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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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Samen er op uit  
met Werkgroep 55-Plus
De lente is begonnen en de wekelijkse fietstochten zijn 
dus weer van start gegaan. Sinds donderdag 4 april kunt 
u elke donderdagmiddag tot eind september meefietsen. 
Het gemiddelde aantal kilometers dat wordt gereden ligt 
tussen de 25 en 30, afhankelijk van de route. 

Ria Ruijg en Barend Bosma 
nemen u weer mee op 
mooie tochten door onze 
fietsvriendelijke omgeving. 
Fietsen is het fijnst als het weer 
een beetje meewerkt. Bij slechte 
weersomstandigheden stappen 
we dan ook niet op. Trekt u er 
gezellig met ons op uit?

Het vertrekpunt is zoals 
gebruikelijk bij Triton 73, 
Wheermolen. Verzamelen om 
12.45, vertrek om 13.00 uur.

Onderweg wordt natuurlijk gepauzeerd en is er gelegenheid 
iets te drinken met elkaar. Deelname is gratis, consumpties 
zijn voor eigen rekening.Informatie is te verkrijgen bij Ria 
Ruijg, telefoonnummer 0299-430868, of
Barend Bosma, telefoonnummer 0299-422573.

Wandelen
Ook het wandelen op de laatste 
zondag van de maand is weer 
begonnen, en wel op zondag 
28 april. De eerstvolgende 
wandeling na de uitgifte van 
deze krant is op zondag 26 
mei. We starten vanuit Triton 
73. Verzamelen om 12.45 uur, 
vertrek om 13.00 uur. Deelname 
is gratis, consumpties op de 
eventuele stops onderweg zijn 
voor eigen rekening.

Ook hiervoor krijgt u informatie 
van Barend Bosma en Ria Ruijg. 

Bar- en eetgedeelte Wijkplein 
nu bij Clup
Sinds 1 mei heeft Clup Welzijn het bar- en eetgedeelte 
van het Wijkplein definitief overgenomen van de 
Zorgcirkel.

Op de zondagen was er over 
het algemeen al haast helemaal 
geen mogelijkheid meer om 
ook maar iets in het Wijkplein te 
organiseren. Het was moeilijk, 
moeilijk en heel moeilijk. Nu 
het Wijkplein is overgegaan 
naar Clup, is het ook voor de 
flatteams weer mogelijk om 
samen met hun bewoners 
hiervan gebruik te maken.

gesprekken
In diverse gesprekken met Clup, de wijkmanager en 
Zorgcirkel – en zeker door het aandringen van bewoners 
en andere belanghebbenden – is deze prima oplossing 
uit de bus gekomen. De Zorgcirkel trekt zich terug uit het 
bar- en eetgedeelte van het Wijkplein. Voor Clup is dit een 
behoorlijke uitbreiding, omdat het eetcafé nu ook tot hun 
takenpakket behoort.

Vrijwilligers
Op dit moment zijn voor de komende tijd dat het Wijkplein 
open is voldoende vrijwilligers beschikbaar, maar u begrijpt 
dat, wil het eetcafé weer echt goed tot ontplooiing komen, 
meer vrijwilligers gewenst zijn. Ook voor de zaterdag zoekt 
Clup vrijwilligers, allemaal in goed overleg. Voor de dinsdag 
en woensdag zoekt Clup enthousiaste vrijwilligers, zowel 
mannelijk als vrouwelijk, voor het draaiend houden van het 
diner in het eetcafé, waar een uitstekende kok de keuken 
bestiert. Er is echter wel een vereiste, namelijk het diploma 
bedrijfshulpverlening, het BHV-diploma.

Mocht u dit niet hebben, geen nood, want Clup biedt u de 
mogelijkheid dit te halen. 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen  
met Beheer Wijkplein Where, telefoon 0299-437111,  
en e-mail wijkpleinwhere@clup.nl.  
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Open dag IJs- en Inline 
Skateclub goed bezocht

Op zondag 7 april hield  
de IJs- en Inline 
Skateclub weer zijn 
open dag. Vanwege het 
prachtige weer waren er 
veel ouders en kinderen 
naar de Purmerring 
gekomen om hun eerste 
rondjes te skeeleren of 
gebruik te maken van 
leenskeelers en -helm, 

die door de altijd aanwezige vrijwilligers van de club 
beschikbaar worden gesteld.

Even een korte toelichting over het skeeleren, dat ook wel 
schaatsen op wieltjes wordt genoemd. Inline skaten, of zoals 
het in de volksmond heet skeeleren, is een sport die door 
iedereen van alle leeftijden kan worden beoefend. Het wordt 
ook wel gezien als het ‘schaatsen in de zomer’. 
De basis is in principe dezelfde ,maar er zijn toch ook 
verschillen, en dat is iets wat het skeeleren net even anders 
maakt. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat skeeleren 
intensiever en gezonder is dan hardlopen.

