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Bewonersinitiatief leidt tot bijenlint

Het bijenlint dat in de Hannie Schafstraat komt, is een 
bewonersinitiatief. De initiatiefneemster had namelijk 
een artikel gelezen over de aanleg van een bijenlint in 
de Weidevenne.

Enkele bewoners vonden dat de Hannie Schaftstraat wel 
wat meer kleur kon gebruiken, en een bijenlint is hiervoor 
uitstekend geschikt. Om het initiatief kracht bij te zetten diende 
deze betrokken bewoonster een verzoek in, dat door de 
gemeente werd omarmd. Op de valreep van het plantseizoen 
kon het bijenlint alsnog worden aangelegd.

Dat dit nog aan 
het eind van 
het jaar kon 
plaatsvinden, is 
te danken aan 
een supersnelle 
samenwerking 
tussen groen
specialisten 
van de ge
meente en de 
aannemer die 

de bloembollen heeft gezet. Al heel vroeg op dinsdag 
15 december zijn de bollen geplant, en wel in de strook 
voor de huisnummers 20 tot en met 52. Welke bloembollen 
allemaal in dit stuk groen zijn gezet, blijft tot aan de maanden 
maart en april voor iedere bewoner een verrassing.

Aaneenschakeling
Een bijenlint is een lint van bloemen ter bevordering van de 
overlevingskansen van de bijen en andere insecten.
Deze linten kunnen voorkomen in tuinen of landschappen. Het 
is dus een mooi initiatief om Nederland weer tot een geschikte 
woonplaats te maken. Dit kunnen onder andere tuinen of 
landschappen zijn, met daarin bijvriendelijke beplanting en/of 
insectenhotels. Het is dus een lint van initiatieven om Nederland 
weer tot een geschikte woonplaats voor bijen te maken.

Het bijenlint is ooit in Zutphen begonnen en geregeld als 
een mooi, lokaal initiatief. Daarna is het opgepakt door de 
Bijenstichting en nu is het een landelijk fenomeen. Hierbij kan 
iedereen, zowel bedrijven als particulieren, een belangrijke rol 
spelen. Iedere actie, dus elk bijenhotel of elke bijvriendelijke 
tuin, draagt bij aan de verbetering van de voedselvoorziening 
van honing en wilde bijen.  l

Blijf oppassen in de wijk

Het kan helaas niet genoeg onder de aandacht worden 
gebracht: zeker tijdens deze pandemie is het nog altijd 
beter om geregeld te waarschuwen voor oplichting 
aan de deur door allerlei mensen dan dit na te laten.

Echter, niet iedereen die aan de deur komt is verdacht.  
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mannen en vrouwen  
met collectebussen voor goede doelen. Doorgaans  
worden deze collectes zowel op de televisie als in  
de sociale media van tevoren aangekondigd. 

Deze instanties werken op dit moment meestal per post, 
waarin u dan naast een begeleidend schrijven een giro
overschrijvingsbiljet vindt. Helaas zijn er ook ‘andere 
instanties’ die hiervan gebruik maken. Dus denkt u: 
klopt dit wel?, doe dan niet open. En heeft u al  een 
bedrag overgeschreven? Jammer dan, hup, in de groene 
papierbak, of de betaling anderszins meteen ongedaan laten 
maken. Dus zeker niet reageren of iets anders doen 
en STORNEREN, alleen verscheuren.

Ouderen
Vooral de (iets) ouderen en alleenstaanden willen we 
hier nogmaals waarschuwen: regel in principe niets aan 
de deur! Het verhaal is altijd prachtig, maar zeker als ze 
met twee personen zijn, is dit altijd verdacht. Laat vooral 
niemand binnen, met wat voor smoes dan ook. Mocht dit 
ten onrechte zijn, jammer dan. Zoals het spreekwoord luidt: 
een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Bron foto: Max Meldpunt (Omroep Max) l
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Gouden Purmerender uitgereikt aan inloophuis

Het gemeentebestuur van Purmerend heeft de Gouden 
Waarderingsspeld, ook wel bekend als de Gouden 
Purmerender, toegekend aan Stichting Inloophuis Wij 
Allemaal. De stichting staat open voor iedereen die, 
direct of indirect, te maken heeft met kanker.

