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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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Agenten wisselen van wijk

Na zevenenhalf jaar met veel plezier 
en passie te hebben gewerkt in onze 
wijk heeft wijkagent Bob van den 
Bergh een andere locatie toegewezen 
gekregen. Die is niet ver weg, want 
pal over het spoor, namelijk in de wijk 
Overwhere. De nieuwe wijkagent van 
de Wheermolen is Roeland Brons.

Bob vertelt dat hij het fantastisch heeft ge-
vonden dat hij in onze wijk mocht werken 
en vooral dat hij veel vertrouwen van en 
samenwerking met de bewoners kreeg. 
Onze nieuwe wijkagent is Roeland, die zijn 
taak had in de Gors en is doorgeschoven 
naar de Wheermolen.
Het wisselen van de ene wijk naar de an-
dere heeft volgens beiden veel voordelen. 
Vooral dat ze bij calamiteiten altijd met el-
kaar in verbinding staan en snel informatie 
uitwisselen om zaken te kunnen oplossen 

vinden ze belangrijk. De bekendheid in en met de wijk is hierbij 
een groot voordeel, want even de brug of het spoor over en je zit 
in de andere wijk. Roeland vertelt dat je, omdat je de aangren-
zende wijk(en) enigszins kent, je ook sneller ter plaatse kunt zijn 
om je collega(’s) bij te staan.

Fietsen
Ook het fietsen komt weer ter sprake. Het tegen het verkeer 
in rijden op de fietspaden, massaal en door jong en oud, 
blijft een hardnekkig probleem. Tijdens de regelmatige 
fietsroute door de wijk letten de agenten op allerlei zaken, 
zodat ze hierover in contact kunnen komen met de burgers,  
verschillende afdelingen van de gemeente, Clup Welzijn, 
de GGD, enzovoort. Het gaat hen hierbij vooral om de 
leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
Het blijkt dat meer wijkagenten per 1 januari 2019 een 
andere wijk toegewezen hebben gekregen. Ze werken echter 
allemaal vanuit het politiebureau aan de Waterlandlaan en zijn 
bereikbaar via het algemene politienummer 0900-8844 of via 
www.politie.nl. Het is natuurlijk nog steeds slim om bij iedere 
verdachte of noodsituatie het spoednummer 112 te bellen.
We wensen Roeland en Bob uiteraard veel succes in hun 
nieuwe wijk.  l

Oude Kerk in de schijnwerpers

Op donderdag 18 april organiseert de Werkgroep 
55-Plus alweer de laatste presentatie van dit seizoen
door Jan Broekhuizen in de grote zaal van ons Triton-
gebouw. Deze keer hebben we gekozen voor de Oude
Kerk van Amsterdam.

De Oude Kerk is het oudste monumentale gebouw van de 
hoofdstad en staat midden in het beroemde historische 
centrum: op de Wallen.

Veel beroemde Nederlanders vonden in deze kerk hun laatste 
rustplaats. Jacob van Heemskerk was de eerste zeeheld die 
hier werd geëerd met een praalgraf. Hij sneuvelde in de slag 
bij Gibraltar in 1607. Rembrandt van Rijn nam er afscheid van 
zijn Saskia van Uylenburgh en ook Joost van den Vondel had 
een bijzondere band met de Oude Kerk.

De geschiedenis van het godshuis gaat terug tot halverwege 
de dertiende eeuw. Toen werd hier, vanuit de moederkerk 
te Ouderkerk aan de Amstel, een kapel gebouwd. De kerk 
is daarna voortdurend vergroot en verbouwd, vooral in de 
periode tussen 1460 en 1560.

De aanvang is om 14.00 uur, de zaal is open 13.30 uur, en  
in de pauze kunt u weer genieten van een lekker kopje koffie 
of thee.  l

http://www.purmerend.nl/product/wijkbudget-bijdrage-aanvragen
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Presentatie groepswonen voor ouderen goed bezocht

Op donderdagmiddag 21 februari mocht de Werkgroep 
55-Plus opnieuw zo'n zestig personen verwelkomen.
De belangstelling voor de presentatie van Gerard
Broeksteeg van de Landelijke Vereniging Groepswonen
voor Ouderen (LVGO) was duidelijk aanwezig.

