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Beste wijkbewoners,

Deze krant bevat onder andere artikelen over de impact 
van de covidmaatregelen op de wijkagenten, scholen, 
ouders en kinderen. Verder besteden we aandacht aan 
coaching van schoolkinderen en aan het onderwerp 
eenzaamheid. We hopen uw interesse te hebben gewekt 
voor deze onderwerpen, die velen van ons in deze rare tijd 
bezighouden. We wensen u sterkte, gezondheid en veel 
leesplezier toe.  l

Wijkagenten in coronatijd

Wat is het toch een vreemde tijd… Met vreemd bedoel 
ik dan ook soms eenzaam, spannend, beklemmend en 
soms zelf gewoon doodeng. Zelf heb ik een volwassen 
kind met autisme, dat het juist weer een erg prettige 
tijd vindt. Een tijd met ‘heel weinig ongemakkelijke 
sociale contacten’, zoals ze dan zegt.  

Zo zie je maar, het kan divers zijn. Kelly 
en ik, de wijkagenten van de Purmer-
Noord, maken dagelijks dezelfde 
ongemakken mee als iedereen. We 
hebben, met onze kinderen en in mijn 
geval zelfs kleinkinderen, een gezin te 
onderhouden en moeten net als velen 
van ons thuis lesgeven, zorgen voor 
zieke (groot)ouders en kennen dus exact 

dezelfde uitdagingen en problemen waar elke Nederlander nu 
mee te maken heeft.

Ook op het politiebureau is het niet meer zoals anders. Er 
zijn al aardig wat collega’s uitgevallen met corona en/of 
verschijnselen daarvan. Sommige collega’s willen niet als 
duo op één auto, terwijl anderen dit geen probleem vinden.
Wijkagenten doen nagenoeg geen huisbezoeken meer en 
overleg met netwerkpartners gaat tegenwoordig alleen via 
Teams. Elkaar warm ‘ontmoeten’ is er niet of nauwelijks 
meer bij. Als ik dan buiten toch iemand spreek, draag ik een 
mondkapje; erg onpersoonlijk, maar helaas voorlopig nodig.

Het aantal overlastmeldingen in de Purmer-Noord is sterk 
afgenomen, wat natuurlijk ook te maken heeft met de 
lockdown en het feit dat veel winkels dicht zijn. Gebeurt er 
dan helemaal niets meer in de Purmer-Noord? Was het maar 
zo een feest. Hoewel sterk minder dan in voorgaande jaren 
zijn er bijvoorbeeld nog steeds woninginbraken.

Laten we dus scherp blijven en alle verdachte situaties 
gewoon aan de politie blijven doorgeven. We rijden liever tien 
keer voor niets dan één keer te weinig of te laat.
Wat we heel mooi vinden om te zien, is hoe mensen 
elkaar tóch helpen. Dit gebeurt middels buurtbibliotheken, 
boodschappen doen voor elkaar en alle mooie, warme zaken 
die geregeld worden via de sociale media.
Ondanks het feit dat we zelf niet actief deelnemen op facebook, 
kijken we wel mee. Wat we daarover willen meegeven is het 
volgende. We zien geregeld berichten op facebook staan over 
fietsen of brommers die in de wijk worden aangetroffen. Of posts 
over mensen die zich verdacht gedragen in delen van de Purmer-
Noord. “De politie doet hier niets mee”, staat er dan wel eens bij, 
maar als ik deze informatie dan opzoek in onze systemen, vind ik 
die nergens terug. Zaken melden op facebook, rekening houdend 
met elkaar natuurlijk, is prima, maar geef zaken dan ook door 
aan de wijkagenten via johnny.hagenaar@politie.nl of  
kelly.bak@politie.nl.

We hopen dat alles snel weer terug kan naar het oude en dat 
we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten. Tot die 
tijd: houd vol, blijf gezond en blijf melden bij de politie!

Johnny Hagenaar en Kelly Bak,
wijkagenten Purmer-Noord.  l

Verkeersveiligheidsonderzoek 
Purmer-Noord begonnen

De gemeente is een onderzoek gestart naar 
de verkeersveiligheid in de Purmer-Noord. Met 
behulp hiervan wil ze inzicht krijgen in mogelijke 
aandachtspunten die u als gebruiker ervaart in het 
verkeer in de wijk.

Een onderdeel van het onderzoek is het in beeld brengen 
van de ervaringen die bewoners hebben op het gebied van 
verkeersveiligheid. Dit geldt zowel voor de voetganger, de 
fietser en de automobilist. De gemeente wil graag weten hoe 
veilig mensen zich in het verkeer voelen, want hiermee kan ze 
hopelijk knelpunten oplossen.