Het doel van Wij Allemaal is om bij mensen met kanker en 
hun omgeving de kracht en weerbaarheid te vergroten en de 

controle over het leven weer terug te krijgen, in welke 
vorm of op welk niveau dan ook. De organisatie 
wordt bemand door geschoolde en betrokken 
vrijwilligers, die zich volledig richten op het belang 
van de bezoekers.

Ondersteunen
De vrijwilligers staan onder andere (ex)
kankerpatiënten en hun familie bij. Ze bieden een 
luisterend oor, ondersteunen en verwijzen door 
bij vragen over hulpverlening en zorg. Naast een 
ontmoetingsplek is het inloophuis ook een centrum 
waar begeleiding en tal van therapieën worden 
gegeven, gericht op het verbeteren en ondersteunen 
van de lichamelijke en mentale conditie.

Wij Allemaal werkt nauw samen met verschillende 
ziekenhuizen, fysiotherapeuten, sportorganisaties en 

zorginstellingen in de omgeving.

Het gemeentebestuur is trots op deze zeer actieve 
vrijwilligers, die het inloophuis tot een inspirerende 
ontmoetingsplek maken, waar men vreugde en verdriet kan 
delen.

De waarderingsspeld werd uitgereikt aan de heer Hamann 
(voorzitter) en mevrouw Kok (coördinator).  l

Purmerend en Beemster samen 
in Meld Misdaad Anoniem
Purmerend en Beemster gaan samenwerken 
met het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Deze 
samenwerking vergroot de informatiepositie van de 
gemeenten en versterkt hiermee de integrale aanpak 
van ondermijnende criminaliteit.

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie 
en geen onderdeel van de politie. Je meldt bij Meld 
Misdaad Anoniem over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, 
illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. 
De anonimiteit van de melder staat hierbij altijd centraal. 
Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 
telefoonnummer 08007000, op maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 09.00 tot 17.00 
uur. Daarnaast is het 24/7 mogelijk om te melden via een 
beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden.  l

Sporten in coronatijd

Helaas zijn we nog niet 
verlost van corona. We 
zullen nog even moeten 
doorbijten voordat we 
zijn ingeënt en weer vrij 
kunnen bewegen en doen 
waar we vóór februari 
2020 goed in en blij mee 
waren. Maar niet alleen 
maar getreurd, want op 
de website van Spurd 
kunt u voor diverse 
bewegingsoefeningen en 
sportactiviteiten terecht.

Op die site kunt u ook voor senioren thuis oefeningen vinden 
die u rustig en in geheel eigen tempo op de stoel, tegen de 
muur, enzovoort kunt doen. Dit aanbod geldt zeker zolang de 
buiten en binnen activiteiten door de Covid19maatregelen 
nog niet zijn vrijgegeven en we weer gezamenlijk aan de slag 
kunnen gaan. 

Kijk voor het aanbod en meer informatie op info@spurd.nl of 
bel met 0299 418100.  l
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Don Bijl Bron foto: Piet Jonker

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Don Bijl

We hebben afscheid genomen van 2020 en kijken 
vooruit naar het nieuwe jaar. Burgemeester Don Bijl 
heeft op 1 januari zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak 
gehouden, niet op het podium van de Purmaryn of op 
de Koemarkt, maar in de studio van RTV Purmerend. 
Aangezien we denken dat toen niet alle bewoners op 
deze zender hebben afgestemd, lijkt het ons een goed 
idee om deze speech hier af te drukken.