Onze fotograaf heeft mede door het mooie weer nog even tijd vrijgemaakt 

om te kijken bij de skeelerbaan en  ons een paar foto’s gestuurd.             

Dependance bibliotheek  
in de focus
Een nieuwe wijkbewoon-
ster heeft ons gevraagd 
aandacht te schenken aan 
de dependance van de 
centrale bibliotheek Wa-
terland Purmerend. We zijn 
gaan e-mailen en daaruit 
is naar voren gekomen dat 
veel nieuwe bewoners niet 
op de hoogte zijn van het 
feit dat die in basisschool 
De Wheermolen zit.

Op 4 september 2017 opende toenmalig wijkwethouder Eveline 
Tijmstra feestelijk de dependance van de bibliotheek in onze wijk, 
namelijk in OBS De Wheermolen aan de Dr. Albert Schweitzerlaan 
32A. Toch blijkt uit de mededeling van de bewoonster dat niet 
iedereen hiervan op de hoogte is. Vooral nieuwe buurtgenoten, 
mensen dus die pas naar deze wijk zijn verhuisd, weten van 
niets. Uit haar eigen ervaring vertelt ze dat de dependance een 
uitstekende toevoeging is voor onze wijk. Zo kun je bijvoorbeeld 
via de biep-app, de website info@bibliotheekwaterland.nl of 
telefoonnummer 433323 een boek reserveren en het laten 
bezorgen bij de basisschool. Heeft u via de website een boek 
besteld, dan krijgt u bericht wanneer u het kunt ophalen.

DichterbijDit scheelt niet alleen tijd, maar is ook 
gemakkelijker te doen, omdat het verhoudingsgewijs 
dichterbij is. Normaal gesproken gaat de bewoonster met 
de kinderen naar de centrale bibliotheek, ook al omdat het 
daar veel groter is en er meer mogelijkheden zijn om de juiste 
boeken te vinden. Bij de dependance kun je de kinderen laten 
spelen met de speeltoestellen van de basisschool, terwijl 
je zelf in de boekenkasten rustig kunt snuffelen. Ook voor 
kinderboeken kun je hier prima terecht.

Servicepunt Purmerend De Wheermolen is zoals gezegd 
gevestigd in basisschool De Wheermolen en iedere werkdag 
geopend. Er wordt gewerkt met selfservice.

In de school staat een collectie 
van ruim vierduizend boeken, 
ook voor kinderen van nul tot 
twaalf jaar. De ingang van de 
bibliotheek is aan de Luitstraat, 
omdat u zo niet de hele school 
hoeft door te lopen  en het niet 
storend is voor de leerlingen in 
de klassen.

We bedanken de 
bewoonster, van wie de 
naam bij de redactie bekend 
is, vriendelijk voor haar tip. 
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Samen buiten sporten

Spurd is op 7 mei in de wijken Overwhere en Wheermolen 
gestart met een nieuw beweegprogramma voor rijpere 
Purmerenders: GoldenSports. Iedere dinsdagochtend 
van 10.30 tot 11.30 uur kunt u lekker samen bewegen in 
de buitenlucht op het kunstgrasveld aan de Doplaan. Het 
verzamelpunt is Wijkplein Where, Triton 73. De lessen worden 
begeleid door enthousiaste, ervaren coaches, die zorgen 
voor een gezellige, sportieve, ontspannen inspanning, gericht 
op verbetering van lenigheid, conditie, kracht en balans. Het 
programma is ook geschikt voor mensen met lichamelijke 
klachten en dus zeer laagdrempelig.

De eerste les is gratis. Dus kom gerust eens langs en maak 
vrijblijvend kennis met GoldenSports. Wilt u meer informatie, 
kijk dan op www.goldensports.nl of www.spurd.nl, of bel met 
418100. 

Nieuwe spreekuren sociaal 
wijkteam

Het Sociaal Wijkteam Overwhere/Wheermolen heeft nu 
ook op de middag spreekuur in Wijkplein Where, Triton 
73. De nieuwe spreekuren van het team, bestaande uit
de Sociaal Medische Dienst (SMD), Stichting Mee en
Clup, zijn:

Maandag: 13.00 - 15.00 uur
Dinsdag: 09.00 - 11.00 uur
Woensdag: 13.00 - 15.00 uur
Donderdag: 09.00 - 11.00 uur
Vrijdag: 09.00 - 11.00 uur

Voor meer informatie: telefoon 480630, e-mail 
overwherewheermolen@swtpurmerend.nl.  