Gerard vertelde dat de LVGO sinds 1984 bestaat en is 
opgericht om senioren te helpen bij het oprichten van een 
woongemeenschap, door het geven van adviezen, het delen 
van ervaringen en het leggen van contacten met diverse 
overheidsinstellingen. Op dit moment zijn landelijk ongeveer 
150 woongemeenschappen aangesloten bij de LVGO en 
lopen er nog diverse initiatieven. 

Individualiteit
Juist nu ouderen langer thuis blijven wonen en 
verzorgingshuizen verdwijnen, is er behoefte aan nieuwe 
woonvormen. Het gaat dan om vormen die rekening houden 
met het groeiende aantal ouderen en de behoefte aan een 
sociaal netwerk, zonder de eigen individualiteit op te geven. 
Op het projectiescherm toonde Gerard diverse woonvormen 
in den lande, zoals in Amersfoort, Leeuwarden, Bunnik, 
Boxmeer, enzovoort. De mogelijke woonvormen behelzen 
zowel koop als huur en kunnen etages met appartementen 
zijn, maar ook op de begane grond.

Aftasten
Woonvormen kunnen ontstaan doordat ouderen zich inzetten 
om gezamenlijk tot de oprichting van een bepaalde vorm te 
komen. Als er meerdere kandidaten of liefhebbers zijn, tasten ze 
eerst tijdens een kennismaking af of de ouderen het eens kun-
nen worden en of ze bij elkaar passen. Dit laatste is belangrijk, 
omdat het een vorm van samenwerken is die sociale verplichtin-
gen met zich meebrengt ten opzichte van de groep. Ook moet 
er een bestuur komen, dat zich aan de geldende regels houdt.

Valkuil
Als een woning leeg komt te staan en een nieuwe kandidaat 
daarvoor interesse heeft, wordt een kennismakingsgesprek 
gepland en ingeschat of deze persoon in het geheel past 
en geschikt is om deel  te nemen. Een mogelijke valkuil is 
dat een kandidaat-bewoner zegt: prima, ik help mee, u kunt 

op me rekenen, maar op het moment dat het plaatje rond 
is en die er eenmaal woont, geen thuis meer geeft. Vandaar 
dat een nieuwe bewoner toestemming moet krijgen van de 
bewonersvergadering.

Al met al was het een prima uiteenzetting over groepswonen 
voor ouderen, die na de pauze werd afgesloten met allerlei 
individuele vragen.  l

Roggebotstraat  
start actie voor AED
Wheermolen start een actie om 
geld op te halen voor een AED in 
de Roggebotstraat en omgeving. 

Een Automatische Externe Defibrillator, 
zoals zo’n apparaat voluit heet, 
kan immers levens redden bij een 
hartstilstand. Via het platform BuurtAED.nl 
van de Hartstichting kunnen buurtbewoners geld 
inzamelen om samen een levensreddende AED te kopen.
De initiatiefnemers van de actie zijn Marco Goosen  
en Peter Kooij.
Marco: “Als brandweerman en AED-instructeur is het snel 
voorhanden hebben van een defibrillator bij een hartprobleem 
van cruciaal belang. Het maakt echt verschil, want het kan levens 
redden, dus doneer ook alstublieft! Ik kom u meteen helpen als u 
aanbelt op nummer 34 – als ik niet op mijn werk ben natuurlijk.”
Peter, de buurman van nummer 75: “Of je nu jong of oud 
bent, het kan iedereen overkomen, en dus ben je blij als zo’n 
ding aanwezig is. Dus beste mensen, doneer alstublieft!”

Kijk voor meer informatie op https://www.buurtaed.nl/project/
buurtaed-voor-roggebotstraat-1443-purmerend.  l

Werkzaamheden door PWN 
aan de Churchilllaan
Tussen 4 maart en 1 mei voert Provinciaal 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland gefaseerd 
werkzaamheden uit aan de Churchilllaan.

Zij gaan de huidige leiding tussen de rotonde Gorslaan-
Purmerweg en rotonde Churchilllaan-Mercuriusweg 
verleggen, omdat op de plaats van de huidige leiding 
nieuwbouw is gepland. 