Ervaringen
Deze ervaringen verzamelt de gemeente via een online 
enquête. Het invullen hiervan kan tot en met zondag 16 mei 
via purmerend.nl/verkeersonderzoek. Per huisadres kan één 
formulier worden ingevuld. De enquête is door de gemeente 
en het verkeerskundige bureau BonoTraffics opgesteld. l
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Coach 4you
Het is weer het moment van het jaar 
waarin er een keuze is gemaakt voor 

de middelbare school door kinderen uit groep 8.  Een 
spannende tijd breekt aan. De meeste kinderen erva-
ren een gezonde spanning. Maar er zijn ook kinderen 
die veel meer moeite ondervinden met de overgang 
van de basisschool naar de brugklas.  

Dit kan zijn omdat het kind erg onzeker is, het niet weet waar 
het aan toe is, maar het kan ook zijn dat de ouders niets 
van het Nederlandse systeem begrijpen omdat zij zelf niet in 
Nederland op school hebben gezeten. De corona pandemie 
maakt het misschien allemaal nog een beetje lastiger voor 
een aantal kinderen. Coach4you kan uw kind helpen bij de 
overgang van basis- naar middelbare school. 

Wie zijn jullie? 
Coach 4 You is een enthousiaste groep mensen, die het belangrijk 
vindt dat kinderen zich thuis voelen op de middelbare school en 
daar succesvol zijn.  Zij willen kinderen, die het moeilijk vinden om 
naar de brugklas te gaan, daarbij helpen. 

Wat kunt u voor mijn kind betekenen? 
De coach van Coach4you komt 1 keer per week bij het kind thuis 
voor een gesprek of maakt een afspraak om te beeldbellen. Dit is 
afhankelijk van hoe de pandemie zich ontwikkelt. De coach be-
spreekt met het kind waar hij/zij tegenaan loopt op school. Dit kan 
van alles zijn: “Hoe plan ik mijn huiswerk?”, “Wat schrijf ik in mijn 
agenda?”. Maar er kunnen ook andere vragen naar voren komen. 
“Hoe maak ik vrienden?”. Alles wat een kind ervan weerhoudt om 
zich veilig en prettig te voelen kan worden besproken. Samen 
zoeken we naar een aanpak om tot een oplossing te komen. 

Wat kost het? 
Niets. Wij zijn allemaal vrijwilligers en doen dit met veel 
plezier. We vragen eenmalig 10euro voor de administratie 
kosten. Coach4you maakt onderdeel uit van het Gilde en is 
opgericht door het Oranje fonds. 

Hoe werkt de aanmeldingsprocedure? 
De leerkracht van groep 8 en/of de Ib’er kan de leerling 
aanmelden Na de aanmelding neemt de coördinator van 
Coach4you contact op met de school en bespreekt de 
aanmelding. Als de aanmelding wordt geaccordeerd door de 
coördinator kijkt zij welke coach bij het kind en de problema-
tiek past. Daarna volgt er een gesprek tussen de ouders, het 
aangemelde kind en de eventuele coach. Het is belangrijk 
dat het klikt tussen het kind en de coach.  

Hoelang duurt het traject? 
Dat hangt van het kind af. Soms zijn een paar gesprekken 
genoeg en soms duurt het langer om het kind goed op de 
rit te helpen. Heeft u een kind waarvan u denkt dat hij/zij een 
extra steuntje in de rug kan gebruiken? Bespreek dit dan met 
de leerkracht van uw kind. Wij zien de aanmelding van de 
leerkracht of ib’er dan graag tegemoet.  l

Fusie Purmerend en Beemster
De fusie van Purmerend en Beemster in januari 2022 
brengt diverse veranderingen met zich mee. In ieder 
geval krijgen we dan een nieuwe burgemeester, 
mede doordat onze burgervader Don Bijl de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en te 
kennen heeft geven zijn functie dan neer te leggen.

Verder is al door stemmen in beide gemeente gekozen voor 
een nieuw logo. Men kan zich echter afvragen hoe moet het 
verder gaat met de twee ambtsketens. Beide burgemeesters, 
burgemeester Bijl van Purmerend en waarnemend 
burgemeester Karen Heerschot van Beemster dragen bij 
officiële gelegenheden hun gemeentelijke ambtsketen. Nu 
komt de vraag: worden en blijven deze aan hun gemeente 
verbonden ambtsketens bestaan en gedragen bij officiële 
gelegenheden? Of kan de nieuw gekozen burgemeester ’s 
morgens beslissen, denken en kiezen welke hij of zij gaat 
dragen, of wordt het beide kettingen?  

