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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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Minimarkt Wijkplein Where 
groot succes

Ondanks dat het verschrikkelijk slecht weer was, kwamen 
op zaterdag 9 november veel mensen al vroeg in de ochtend 
langs op de minimarkt in Triton. Ruim voor het aanvangstijdstip 
was het behoorlijk druk en er werd daardoor gelukkig al goed 
verkocht. De zaal zag er zeker aan het eind van de middag leeg 

uit, en dat was 
natuurlijk een goed 
teken. Zo deed 
mevrouw Zwaan 
goede zaken met 
haar zelfgemaakte 
kaarten, waarvan 
ze de opbrengst 
schonk aan de 
commissie van 
Triton.  l

Rommelmarkt Botterhoek
goed bezocht
Het was lekker druk op 28 november bij de rommelmarkt in 
de Botterhoek. Het aanbod van de bewoners was dan ook 
zeer divers: fietsen, glaswerk, puzzels, enzovoort en, naar ik 
vernam van een van de vele vrijwilligers, zelfs een e-bike. 

Bij de palingroker konden de bezoekers aan het eind van de 
markt, rond een uur of twaalf, het pand met een broodje of 
pondje paling tevreden verlaten.  l

Op 15 december 2019 gaat 
de nieuwe dienstregeling 
voor de bussen van EBS in.

Op www.ebs-ov.nl kunt u zien wat er voor u verandert.
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Nieuwe AA-groep Balans gestart
Op 18 oktober is in Purmerend 
een nieuwe AA-werkgroep 
gestart, en wel onder de naam 
Balans. Deze tweede afdeling is 
nu actief naast de al bestaande 
groep Waterland. Anonieme 
Alcoholisten is een landelijke 
stichting die door middel van 
werkgroepen elke alcoholist, die 
de wens heeft te stoppen met 
drinken, hulp biedt.

De organisatie is wereldwijd actief. In Nederland zijn meer 
dan tweehonderd werkgroepen actief die lotgenoten de kans 
bieden tot herstel - en vaak met succes. De organisatie is in 
1935 opgericht in de VS. Ze is uitgegroeid tot een platform 
dat duizenden alcoholisten heeft kunnen begeleiden naar een 
nieuw leven, zonder alcohol.

Probleem
Verslavingen, in welke vorm dan ook, zijn een enorm 
probleem. Er zijn talloze instanties die hulp bieden, vanuit 
de gezondheidszorg, maar ook op commerciële basis. Sinds 
verslaving officieel is erkend als ziekte - iets wat de stichters al 
betoogden - schoten klinieken als paddenstoelen uit de grond.
Er is inmiddels veel expertise opgebouwd. Als een 
verslaafde gebruik wil maken van professionele zorg, dekken 
zorgverzekeraars het grootste deel van de kosten. Wel is een 
verwijzing van een arts nodig. Zodoende is ook altijd sprake 
van het dragen van het eigen risico.
AA Nederland kent geen verdienmodel. De organisatie dekt de 
kosten door vrijwillige bijdragen van de leden. Elke werkgroep 
is zelf verantwoordelijk voor haar eigen onderhoud.

Onderscheid
AA onderscheidt zich op een aantal gebieden. Zo kent AA 
kent maar één doel: het helpen van de lijdende alcoholist. De 
zorg is laagdrempelig en overal en altijd bereikbaar, ook buiten 
werkuren. AA maakt geen aanspraak op enige vergoeding, 
niet door verzekeraars en niet door andere partijen, waardoor 
AA volkomen onafhankelijk is. De organisatie beschikt over 
een enorme ervaring, onderhouden door oudgedienden. Haar 
herstelplan heeft al tientallen jaren zijn werking bewezen. Het 
concept wordt door veel professionele klinieken gebruikt, 
maar zonder de continuïteit van AA.

Verdere voordelen zijn de contacten met lotgenoten, dat men 
thuis kan blijven wonen en desgewenst meerdere groepen 
kan bezoeken, waardoor extra ondersteuning kan worden 
geboden. Ook is er geen grens aan de behandeling; men 
kan op elk moment weer instappen, ook na jaren, en blijven 
komen zolang men wil of nodig acht.
Ook het gemis van druk werkt positief; men is onder 
gelijkgestemden en wordt veroordeeld noch beoordeeld, 
wat een groot gevoel van veiligheid oplevert. Er is geen 
onderscheid: iedere bezoeker is gelijk, wat die ook doet of 

is. Vragen worden niet gesteld; er is geen intake en geen 
diagnose. Men gaat gewoon aan het werk met het herstelplan 
bij en met de groep.