Waar wordt er gewerkt? 
De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in de 
voet- en fietspaden ter hoogte van beide rotondes. Er 
worden tijdelijke omleidingen ingesteld voor voetgangers 
en fietsers. De rijwegen blijven tijdens de werkzaamheden 
wel toegankelijk. Om het werk uit te voeren richten zij ook 
werkterreinen in.  l
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Hommage aan fotografen 
Cees en Frans
Geregeld verrassen onze fotografen de redactie met 
prenten over de bouw, sloop en nu zelfs voor het eerst 
een met sneeuw bedekt Wherepark in Wheermolen-West.

Cees Bandt en Frans van Emmerik schieten al jaren mooie 
plaatjes van onze wijk en helpen er zo aan mee dat onze krant 
met beeld en kleur en fleur bij u in de brievenbus komt. Ook 
als we artikelen hebben waarbij geen foto’s zijn meegestuurd, 
kunnen we altijd een beroep op hen doen. Vandaar dat we hen 
met de hieronder geplaatste foto’s helaas niet in het zonnetje, 
maar wel in de sneeuw kunnen zetten.

Bluetronics is helaas niet meer

Na ruim dertig jaar 
moest Bluetronics, mede 
gezien de leeftijd van de 
uitbaters, de deuren op het 
Makado-winkelcentrum 
sluiten. Omdat er geen 
opvolging is, was stoppen 
het enige wat er op zat. 
Dit is heel jammer voor 
de omwonenden, die 
als ze op zoek waren 
naar een koel(vries)kist, 
wasmachine, tv, stofzuiger of ander elektrisch apparaat 
altijd een geduldig oor en deskundig advies vonden.

Ze stonden je in de winkel rustig te woord met adviezen.  
En als je een belletje gaf voor een storing aan zo'n apparaat 
en er was nog een gaatje, dan kwamen ze diezelfde dag nog 
langs om te trachten je uit de brand te helpen.
Dat het stoppen van Bluetronics een verlies is voor ons 
Makado staat buiten kijf, vooral ook omdat er al zoveel 
winkelpanden leegstaan en het er niet naar uitziet dat die op 
korte termijn weer open gaan.

Vuurzee
Dat de heren veel hebben meegemaakt en beleefd in het 
Makado, spreekt na dertig jaar voor zich. Daarom gaan we 
even terug in de geschiedenis 
en wel naar oktober 1980, 
toen de wijk werd opgeschrikt 
door een enorme brand 
in het winkelcentrum. De 
vuurzee ging gepaard met 
veel rookontwikkeling en was 
in heel Purmerend te zien, 
maar uiteraard vooral door 
de lokale ondernemers en 
bewoners. Door de brand 
moest het in 1971 geopende 
winkelcentrum geheel 
opnieuw worden opgebouwd, 
aangezien het merendeel van 
de winkels was getroffen.

Somberder
Het winkelcentrum is nu geheel overdekt, maar was van 1971 
tot aan de brand een onoverdekt complex.
We zullen de gezichten zowel op het winkelcentrum als in 
de winkel missen, nu de rolhorren naar beneden zijn. Het 
wordt somberder, terwijl dit winkelcentrum juist een prima 
uitstraling heeft. De reden dat er geen nieuwe ondernemers 
komen zit hem waarschijnlijk toch voornamelijk in het 
massaal online bestellen.
We wensen de heren van Bluetronics veel plezier met hun 
welverdiende pensioen.  l
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Haarwensen geeft zieke kinderen weer haar
Soms hangt de wereld 
van toevalligheden aan 
elkaar. Nicole Busman is 
kapster en kwam via haar 
werk in aanraking met de 
Stichting Haarwensen.

Inmiddels werkt ze voor 
zichzelf en moest aan deze 
stichting denken toen het 
tweejarige dochtertje van 

een goede kennis ziek werd. Toevallig zag ze op facebook een 
mooi filmpje van John Beerens over iemand die haar haar laat 
knippen en dit doneert aan de Stichting Haarwensen. Jongeren 
tot achttien jaar die kaal zijn geworden door een haarziekte of 
een medische behandeling, krijgen dan een gratis haarwerk.