Logo
Beemster en Purmerend 
vinden het belangrijk 
dat alle inwoners en 
ondernemers zich 
verbonden voelen met 
hun nieuwe gemeente. 
De bewoners van beide 
gemeenten kregen daarom 
de mogelijkheid te kiezen 
uit drie logo’s.  
Elk logo was opgebouwd 
uit elementen van de 
belangrijkste waarden 
van de gemeenten die 
eerder in de loop naar de 
fusie genoemd zijn door 
inwoners, bijvoorbeeld de koeien op de Koemarkt en de 
vlagkleuren van Beemster. Met een ruime meerderheid is 
gekozen voor het door de beide burgemeesters onthullende 
winnende logo, zoals u op de foto kunt zien.

Stemmen
Er werden in beide gemeenten 7247 stemmen uitgebracht, 
waarbij de dubbel ingebrachte  e-mailadressen en postcodes 
van buiten Beemster en Purmerend er werden afgehaald. 
Zodoende bleven 5759 stemmen van over. Beemster bracht 
1086 stemmen uit, waarvan er 564 op het winnende logo.

Bezwaar
De Unesco heeft bezwaar gemaakt tegen de naamswijziging 
van het werelderfgoed ‘Droogmakerij De Beemster’. Dit 
bleek uit stukken die in handen zijn van Regio Purmerend. 
Omdat het moment van de fusie in rap tempo nadert, hebben 
de colleges van Purmerend en Beemster besloten vanaf 
1 januari 2022 verder te gaan onder de naam Beemster, dus 
wordt op de auto alleen de naam aangepast in Beemster.  l

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het is weer het moment van het jaar waarin er een keuze is gemaakt voor de 
middelbare school door kinderen uit groep 8.  
Een spannende tijd breekt aan. De meeste kinderen ervaren een gezonde spanning. 
Maar er zijn ook kinderen die veel meer moeite ondervinden met de overgang van de 
basisschool naar de brugklas.  
Dit kan zijn omdat het kind erg onzeker is, het niet weet waar het aan toe is, maar 
het kan ook zijn dat de ouders niets van het Nederlandse systeem begrijpen omdat zij 
zelf niet in Nederland op school hebben gezeten. 
De corona pandemie maakt het misschien allemaal nog een beetje lastiger voor een 
aantal kinderen. 
Coach4you kan uw kind helpen bij de overgang van basis- naar middelbare school. 
 
Wie zijn jullie? 
Coach 4 You is een enthousiaste groep mensen, die het belangrijk vindt dat kinderen 
zich thuis voelen op de middelbare school en daar succesvol zijn.  Zij willen kinderen, 
die het moeilijk vinden om naar de brugklas te gaan, daarbij helpen. 
 
Wat kunt u voor mijn kind betekenen? 
De coach van Coach4you komt 1 keer per week bij het kind thuis voor een gesprek of 
maakt een afspraak om te beeldbellen. Dit is afhankelijk van hoe de pandemie zich 
ontwikkelt. De coach bespreekt met het kind waar hij/zij tegenaan loopt op school. 
Dit kan van alles zijn: “Hoe plan ik mijn huiswerk?”, “Wat schrijf ik in mijn agenda?”. 
Maar er kunnen ook andere vragen naar voren komen. “Hoe maak ik vrienden?”. 
Alles wat een kind ervan weerhoudt om zich veilig en prettig te voelen kan worden 
besproken. Samen zoeken we naar een aanpak om tot een oplossing te komen. 
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OBS Noorderlicht over corona, 
onderwijs en wensen  

Corona, corona, corona: 
het komt iedereen zo 
langzamerhand de neus 
uit, maar het virus is 
er nog altijd. Om de 
stemming te peilen zijn 
we op bezoek geweest 
bij kinderen, ouders en 
de directeur van obs 
Noorderlicht.

Meningen van de kinderen: Lynne (10), Jayder (11),  
Leona (8) en Faraah (7)
De kinderen weten wat corona is: een erg besmettelijk virus 
waarvan mensen heel ziek kunnen worden, en waaraan al 
veel mensen zijn doodgegaan, maar kinderen en baby’s  niet. 
Daarom mochten we twee keer heel  lang niet naar school. Toen  
de school weer openging , is het één keer  gebeurd dat  een 
klas in thuisquarantaine moest vanwege een besmetting. Ook de 
moeder en broer van één van de leerlingen kregen corona, maar 
ze werden er gelukkig niet zo ziek van. De anderen hebben geen 
ervaring met corona in de familie. Alle vier vinden ze het wel een 
enge ziekte, want je ziet het niet, maar het is overal.

Wat ze het meest missen in deze tijd is het contact met 
vriendjes en vriendinnetjes, en natuurlijk de school. Ook 
andere maatregelen zoals niet gewoon naar een winkel 
mogen, geen uitjes, niet bij iemand op bezoek gaan en 
anderhalve meter afstand houden vinden ze niet leuk. Toch 
valt dat laatste nog wel mee, vindt Faraah, want dan kun je 
nog best met elkaar praten. Gelukkig konden de meeste 
buitenschoolse (sport)activiteiten van de kinderen, in 
aangepaste vorm, toch doorgaan.