Beste mensen,

Wat hadden we een jaar geleden andere verwachtingen van 
2020 dan de werkelijkheid ons heeft laten zien. Mooie evene
menten, 75 jaar vrijheid, Sail Amsterdam, en nog veel meer.
We weten het allemaal: het heeft niet zo mogen zijn.
Corona heeft ons leven helemaal op zijn kop gezet.
Het virus heeft geleid tot grote aantallen besmette mensen, 
veel zieken en, helaas, veel mensen die zijn overleden in 
moeilijke omstandigheden.

De druk op de zorg was en is enorm. De economische 
gevolgen zijn voor hele sectoren ingrijpend. De psychische 
consequenties zijn nog nauwelijks te overzien.
Onze dank gaat uit naar de mensen in de frontlinie van 
de zorg, de politie en de boa’s, maar ook naar de mensen 
die op de achtergrond zo veel hebben gedaan om de 
omstandigheden het hoofd te bieden. Het was en is zwaar.
Het meeste hebben wij het menselijke contact gemist: de 
aanraking, de schouder om op te leunen, het warme en 
directe gesprek met collega’s en vrienden.

Natuurlijk zijn we blij met de vele digitale mogelijkheden die er 
zijn. We hebben wat dat betreft veel geleerd, maar we weten 
nu beter dan ooit dat wij mensen anderen nodig hebben om te 
gedijen, om saamhorigheid te voelen, om niet eenzaam te zijn.

Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel, maar wij zijn 
er nog lang niet. Dit jaar begint zonder nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente en zonder het mooie ‘Purmerend wenst 
elkaar’ op de Koemarkt.

Om de start van het jaar toch niet ongemerkt voorbij te laten 
gaan, hebben we in ieder geval dit programma, dat met RTV 
Purmerend wordt gemaakt.

Van Purmerenders, met Purmerenders, voor Purmerenders.
Het ligt voor de hand dat iedereen opvattingen heeft over de 
bijzondere omstandigheden waarin we leven. Nederlanders 
vinden immers graag overal iets van! Dit is een van de leuke 
kanten van ons land.

Maar het is ook weinig productief, weinig zinvol, om elke 
maatregel ter discussie te stellen. Dat schiet niet op. Een 
regering is er ook om te regeren. Achteraf kunnen we 
bespreken wat we er van geleerd hebben.

We zullen ongetwijfeld onze crisisorganisatie tegen het licht 
houden. Maar daar kan het niet bij blijven.

Ook fundamentele, complexe vraagstukken als onze 
economische ordening, de absurd goedkope vliegvakanties, 
de grenzen van ons gezondheidsstelsel en de organisatie van 
de zorg roepen vragen op. Is overbevolking mede een oorzaak 
van de pandemie? Hoe gaan we om met ethische kwesties, 
zoals de belasting van en keuzes in de zorg, in de wetenschap 
dat de mens sterfelijk is? Heel ingewikkeld, maar wel nodig.

De afgelopen tijd was er gelukkig al een herwaardering van 
publieke waarden aan de gang. Wat bedoel ik daarmee?
We hebben het bedrijfsleven nodig, grote en kleine bedrijven, 
maar we hebben als samenleving te veel blanco cheques 
gegeven. Dat heeft geleid tot bedrijven die oncontroleerbaar 
groot zijn geworden, zoals Facebook, Google en Amazon. Een 
gevolg is ook dat het aandeelhoudersbelang veel belangrijker 
is dan maatschappelijke continuïteit en verantwoordelijkheid. 
Rijkdom is niet meer in balans met prestaties. Het evenwicht 
is zoek. De discussie hierover komt gelukkig op gang. Dat 
is hoogst nodig. In ons land, maar ook in Europa. Alleen op 
Europese schaal kunnen we het evenwicht weer herstellen, 
omdat onze belangen ook moeten worden bewaakt tegen 
machten uit andere delen van de wereld. Het gaat te ver en is 
ook niet de plaats om hier dieper op in te gaan.