Hoop
Elke alcoholist droomt er el eens van in een mum van tijd de 
verslaving de baas te worden, maar dit is een illusie. Het AA-
programma vraagt veel inzet, kracht, doorzettingsvermogen 
en geduld. Men leert het leven te veranderen, met behoud 
van de goede dingen. Men leert teleurstellingen onder ogen 
zien en er mee omgaan. Men leert vooral van het programma 
en de ervaring die lotgenoten kunnen bieden die al langer 'op 
weg' zijn. Vooral echter ervaart men dat wanhoop kan worden 
vervangen door hoop. Men vindt zijn eigenwaarde terug. Iedere 
AA’er heeft dit proces zich zien voltrekken en zelf meegemaakt.
Het lukt op deze manier weliswaar niet altijd om van de 
drankverslaving af te komen, maar wel vaak. Iedereen die 
hulp zoekt, is van harte welkom.

Informatie
De AA-werkgroep Balans komt bijeen op de vrijdagmiddagen 
van 14.00 tot 16.00 uur in de vergaderzaal van Triton, 
Wijkplein Where, Triton 73, 1433 BM Purmerend. E -mail 
aa.werkgroep.balans@gmail.com, telefoon 06 10751090, 
website: www.aa-nederland.nl, Landelijke Hulplijn (24 uur per 
dag bereikbaar): 085 1045390.

De AA-Werkgroep Waterland vergadert elke woensdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in het pand van de Brijderstichting, 
Waterlandlaan ingang no 61, 1441 RS Purmerend. E-mail 
werkgroepwaterland@gmail.com, telefoon 06 43633278, 
website: www.aa-nederland.nl. 	 l

Logopediepraktijk ISTO  
bestaat tien jaar

Het Instituut voor Spraak en Taalonderzoek, kortweg 
ISTO, viert op 9 december zijn tweede lustrum. In deze 
tien jaar is ISTO uitgegroeid tot een professionele en 
dynamische eerstelijns logopediepraktijk met zeven 
vaste medewerkers en zes vrijwilligers. 

De missie annex visie van ISTO is het bieden van hoogwaardige 
en op maat gesneden logopedische zorg. Die biedt kinderen en 
volwassenen kansen en handvatten om volwaardig te kunnen 
participeren in de samenleving en om zelfredzaamheid op een 
veilige en effectieve manier te vergroten.

Behalve logopedie biedt ISTO, samen met partners en 
maatschappelijke en zorginstanties, diverse taalactiviteiten 
aan voor volwassenen en kinderen. De assistentie van het 
team vrijwilligers is hierbij een grote steun.

Voor meer informatie:   https://logopedieneurologie.nl/ 

Waterlandlaan 81, 1441 RS Purmerend.  l
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Presentatie Rembrandt
prima bezocht
Zeker zeventig bewoners bezochten op donderdag 
10 oktober de door Jan Broekhoven gehouden prima 
presentatie over Rembrandt van Rijn. Zoals altijd 
luisterden de aanwezigen met ingehouden adem naar 
de vertelling die Jan, met vertoon van dia's over de 
meester, in elkaar had gezet.

De uitmuntende Hollandse 
kunstenaar, die leefde van 
1606 tot 1669, geldt als de 
belangrijkste schilder van de 
17e eeuw. Hij werd geboren 
in Leiden en rond 1625 heeft 
hij zijn kunstwerken verder 
ontwikkeld. Wat vooral bij 
zijn schilderijen opvalt, 
zijn de contrasten en de 
verschillende behandelingen 

van licht en donker, waardoor later de penseelstreken 
kleuriger werden. Vooral in het schilderen van portretten was 
Rembrandt een kei; kijk maar naar de 'Nachtwacht' in het 
Amsterdamse Rijksmuseum of naar de portretten van zijn 
geliefden, onder wie Saskia van Uylenburgh, en later van zijn 
zoon Titus.