Bijeenkomsten Werkgroep 
55-Plus goed bezocht
Het seizoen 2018-2019 is voor de Werkgroep 55-Plus 
weer uitstekend verlopen. De bijeenkomsten op de diverse 
donderdagmiddagen, die we samen met Clup Welzijn 
hebben georganiseerd, zijn heel goed bezocht door de 
bewoners. Het aantal bezoekers lag tussen de zestig en 
negentig, afhankelijk van wat werd gepresenteerd.

De laatste presentatie van dit seizoen, over de Oude Kerk in 
Amsterdam en het verloop ervan, kunnen we helaas in deze 
krant niet meer meenemen, mede door feestdagen. Echter, in de 
volgende editie zullen we hieraan zeker aandacht besteden.
Verder zijn we weer aan het beraadslagen over en plannen van de 
presentaties voor het seizoen 2019-2020. Heeft u een suggestie 
of idee voor een presentatie- of informatiemiddag, laat het ons 
dan vooral weten.

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers, die zich willen inzetten voor 
de Werkgroep  55-Plus. Denkt u nu: dit wil ik wel, stuur dan een 
e-mail naar ylusink@gmail.com of henkdekruijf@telfort.nl. 

Klachten melden bij gemeente

Mocht u situaties op straat of in de omgeving aantreffen, 
waarvan u van mening bent dat daarop direct actie  dient te 
worden ondernomen, belt u dan met het Klanten  
Contact Centrum, telefoonnummer 452452, of via internet, 
www.purmerend.nl, om uw bewonersmelding of bericht door 
te geven. Op deze wijze kunnen we ervoor zorgen de wijk zo 
leefbaar en veilig mogelijk te houden.  

Zomermarkt op komst
Op zondag 16 juni organiseert 
Buurtvereniging de Vijfmaster, 
in navolging van het succes 
met het vijftigjarig bestaan 
in 2017 en de markten 
daarna, weer de gezellige 
Wheermolen-zomermarkt. 
Die duurt van 10.00 tot 16.00 
uur en loopt in een sliert van 
honderd kramen langs de 
Anne Franklaan, het Dagboek 
en Otto Frank eerste en 
tweede flat, de Aakstraat, 
Botterstraat en Jolstraat. 
Het grootste deel wordt een 
rommelmarkt, maar ook worden nieuwe spullen aangeboden. 
Uiteraard wordt ook aan de inwendige mens gedacht. Denkt u 
nu: daar wil ik ook wel een kraam huren, dit kan, want voor de 
prijs van € 15,- is een kraam van drie meter uw verkooppunt.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij wheermolenmarkt@gmail.com. 
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Vijfduizend kinderen op 
Koningssportdag

Op vrijdag 12 april was het een komen en gaan van de ruim 
vijfduizend kinderen van de Purmerendse basisscholen om 
aan de door Spurd georganiseerde Koningssportdag mee te 
doen. Over de locaties van de activiteiten en de indeling van 
de kinderen was goed nagedacht.

Het Leegh-
waterpark, het 
zwembad, de kin-
derboerderij,  
de speeltuin, sport-
hal De Beuk en de 
voetbalvelden van 
Purmersteijn, ze de-
den allemaal mee.

Waar je ook keek, 
er waren overal 
medewerkers, 
vrijwilligers en 
stagiairs van de 

sportklassen van het voortgezet onderwijs,  aanwezig om 
de groepen kinderen in goede banen te leiden. Ook gaven 
sportverenigingen clinics om hun sport te promoten. Mede 
door het mooie weer was het een zeer geslaagde dag.  

Wijk zamelt geld in voor AED
Wheermolen is een actie 
gestart om geld op te halen 
voor een automatische 
externe defibrillator (AED) 
in de Roggebotstraat 
en omgeving. Via het 
platform BuurtAED.
nl van de Hartstichting 
kunnen buurtbewoners 
geld ophalen 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 AED bij een hartprobleem van 
cruciaal belang. Zo’n apparaat maakt echt verschil en kan 
levens redden, dus doneer alstublieft. Ik kom u graag helpen 
als u aanbelt op nummer 34 – als ik niet op het werk ben 
natuurlijk!”

Peter, de buurman van nummer 75: “Of je nu jong of oud 
bent, een hartstilstand kan iedereen overkomen, en dan ben 
je blij dat er een AED voorhanden is.”
Gezien de hoge kosten wordt iedereen in de buurt gevraagd 
een financiële bijdrage te leveren. U kunt hierover meer lezen 
op www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-roggebotstraat-
1443-purmerend.

Adressen
Nadat we dit artikel in de vorige wijkkrant hebben geplaatst, 
heeft Marco gevraagd of we de adressen willen vermelden 
waar nu al een AED aanwezig is. Dit doen we natuurlijk 
graag: 
•  Makadocentrum, bij DEEN, het verkeersbordje op het plein 

wijst de weg.
• Dr. Merlijn Schalmeistraat 5.
• In Triton zijn twee AED’s aanwezig.  



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 27 juni 2019.
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