Wat wel passend is, is om het belang van de publieke waarden 
op de schaal van de gemeente te noemen. Mensen die mij ken
nen weten, dat ik al jaren dit thema aan de orde stel: hoe gaat 
de overheid om met burgers, met inwoners? In onze maat
schappij heeft de afgelopen decennia niet alleen bij het bedrijfs
leven, maar ook bij de overheid de bedrijfsmatige aanpak een 
hoge vlucht genomen. Alles moest in procedures en structuren 
met harde normen. Smart geformuleerd. Soms prima, maar we 
zijn doorgeslagen. We zijn de mens vergeten. De mens in zijn of 
haar leefomgeving. Zelfs het recht was niet meer rechtmatig.

In Purmerend werken we er al langere tijd aan om dit patroon 
te doorbreken. ‘Mensen en hun omgeving als uitgangspunt 
nemen’ noemen wij ‘van buiten naar binnen werken’. Het gaat 
er om dat de werkwijze die in het stadhuis of in het ministerie 
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wordt ontwikkeld bij veel onderwerpen niet de enige maatstaf 
is, maar dat veel beter gekeken wordt naar wat mensen in 
hun situatie nodig hebben van de overheid.

Hoe actueel dit vraagstuk is, blijkt uit de kindertoeslagaffaire, 
waarbij de regels belangrijker waren dan de gezinnen, de 
mensen om wie het gaat.

Niet omdat de bestuurders of de ambtenaren slechte mensen 
zijn, maar wel omdat ze gevangen zitten in deze benadering, 
deze manier van werken. Nodig is een andere manier van 
leidinggeven, een andere taal, en andere manieren van 
handelen en verantwoordelijkheid nemen. Het moet niet meer 
alleen om de cijfers gaan, maar ook om de verhalen van 
mensen. Volksvertegenwoordigers moeten zich niet meer laten 
leiden door de waan van de dag en door de grote behoefte aan 
controle, maar door de vraag wat goed is voor de samenleving.

Daarbij komt ook nog dat zo veel mensen tegenwoordig 
redeneren vanuit het ‘ik’ en niet meer vanuit het ‘wij’. Het 
doorgeslagen eigenbelang. Ook hier zal de balans hersteld 
moeten worden.

Dat is nogal wat. Uit ervaring weten we dat het een hele tijd 
kan duren om te veranderen, maar het kan wel. Sterker nog: 
het moet! Anders verliest de overheid legitimiteit en gezag.
Ik zie in onze stad en organisatie prachtige voorbeelden 
van hoe het wel kan, maar we moeten dit vasthouden, 
onderhouden en verder verspreiden. Altijd al een uitdaging, 
maar vooral in deze coronatijd, waarin we niet zomaar met 
mensen in hun eigen omgeving een gesprek kunnen aangaan, 
en indirecte signalen dus niet kunnen opvangen en aanvoelen. 
Juist een blik of gezichtsuitdrukking zegt soms zo veel. Zulke 
gesprekken kan je niet of nauwelijks digitaal voeren.

Over welke onderwerpen hebben we het? Je kunt denken 
aan: jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, WMO, 
veiligheid, inrichting openbare ruimte, participatie.
Een concreet voorbeeld? De herindeling van de terrassen 
op de Koemarkt is in de eerste coronaperiode samen met 
de horeca uitgevoerd en niet op de tekentafel bedacht. 
Critici zullen zo’n voorbeeld amper serieus nemen: het 
klinkt hen weinig ‘professioneel’ in de oren. Maar dit soort 
 ogenschijnlijk kleine  voorbeelden laten de kracht van de 
‘van buiten naar binnen’  aanpak zien.