Jodenbreestraat
In 1631 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij een huis 
aan de Jodenbreestraat kocht met een lening van een 
bevriende relatie. Die hielp hem ook met opdrachten, zodat hij 
enigszins zijn schulden kon voldoen. Echter, Rembrandt was 
niet zo spaarderig en leefde ver boven zijn stand. Het geld 
dat binnenkwam, ging er net zo snel weer uit. Zelfs na zijn 
huwelijk met Saskia werd zij later ook nog door familieleden 
beschuldigd van verkwisting, ondanks het feit dat hij zelf 
allerlei exotische kledingstukken kocht, die hij gebruikte voor 
zijn schilderijen. Het was zelfs zo dat Rembrandt zijn schulden 
niet meer kon terugbetalen en dus failliet ging. Zelfs door de 
verkoop van alle etsen en schilderijen en van het huis plus 
inventaris kon hij zijn financiële verplichtingen niet nakomen.

Leerlingen
Verder stond Jan stil bij de vrienden en leerlingen van 
Rembrandt in Leiden en Amsterdam, en bij de kunstenaar 
als etser, waarmee hij tot in het zuiden van Europa 
bekendheid verwierf.

Het was weer een interessante presentatie, waarin veel werd 
verteld over het leven van Rembrandt. Mede hierdoor konden 
de gasten terugmijmeren over de televisieserie 'Six over 
Rembrandt' vanwege het Rembrandt-jaar.

De middag werd afgesloten met een woord van dank en 
de overdracht van een enveloppe, deze keer door Henk de 
Kruijf. Hierna keerde iedereen enthousiast, onder elkaar wat 
nababbelend, glimlachend huiswaarts.  l

Update van de HOP-commissie  
Wheermolen
Op 6 maart 2017 ontstond de HOP-commissie tijdens 
een bijeenkomst in Triton. Voor wie het nog niet weet: 
HOP staat voor HondenOntmoetingsPlek. Op 12 
juni overhandigden we ons voorstel aan wethouder 
Eveline Tijmstra en op 14 oktober bezochten we het 
gemeentehuis om het te bespreken.

Even terug in de tijd: een enthousiaste groep wijkbewoners, 
zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters, wilde graag 
meedenken over het hondenbeleid in de Wheermolen. 
Aanleiding was de steeds verder oprukkende bebouwing, 
waardoor de uitlaatmogelijkheden alsmaar minder werden. 
Als gevolg hiervan regende het klachten over stank en grote 
hoeveelheden hondenpoep op de resterende groenstroken. 
Losloop- en speelmogelijkheden voor de viervoeters 
waren vrijwel niet meer te vinden. Ook waren er grote 
onduidelijkheden over het hondenbeleid, mede omdat veel 
paaltjes en borden in de loop der tijd waren verdwenen. Het 
uiteindelijke doel van de HOP-commissie is dan ook het 
neerzetten van een duidelijk hondenbeleid en de realisatie 
van één of meer uitrenvelden en/of losloopgebieden.

Bijeenkomst
Zoals gezegd was op 14 oktober in het gemeentehuis een 
bijeenkomst om het voorstel te bespreken. In principe werd 
het overgenomen, met enkele kanttekeningen betreffende 
de huidige losloopveldjes, waarbij na herinrichting wordt 
bekeken of ze blijven bestaan. Ook moet de situatie aan de 
Albert Schweitzerlaan, na de vervanging van het riool en de 
herinrichting, opnieuw worden bekeken.
In de Castorstraat gaat, op verzoek van omwonenden, een 
hondenverbod gelden. Ook wordt in dit deel van de wijk een 
aantal depo-dogbakken geplaatst. Het is de bedoeling dat 
ook hier een uitrenveld wordt gerealiseerd. Hiervoor worden 
diverse opties bekeken.

Plannen voor een uitrenveld met zwemmogelijkheid aan de Johan 
Wagenaarstraat en een uitrenveld aan de Boeierstraat worden 
uitgewerkt. Hierbij wordt onder meer gekeken of het financieel 
haalbaar is. Een klein losloopgebied langs de fietstunnel (Het 
Achterom) is akkoord en een losloopgebied langs het Trimpad 
wordt onderzocht op ecologische en financiële haalbaarheid. De 
trimbaan zelf is en blijft verboden voor honden. Bij het uitlaten 
langs de dijk geldt, zoals altijd, een aanlijn- en opruimplicht.