Nicole:” Ik zag dat je een spaarpot kunt neerzetten in je eigen 
salon, maar ik wilde meer doen en heb een oproep geplaatst 
dat ik het haar dat wordt gedoneerd gratis knip. Daarnaast 

Brievenbussen weggehaald
Helaas hebben we moeten constateren dat 
ook onze wijk niet aan het weghalen van 
brievenbussen door Post.nl is ontkomen.

Het bedrijf vermeldt in een bekendmaking dat de exemplaren die 
blijven staan op loopafstand zijn. Diverse brievenbussen waren/
zijn al gesloten; we vermelden de locaties waar u geen post meer 
kunt deponeren hieronder.
Of we ze allemaal hebben kunnen vinden, blijft de vraag, 
maar dit is het voorlopige lijstje. Albert Schweitzerlaan,  
bij de bushalte voor OBS Wheermolenschool. Makado 
en Hannie Dunantstraat, Kometenstraat, Saturnusstraat; 
deze plekken hebben we tot nu toe zelf kunnen vaststellen. 
De post op het Makado-centrum kunt u blijven inleveren bij 
Drogist DIO op het plein zelf, dus boodschapje doen en brief 
of kaart meteen posten.
Komt u gesloten brievenbussen tegen in onze wijk die we nog 
niet hebben vermeld, geeft u het alstublieft aan ons door.  l

Leeghwaterbad, vaste tribune

Het heeft even geduurd, maar eindelijk wordt in de voor-
jaarsvakantie een begin gemaakt met de realisatie van een 
vaste tribune bij het sportbad van het Leeghwaterbad.

 Voor afzwemmen en de wedstrijden van WZ&PC hoeft 
dan niet steeds de mobiele tribune te worden neergezet. 
Bovendien gaat de vaste tribune ook dienen als broodnodige 
opslagplaats. De bouw van de tribune betekende dat het 
sportbad in de voorjaarsvakantie doordeweeks overdag 
gesloten was. Na de voorjaarsvakantie zijn er doordeweeks 
afrondende werkzaamheden. De tribune komt aan de zijde 
van de gevel van de hoofdingang van het Leeghwaterbad.  l

stort ik voor iedere klant die hieraan meedoet vijftien euro op 
de rekening van de Stichting Haarwensen.”

Terugdoen
Moeder Marielle en dochter Aislyn reageerden en op 13 febru-
ari werd Aislyn geknipt. Marielle: ”Ze doet dit, omdat ze zelf 
als baby van nog geen drie weken oud een hartoperatie heeft 
gehad, waarbij ze dankzij het bloed van anderen is geholpen. 
Nu kan ze iets terugdoen voor iemand anders. Het voelt alsof 
de cirkel hiermee rond is.”Aislyn vindt het best wel een beetje 
eng als er 33 cm van haar haar wordt afgeknipt. “Het is vre 
emd dat het een stuk korter is, maar nu kan ik het ook eens 
een keer los dragen, en dat vind ik ook wel weer fijn.”

Meedoen
Wie ook wil meedoen met deze actie van Nicole, kan 
contact met haar opnemen. Het haar mag niet geverfd of 
grijs zijn en er moet minimaal dertig centimeter af kunnen. 
De Hairstudio 22 is gevestigd aan de Albert Schweitzerlaan 
7. Telefoonnummer: 06 53 15 24 24, e-mail: hairstudio.22@
hotmail.com. Bron: www.weidevenner.nl.  l

HERHAAL OPROEP 
Redactieleden gezocht!!!

Het is erg leuk om betrokken te zijn bij wat er allemaal 
in de wijk gebeurt en om hierover te schrijven. Dit kan 
door redactielid van de wijkkrant te worden.

De wijkkrant verschijnt zeven keer per jaar en de redactie beslist 
zelf over welke onderwerpen ze schrijft. Het maakt niet uit hoe 
oud of jong u bent, enthousiasme is het belangrijkste. Het redac-
tiewerk kost niet veel tijd, ongeveer een tot twee uur per week. Als 
u nog niet zeker weet of de wijkkrant iets voor u is, kunt u een edi-
tie meedraaien, zodat u kunt zien wat het redactiewerk inhoudt.
Een introductie of workshop behoort tot de mogelijkheden.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail 
naar redactie@wheermolenpurmerend.nl of henkdekruijf@
telfort.nl. We hopen spoedig kennis met u te kunnen maken!  l

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 9 mei 2019.
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