Ik zie te vaak dat de goede woorden wel worden gebruikt, 
maar dat de aanpak, de manier van werken, van handelen 
niet past. De acties laten weer de gebruikelijke manier van 
handelen zien, waarmee we dus niet verder komen.
Deze manier van werken past ook heel goed bij de komende 
fusie met Beemster, waarbij twee gemeenten met verschillende 
achtergronden elkaar gaan versterken. Die achtergronden 
mogen er zijn en blijven, al gaan we regelingen harmoniseren. 
Bij de uitvoering moet de context, de leefomgeving een rol 
blijven spelen. Bij de voorbereiding op de fusie was het de 
bedoeling ook te werken aan de maatschappelijke verbinding. 
Culturele evenementen zijn hier heel geschikt voor. Door 
corona is dat helaas veel moeilijker geworden.Gelukkig 

verloopt de samenwerking van de gemeenteraden en de 
colleges heel goed. Alle thema’s komen op tafel. Er is veel 
respect voor elkaars waarden. Ik prijs me ook gelukkig met 
de fijne verstandhouding met collegaburgemeester Karen 
Heerschop. Een fusie is tenslotte mensenwerk.
Mensenwerk was er ook volop ter voorbereiding van 75 jaar 
vrijheid. Een enorm belangrijk thema. Met vele mensen uit 
Purmerend en Beemster hadden we een prachtig programma 
in de steigers gezet, met een terugblik op onze geschiedenis 
en evenzeer een kijk vooruit. Wat betekent vrijheid in de 
toekomst voor onze samenleving, in het bijzonder voor onze 
jongeren? Het heeft niet zo mogen zijn, maar hopelijk kunnen 
we delen van het programma later alsnog laten zien.
Purmerend is volop in beweging. Als we om ons heen 
kijken, zien we de hijskranen die de broodnodige nieuwe 
woningen bouwen. We willen ook een leefbare en veilige 
stad uitbouwen waarin plek is voor mensen met allerlei 
achtergronden. We zijn actief in de regio om stad en 
ommeland op een duurzame wijze te verbinden.
Al deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat ik, bij leven 
en welzijn en met instemming van de gemeenteraad, graag 
nog even doorga als uw burgemeester. Ik hoop de fusie van 
Beemster en Purmerend per 1 januari 2022 goed te kunnen 
afronden. Halverwege 2022 zal ik vanwege mijn leeftijd moeten 
terugtreden, maar dit geeft de nieuwe gemeenteraad de 
gelegenheid een passende nieuwe burgemeester te zoeken.

Waarnemend burgemeester  
Karen Heerschop

Beste mensen,

We hebben een zwaar jaar achter de rug en we zijn nog niet 
waar we willen zijn. Maar hoop doet leven. Hoop moet er 
altijd zijn. Daar is ook alle reden voor, want ik zie heel veel 
redelijke, goedwillende, positieve mensen in Purmerend. 
Maar laten we in de tussentijd schouder aan schouder 
staan, elkaar helpen waar dat nodig is, begrip voor elkaar 
opbrengen als het even iets minder gaat. Dan bouwen we 
verder aan onze samenleving die zo de moeite waard is.
Ik wens u en de uwen een gezond en hoopvol 2021.

Waarnemend burgemeester Karen Heerschop Bron foto: Facebook l
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Hospice In Vrijheid wint Lokaal 
Compliment 2020

Op donderdag 31 
december kregen de 
vrijwilligers van Hospice 
In Vrijheid het Lokaal 
Compliment 2020 uitgereikt 
uit handen van wethouder 
Harry Rotgans. Dit 
gebeurde digitaal, tijdens 
de speciale uitzending 
van RTV Purmerend op 
oudjaarsdag.

Deze jaarlijks terugkerende prijs van duizend euro wordt door 
gemeente uitgereikt aan een vrijwilligersorganisatie die zich 
inzet voor de Purmerendse samenleving. Ondanks de steeds 
strengere regels van RIVM en overheid heeft het hospice, 
ook tijdens de eerste lockdown, de deuren open weten te 
houden. Ook nu de regels weer zijn aangetrokken, blijven de 
coördinatoren de ruim zeventig vrijwilligers enthousiasmeren 
en motiveren om de bewoners een mooie laatste tijd te geven.