Besluitvorming
Nadat ook andere commissies en wijken hun voorstellen 
hebben ingediend, worden deze gezamenlijk ter 
besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester 
en wethouders. In het eerste kwartaal van 2020 kunnen we u 
hierover hopelijk meer vertellen. 
Wilt u graag op de hoogte blijven? Neem dan eens een kijkje 
op onze facebookpagina 'HOP Wheermolen'.
Immers niet alle wijkbewoners maken gebruik van facebook, 
dus zijn ze afhankelijk van onze krant.  l
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Hoe lang mogen campers en caravans op de openbare 
weg geparkeerd staan? Deze kwestie blijft helaas een 
probleem in de wijk. Nog steeds 'dumpen' sommige 
bewoners hun (tijdelijk) overbodige caravan, aanhang- en 
vouwwagen op speel- of parkeerplaatsen of achterafjes.

Helaas zijn deze mensen vaak enigszins slim door de 
kentekenplaten van hun schroot af te halen, in plaats 
van gewoon te bellen naar de gemeente om het wrak te 
laten weghalen. Ze laten de karren vaak domweg staan of 
verplaatsen ze even, in de hoop dat het probleem zichzelf 
oplost, zonder kosten voor de dumpers.

Meldingen
Dat dit veel wijkbewoners een doorn in het oog is, blijkt uit 
de meldingen die we hierover krijgen. Zo staat er al enkele 
maanden een vehikel met plakkers en lekke banden een beetje 
verstopt in de Tjalkstraat. Gelukkig is de afdeling handhaving 
van de gemeente inmiddels bezig het wrak te verwijderen.
De vraag blijft echter waarom de eigenaar zelf geen contact 
opneemt met de gemeente om zijn vehikel te laten weghalen. 
Het maakt de wijk leefbaarder, ziet er minder rommelig uit en 
niemand hoeft zich er dan aan te ergeren.

APV
Omdat de regels blijkbaar niet voor iedereen duidelijk zijn, plaat-
sen we hieronder de bepaling in de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening) Purmerend, artikel 86, voor dergelijke vehikels.

'Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, 
camper of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie 
dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebezigd op de weg te plaatsen of 
te hebben langer dan op:
1.  drie achtereenvolgende dagen in de periode van 1 

november tot 1 maart;
2.  acht achtereenvolgende dagen in de periode van 1 maart 

tot 1 november.

De controle/handhaving wordt primair niet uitgevoerd door de 
politie, maar door de afdeling handhaving van de gemeente 
Purmerend. Voor meldingen en vragen aan de afdeling 
handhaving kan het beste even met hen contact worden 
opgenomen via telefoonnummer 0299 452 452.'

Gemeenschapsgeld
Na inschakeling van de afdeling handhaving zouden deze 
vehikels na een paar weken moeten zijn verwijderd. Helaas 
gebeurt dit natuurlijk weer met gemeenschapsgeld, dat voor 
betere doeleinden zou kunnen worden gebruikt. De positieve kant 
van de zaak is dat zo'n  opslagplaats voor campers, caravans 
enzovoort weer van een parkeerplaats voor een auto wordt.  l

Houd inbrekers buiten de deur
De donkere dagen zijn alweer ruim een maand aan de 
gang. Daarom is het weer de hoogste tijd om tips te 
geven over hoe inbrekers buiten de deur te houden. 
Inderdaad, dit is een soort herhaling van een herhaling, 
maar deze hints voor oplettendheid kunnen niet vaak 
genoeg worden gegeven.

• Zorg voor goed hang- en sluitwerk van ramen en deuren. 
Vraag advies aan een erkend Keurmerk Veilig Wonen-bedrijf. 
Meer informatie vindt u op Politiekeurmerk.

• Sluit ramen en deuren goed af; vergeet vooral het nachtslot 
en het wc-raampje niet.

• Laat geen sleutels aan de binnenkant van sloten zitten en 
verstop ze niet buiten onder deurmat of bloempot.

• Doe geen adreslabel aan uw sleutelbos. Sluit binnendeuren 
en kostbaar meubilair niet af; u voorkomt hiermee extra 
schade als er wél wordt ingebroken. Zet uw fiets/brommer 
altijd op slot, ook als deze binnen staat. Zorg voor voldoende 
buitenverlichting en weet dat er vaak aan de achterkant van 
woningen wordt ingebroken.

• Berg waardevolle papie-
ren en sieraden goed op en 
laat ze niet in het zicht liggen 
(huur bijvoorbeeld een bank-
kluisje). Graveer postcode en 
huisnummer in waardevolle 
spullen. Maak foto’s van antiek, 
schilderijen en sieraden voor de 
verzekeringsmaatschappij.
Zet ladders, vuilcontainers en 
andere dingen waarop kan 
worden geklommen weg.

