 2019.

Manege de 
Paardenhof 
in Kwadijk

Wist je dat er vlakbij Purmerend 
een heel gezellige manege is met 
wel 85 pony’s en paarden? De 
manege is gevestigd in Kwadijk 
en biedt diverse activiteiten aan.

Er zijn lessen voor kleuters, kinderen en volwassenen op 
twee overdekte banen, overdag en ’s avonds, zowel voor 
beginners, half-gevorderden en gevorderden. Je kunt ook 
meedoen aan allerlei andere activiteiten, zoals een pony 
huren, vaardigheidstrainingen en wedstrijden, of wat dacht je 
van een poets- en spelmiddag?

Ponykamp
Elk jaar is er een ponykamp. Je kunt dan lekker een hele week 
met de pony’s en paarden tutten en rijden, aan dressuur doen, 
springen en 'western', maar vooral lekker vies worden.
In de gezellige kantine kun je onder het genot van een warm 
of koud drankje kijken naar de anderen. Ook mag je als je ja-
rig bent je feestje hier gerust komen vieren. Vanuit Purmerend 
kun je er gemakkelijk op de fiets heen, gewoon via het tunneltje 
onder N244 door, of je laat je brengen en halen.

Manege de Paardenhof, Kwadijk 126, 1471 CH Kwadijk, 
telefoon 0299 621 759.  l

Twee gezellige drukke zaterdagen 
In het Makadocentrum feestelijke dansen van de  
Pasar Malamgroep en goed bezochte Pietendag met 
de kinderen.

Wandel mee met de 
Herdertjestocht
Het kerstverhaal, hoe zit 
dat ook al weer? Tijdens de 
Herdertjestocht, een theatrale 
wandeling op zondagavond 
23 december, wordt het 
allemaal duidelijk. Dit jaar 
is er hoog bezoek, want de 
keizer zelf wordt verwacht.
De tocht start om 16.45 
uur vanuit de Lutherse kerk 
(Hoogstraat 18) en gaat in het 
schemerdonker langs diverse toneelscènes, om uiteindelijk uit 
te komen bij de kerststal. Dit avontuur is bestemd voor kinderen 
van twee tot twaalf jaar. Wie het leuk vindt, mag als herdertje 
verkleed komen, of ben je misschien liever een engel?

Groepen
De tocht wordt gelopen in groepen en onder begeleiding. Papa’s, 
mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes mogen natuurlijk mee-
lopen. Deelname is gratis, maar een kleine bijdrage ter bestrijding 
van de onkosten wordt op prijs gesteld. Dit jaar vindt het evene-
ment plaats met medewerking van restaurant de Stallen.

Wil je het kerstverhaal weer kraakhelder hebben, zo vlak voor 
kerst? Meld je dan aan via herdertjestocht@gmail.com. Je 
ontvangt dan bericht in welke groep je kunt meelopen.  l

Curling en schoolschaatsen 
tijdens Winters Purmerend
De Koemarkt is sinds zaterdag 8 december het middelpunt van 
een sfeervolle feestperiode. Tot en met zondag 6 januari is er een 
echte ijsbaan, maar er wordt ook een driedaagse kerstmarkt ge-
houden. Spurd is op verzoek van Winters Purmerend onder meer 
betrokken bij curling en het Rabo-schoolschaatsen.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Spurd.
Telelfoon: 418100 0f u kunt kijken op de website.  l
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