Positiviteit
De tweede prijs, van vijfhonderd euro, ging naar 
FC Purmerend. De club heeft met positiviteit het 
verenigingsleven weer nieuw leven ingeblazen voor alle 
leeftijdscategorieën. Jeugdleden trainen kinderen, ouders 
helpen mee in de kantine en het afgelopen jaar zijn er 
allerlei extra activiteiten opgezet, zoals een online quiz. De 
samenwerking met een voetbalschool en GoldenSport met 
Spurd geven blijk van lokale betrokkenheid en positieve 
instelling in deze lastige tijd.

Inzetten
Met het Lokaal Compliment wil de gemeente laten zien dat ze 
blij is met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de mensen in de 
stad, want vrijwilligers maken het verschil. Dertig organisaties 
waren voorgedragen voor dit compliment, door 66 mensen. 
De acht overige genomineerde organisaties ontvangen een 
aanmoedigingsprijs met een geldwaarde van € 250,.
De jury bestond uit Rotgans, directeur Particulieren en Private 
Banking Rabobank Waterland en Omstreken Rob de Neve, en 
lid Raad van Bestuur bij de Zorgcirkel Monique Cremers.  l

Buurtgezinnen 
biedt helpende hand

Wil je iets betekenen voor een kind of gezin dat hulp 
nodig heeft? Sluit je dan aan bij Buurtgezinnen.

We weten als ouders allemaal hoe het is om ‘alle ballen in de 
lucht te moeten houden’. De kinderen zijn thuis van school, 
dus als een heuse juf of meester moeten we ons eigen kroost 

lesgeven terwijl we ook zelf aan het werk moeten. En laten 
we eerlijk zijn: naar een leerkracht luisteren ze meestal beter. 
Gelukkig is deze stressvolle periode van tijdelijke duur en 
zitten we allemaal in hetzelfde schuitje; dat schept een band.

Stressvol
Helaas zijn er veel gezinnen die niet alleen deze stressvolle 
situatie kennen. Die hebben ook nog eens te maken met 
bijvoorbeeld een burnout, ziekte, scheiding, werkloosheid, 
noem maar op. Soms zit het gewoon tegen, dat kan ons 
allemaal overkomen. Het is in dit soort situaties niet altijd 
gemakkelijk om voldoende tijd en aandacht aan de kinderen 
te kunnen besteden. Als je geluk hebt als ouder, dan heb je 
mensen om je heen op wie je kunt terug vallen. Helaas geldt 
dit niet voor iedereen.

Overbelast
Sinds twee jaar is Buurtgezinnen actief in Purmerend en 
Beemster. Ouders die overbelast zijn, koppelt Buurtgezinnen 
gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Zo’n gezin vangt 
de kinderen dan op regelmatige basis op, bijvoorbeeld 
één keer per week op een middag, of om de week in het 
weekend. Zo kunnen de ouders weer even op adem komen, 
terwijl hun kinderen een leuke tijd hebben bij het steungezin.
Op dit moment zijn we voor diverse kinderen tussen de twee 
en veertien jaar op zoek naar steungezinnen. Op de website 
van Buurtgezinnen staan korte omschrijvingen van de 
kinderen voor wie we een plek zoeken.
Interesse? 
Meer informatie vind je op de website www.buurtgezinnen.nl. 
Ook kun je mailen of bellen naar coördinator Yolanda 
van der Arend: yolanda@buurtgezinnen.nl, 0648431089. 
Geregeld plaatsen we profielen van kinderen voor wie 
we een steungezin voor zoeken op onze facebookpagina 
Buurtgezinnen.nl in Purmerend en Beemster.  l

 

 

http://website www.buurtgezinnen.nl
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In geval van nood
Is er geen spoed, maar heeft u wel brandweer, politie 
of ambulance nodig? Bel bij twijfel altijd 112!