• Registreer uw waardevolle spullen eenvoudig dankzij het 
Registratieformulier kostbaarheden. www.purmerend.nl/sites/
default/files/registratie-kostbaarheden-2012.pdf.  l

Parkeren campers en caravans blijft probleem
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De ongeveer 75 
aanwezigen hielden 
hun adem in tijdens 
de bevlogen en 
humoristische presentatie 
over het ontstaan van 
de Beemsterpolder, 
de droogmakerij en de 
toekenning van de status

Werelderfgoed in 1999, verteld 
door Geert Heikens.

Geert tekende met diverse 
kleuren de grenzen, 
de drooglegging en 
veranderingen in de 
polder op de flipover. Hij 
verklaarde die met een 
hoog amusementsgehalte 
aan de aanwezigen, met de 

mogelijkheid hem te interrumperen met vragen, die hij dan op 
een geweldige manier beantwoordde. Soms leek het wel of 
hij aan het trimmen was om zijn conditie op peil te houden. 
Zelfs zonder microfoon was hij duidelijk te verstaan en als 
het moest, reden hij na de vraagsteller heen en terug om 
het antwoord te geven, zodat iedereen weer terug was in de 
Beemsterpolder.

Cabaret
De presentatie was op uitnodiging van de Werkgroep 55-
plus Wheermolen - en wat een onderhoudende middag 
werd het. Op geheel eigen wijze, grenzend aan onvervalst 
cabaret, vertelde Geert zijn visie over de totstandkoming 
van de Beemsterpolder. Heilige huisjes over het aandeel 
van Leeghwater en fraaie theorieën over de totstandkoming 
van het unieke stelsel van rechte wegen en sloten werden 
onderuitgehaald, met veel pragmatischer motieven.

Bamestra
Het zou misschien voor de hand liggen het verhaal te 
vertellen vanaf 1612, het moment dat de Beemster werd 
ingepolderd, maar er was natuurlijk ook al iets vóór die 
tijd. Dit was een drassig veengebied, dat geregeld onder 
water kwam te staan. Hierdoor stroomde een riviertje, de 
Bamestra. Bamestra schijnt een verbastering te zijn van 
'daar waar wordt geboomd'. Het gaat dan om boten die met 
behulp van een boom worden voortgeduwd, denk maar aan 
de Giethoornse punters. Er zijn bodemvondsten gedaan, 
waaronder een bijl en de restanten van een vuurpot, die er 
op wijzen dat er toen al mensen in het gebied zijn geweest. 
Waarschijnlijk zijn deze werktuigen afkomstig uit de omgeving 
om veen af te steken. Van bewoning zelf is geen bewijs 
gevonden. Het riviertje nam veen mee en daardoor ontstond 
uiteindelijk een meer.

Investeren
Tijdens de Honderdjarige Oorlog zijn veel rijke kooplieden 
naar het noorden (Amsterdam) getrokken, omdat het daar 
relatief rustig was ten tijde van de Spaanse overheersing. In 
plaats van te investeren in de Oost investeerden zij hun geld 
liever in Nederland. Het idee om vanuit het water ineens over 
achtduizend hectare land te beschikken, was een lucratieve 
onderneming. Zo had de motivatie tot het droogmaken van 
de Beemster twee componenten: financieel gewin en politiek. 
De deelnemers waren dan ook mensen met politieke invloed. 
Die was vooral belangrijk voor ontheffingen voor belastingen 
op het vervoer van bijvoorbeeld bier, maar ook graan en 
vee. Opmerkelijk dat dit allemaal in minder dan een half jaar 
beklonken was.

Bron foto: Stichting werelderfgoed nederland

Bron foto: Wikipedia

Droogmakerij de Beemster volgens Geert Heikens
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Natuurlijk was niet iedereen er blij mee. Graft en De Rijp 
waren tegen het plan, want die zagen hun verbinding met de 
Zuiderzee en Noordzee via het Beemstermeer verloren gaan. 
De Rijpenaren hebben dan ook pogingen gedaan de dijk door 
te streken.

Uitdijen
Om verder uitdijen van het water te voorkomen, werd om het 
gebied een ringvaart gegraven en met de modder uit de vaart 
werd een dijk aangelegd. Dat werd door allerlei aannemers 
gedaan, die elk een stukje voor hun rekening namen. De 
aannemer die bij Spijkerboor aan het werk ging, dacht met 
inferieure materialen een deel van het budget in eigen zak 
te kunnen steken. In 1610 was het meer nagenoeg droog. 
Bij Spijkerboor echter begaf de dijk het als gevolg van de 
wanpraktijk van die aannemer en kwam de Beemster weer 
onder water te staan.
De aandeelhouders, met name de kleinere, raakten 
ontmoedigd en haakten af. De puissant rijken echter zagen er 
nog steeds brood in. In 1612 is de Beemster dan echt droog 
gevallen en zo kwam er ruim zevenduizend hectare grond 
beschikbaar.

Afwatering
Echter, om het gebied droog te houden en te zorgen voor 
afwatering, werden sloten gegraven. De kortste weg tussen 
twee punten is een rechte lijn, dus ben je met rechte sloten 
het snelst van het overtollige water af. Ziehier het ontstaan 
van het beroemde patroon van wegen en sloten. Hetzelfde 
geldt voor de grondbezitters. Om zo snel mogelijk bij hun 
bezit te komen, is de kortste weg de rechte.
Het idee was om de Beemster tot de graanschuur voor 
steden als Amsterdam en Hoorn te maken, maar graan 
gedijt niet op natte klei, en grasland juist wel. Zo kwam dan 
ook het ideale vierkant tot stand. Dit werd bepaald door de 

hoeveelheid koeien die een enkele boer met de hand kon 
melken, en dat zijn er veertien. Geert denkt dan ook eerder 
dat de afmetingen en de indeling van de Beemster vooral aan 
economische pragmatische redenen te danken zijn. Er wordt 
wel beweerd dat het schoonheidsideaal zoals het in de kunst 
wordt gebezigd, de inrichting heeft bepaald, maar Geert 
betwijfelt dat.

Molens
Het water werd 
met behulp van 
molens de polder 
uitgepompt. 
Een molen kon 
ongeveer een meter 
water wegmalen. 
Aangezien de 
Beemster drie meter 
diep was, was er 
een molengang van 
steeds drie molens 
nodig om het water 
uit het gebied te 
pompen. Er waren 
aanvankelijk 35 
molens. Dat wer 
later uitgebreid tot vijftig, met name in het noordelijk deel van 
de Beemster. Dit was vanwege de dominante zuidwestelijke 
windrichting, waardoor het water één kant werd opgestuwd. 
De omringende boeren waren niet blij met de ringvaart en 
eisten ieder een bruggetje over de ringvaart. Later is dit aantal 
bruggen aanzienlijk terug gebracht.

Het opgepompte water werd via de ringvaart bij Schardam 
in de Zuiderzee geloosd. Daar waar het riviertje stroomde, is 
de polder het diepst. Vandaar dat de eerste boerderijen aan 
de rand van het gebied werden gebouwd, om later dieper de 
polder in te worden verplaatst. De oorspronkelijke molens die 
het gebied droogmaalden, zijn er niet meer; ze zijn allemaal 
verplaatst naar andere polders. Bij de Schermer is nog een 
molengang te zien die voor het droogmalen werd gebruikt.
Ook over de vijf kerken die in de dorpen hadden moeten 
komen is na beraad alleen der Hendrik de Keijserkerk in 
Midden-Beemster gebouwd, naar het ontwerp van de 
stadsarchitect van Amsterdam.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan met deze bevlogen, 
enthousiaste en humoristische vertelling van wat Geert allemaal 
over zijn geliefde Beemster naar voren bracht. Hij maakte er dan 
ook om ongeveer 15.45 uur na nog een paar vragen te hebben 
beantwoord zelf een eind aan door te zeggen: "Als ik nu nog 
meer ga vertellen of vragen beantwoord, dan ben ik over twee uur 
nog niet klaar." Op deze wijze kwam voor dit jaar een eind aan 
de geweldige middag en de laatste presentatie van 2019 van de 
Werkgroep 55-plus.

Op donderdag 20 februari 2020 beginnen we weer met de 
eerste presentatie, en wel door Dick Wijers over de hofjes 
van Amsterdam.  l

Bron foto: Stichting werelderfgoed nederland
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Weer is het team van vrijwilligers van D’Rode Garrell 
er in geslaagd een griezelig evenement te organiseren 
met Halloween op zondag 30 oktober. De kinderen 
mochten zich in groepjes, eventueel met een ouder, 
naar en in de gewelven van de flat begeven.