Soms is er geen spoedsituatie, maar heb je toch de brandweer 
nodig. Bel dan met 09000904. Je wordt dan doorgeschakeld 
naar de regionale brandweermeldkamer, maar je houdt wel de 
112lijn vrij voor levensbedreigende situaties.

Bestemd voor onder andere:
• boom of takken op de weg;
• wateroverlast;
• kat in de boom (let op 24uursregeling);
• klein buitenbrandje;
• container in brand (vrijstaand);
• buitensluiting (voor uitzonderingsgevallen);
• fiets in brand;
• vreemde geur (niet gevaarlijk);
• paard of ander dier in de sloot.

Let op! Dit nummer is niet voor vragen over van alles 
aangaande de brandweer (bel hiervoor de lokale brandweer) 
en niet voor het aanmelden van oefeningen.

Geen spoed, wel politie nodig?
Voor niet spoedeisende hulp bel je met 0900–8844, dan krijg 
je de politie aan de lijn. 

Infopunt Wheermolen 

In WheermolenOost gaat de komende tien jaar veel 
gebeuren. De gemeente en Intermaris bouwen samen 
nieuwe woningen en renoveren flats. Ook knappen ze 
de straten, stoepen en het groen op. Als u vragen heeft 
over veranderingen in de wijk, dan kunt u binnenkort 
terecht na de lockdown bij het Infopunt Wheermolen.

U kunt er gewoon even binnenlopen en informatie over de 
projecten bekijken. Of een vraag stellen aan een medewerker 
van de gemeente of Intermaris. Ook Clup Welzijn, Spurd en 
de wijkagent zijn straks in het Infopunt te vinden. 
Het Infopunt Wheermolen opent na de lockdown, als alle 
winkels weer open gaan.

Het Infopunt vindt u in het Makado. Tegenover de ingang 
van Deen.  l

Bestemd voor onder andere:
• parkeeroverlast;
• jeugdoverlast;
• geluidsoverlast;
• ongeval materieel (niet gevaarlijk);
• inbraak woning (niet heterdaad);
• verdachte situatie (niet spoed);
• samenscholing (in verband met coronamaatregelen);
• auto gestolen (niet als het net is gebeurd);
• alle andere overlastmeldingen.

Is er wel spoed, is het gevaarlijk of is het een heterdaadsituatie? 
Bel ook dan altijd 112, net als bij een beroerte of hartaanval.  l

Redactieleden gezocht
Ondanks alle oproepen in onze wijk 
overstroomde mijn emailbox helaas geheel 
niet over van eventuele belangstellenden.

Sterker nog, jammer genoeg kreeg ik geen enkele 
melding van een wijkbewoner die interesse toonde om te 
helpen de wijkkrant in de lucht te houden. Dit is des te 
opvallender, omdat we weten dat veel bewoners de krant 
(uitgebreid) lezen of op z’n minst doorbladeren.
Zolang ik in staat ben om met medewerking van enkele 
collega’s belangrijk nieuws voor en uit de wijk te 
verzamelen, zal ik dit zeker blijven doen, maar zonder 
ondersteuning van andere wijkbewoners wordt het wel 
erg moeilijk. Af en toe zie ik iets in de diverse media, 
soms krijg ik een berichtje uit facebook, maar bijdragen 
uit de wijk, direct gericht aan de wijkkrant, blijven jammer 
genoeg uit. Daarom hier nogmaals de oproep: help de 
wijkkrant, werk mee bij de redactie of voorzie die van 
berichten die het wel en wee van onze wijk aangaan.
Zie het colofon voor het contactadres.

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 email 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. Heeft u een interessant artikel voor de volgende 
wijkkrant. Stuur deze dan naar de redactie voor 22 februari 2021.
De volgende wijkkrant verschijnt 2522021.
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