Nadat was geklopt of gebeld aan de spookdeur, werd deze 
open gedaan door een skelethand, en vroeg een stem wat de 
groep kwam doen. Nadat de kinderen waren binnengelaten 
in de donkere gang, begon gelijk het griezelen en schrikken 
van de onverwachte geluiden en het heen en weer bewegen 
van de gedenkstenen, waarop de namen stonden van de 
overleden spoken en heksen.

Daarna kwam de slager met een etenspotje van spinnen, 
muizen, vingers voor de soep en gerookte polsen. Bij z’n 
grote slagersmes bleven veel kinderen toch maar even op 
afstand staan. Dat werd regelmatig  geslepen, want aan 
lekkere hapjes voor al die spoken en heksen was nog  
wel gebrek.  

Niet alleen de heksen, de slager en de rammelende 
gedenkborden in de gang, maar ook het plotseling opduiken 
van De Witte Juffer bracht diverse kinderen van schrik aan 
het huilen, vooral omdat ze iedere keer ineens uit het niets 
opdook.

Partytent
Gelukkig werden de kinderen door vriendelijke heksen 
opgevangen en begeleid naar de partytent, waar ze allemaal 
konden kiezen uit een suikerspin,stroopwafels, snoepsleutels 
en limonade. De ouders die met hun kinderen waren 
meegekomen konden zich met een bekertje koffie aan de 
statafels verpozen met het inkijken van oude fotoboekjes. 
Soms hoorde je de kreet 'Kijk, dat ben ik, nee toch?’, maar 
na nog een keer goed kijken was het inderdaad zo.
Het was weer een heel gezellige middag, met aan het eind 
van de dag fijn met alle vrijwilligers nog wat eten en napraten.

Geslaagd halloweenfeest van d’rode garrells

Fietstocht SPURD groot succes

De tweede 
fietstocht op 
woensdag 9 oktober 
georganiseerd door 
SPURD was een 
groot succes.

Ruim twintig 
deelnemers 
verzamelden zich 
voor het stadhuis 
om deel te nemen 
aan deze fietstocht. 
Met tussenstops 
in Hobrede en 
Purmerend en bij de handboogschietvereniging Waterland op 
de Westerweg om even uit te rusten, kopje koffie met traktatie 
en even ter plaatse sporten, onder andere klompgolfen en 
uiteraard geoefend om de pijlen met de handboog in de roos 
te schieten. Daar namen de begeleiders van Spurd op een 
prettige wijze en ontspannen fietsdag afscheid genomen van 
de deelnemers. l
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Nieuws over het ‘t Noot 

Zou er nu werkelijk na 
enige jaren dan  einde-
lijk een akkoord met de 
omliggende bewoners 
zijn gekomen over de 
nieuwbouw van de ’t 
Noot, zoals op de hier 
vermelde foto.

Het appartementencomplex zou voorzien in 52 woningen, een 
huisartsenpraktijk en eventueel een halfverdiepte garage.  l

Op weg naar de tweede kamer
Het vertrek van twee bussen vol huurders naar de 
Tweede kamer in Den Haag voor het  bijwonen van 
debatten over de begroting Wonen 2020.

Ruim 2000 mensen gingen mee namens de huurders-
vereniging Interwhere uit Purmerend en de Boog uit Hoorn 
en ondersteund door en voor Intermaris.  l

Inleveren vuurwerk 
en kerstbomen 

Aan het begin van het nieuwe jaar organiseert de 
gemeente weer een inzameling voor vuurwerkafval en 
kerstbomen.

Op donderdag 2 januari tussen 09.00 en 15.00 uur kunt u uw 
vuurwerk inleveren op de parkeerplaats naast het tankstation 
Wheermolen, Kennedyplein.

Op diezelfde locatie kunt u op vrijdag 3 januari tussen 09.00 
en 15.00 uur uw kerstboom komen brengen. Behalve schone 
straten levert het inleveren nog meer op: € 0,25 per kilo 
vuurwerk en per kerstboom € 0,50.  l

Wheermolen-West 
komt boven de grond
Dat er hard wordt gewerkt aan de nieuwbouw aan de tot voor 
kort nog kale zandvlakten in Wheermolen-West blijkt wel uit 
onderstaande foto’s.  l