Daarnaast kregen ze digitaal afstandsonderwijs vanuit school 
en thuisonderwijs van hun ouders. Thuisonderwijs heeft ook 
voordelen volgens de kinderen. Samengevat: ‘Papa en mama 
zijn veel vaker thuis, ze helpen met huis-/schoolwerk, je kunt 
later opstaan, je kunt rennen, dansen, springen, zingen en 
praten zo veel je maar wilt. Op school mag dat niet, dan 
moeten we stil en rustig zijn.’ In de digitale lessen heeft 
school wel een kletskwartiertje ingelast om ontspanning en 
het spontane contact tussen de  kinderen te bevorderen.
Jayder (groep 8) zegt thuis beter te kunnen leren, zonder 
drukte en afleiding van andere kinderen (die hij overigens 
zeer mist). Hij is zelfstandiger geworden, kan zijn werk 
beter plannen en zich beter concentreren op zijn huis- 
en schoolwerk. Kortom, hij ziet deze tijd als een goede 
voorbereiding op de middelbare school. Ook de andere 
kinderen zijn tevreden met behaalde resultaten, ook al 
verlangen ze zeer naar de oude situatie, zonder corona.
Waar verheug je je het meest op, als we na het einde van de 
lockdown en de coronamaatregelen, weer alles mogen doen? 
Lynne verheugt zich op een bezoek aan de Efteling, Leona 

wil ook graag naar een pretpark met spannende attracties, 
Jayder verheugt zich op een logeerpartij bij opa en oma, en 
Faraah zou heel graag met het vliegtuig haar grootouders in 
Libië bezoeken.

Ervaringen van ouders: Robert en Nina
Robert: “Wij zitten bovenop de structuur van opstaan, 
wassen aankleden en eten, voordat de digitale les 
begint. Thuisonderwijs vraagt organisatietalent en 
aanpassingsvermogen van alle gezinsleden. Hoe beter je zelf 
kunt schakelen, hoe gemakkelijker het wordt. En natuurlijk is 
het lastig als je thuis werkt, via Zoom in vergadering zit, en 
je kind door het beeld loopt omdat het hulp of uitleg nodig 
heeft. Boos worden is zinloos, want niemand kan er iets aan 
doen. Flexibel zijn en er het beste van maken; eigenlijk lukt 
dat heel aardig. Het contact met de leerkrachten is prima. 
Ook deze vader verlangt natuurlijk naar het einde van de 
lockdown met al zijn beperkingen en verheugt zich op de 
eerstvolgende vakantie.”

Nina: “Ik vond het een openbaring om te zien wat je kind 
allemaal kan en doet op school. Het meekijken met de les en 
kennismaking met heel andere leermethoden vond ik interssant. 
De confrontatie met het feit dat mijn uitleg in het thuisonderwijs 
niet altijd overeenstemt met wat en hoe ze op school leren is 
ook opvallend. En natuurlijk gaat er wel eens iets mis, met een 
knop of de verbinding die wegvalt of hapert, maar we hebben 
geen grote problemen. Verder doet deze tijd een beroep op je 
creativiteit, er op uit gaan en zien wat wél kan.”

Toelichting van directeur: Petra Vonk
Ondanks de schoolsluitingen en het digitale afstands- en 
thuisonderwijs zien ze bij Noorderlicht dat de leerlingen zich 
hebben ontwikkeld. Bovendien geeft de overheid subsidie ter 
financiering van  extra onderwijsondersteuning voor kinderen 
die dat nodig hebben, om leerachterstanden te voorkomen. 
Om aan het digitaal onderwijs te kunnen meedoen stelt de 
school  ieder kind een Chromebook ter beschikking, als daar 
thuis niet in kan worden voorzien.

Wel is het zo dat niet alle ouders in staat zijn om thuisonderwijs 
te geven aan hun kinderen. Ouders die de Nederlandse taal 
niet of onvoldoende beheersen, kunnen hun kinderen gewoon 
niet helpen, evenmin als ouders die moeten werken omdat ze 
een cruciaal beroep hebben.
Tijdens de schoolsluitingen was/is een noodregeling van 
kracht om de kinderen die geen thuisonderwijs kunnen 
volgen toch ‘gewoon’ voor onderwijs naar school te laten 
gaan. Bij Noorderlicht betrof dat zo’n dertig procent van het 
aantal leerlingen. Dat is een hele organisatie, want er moeten 
onderwijsassistenten worden ingezet voor fysiek onderwijs 
(alle leeftijdsgroepen door elkaar) en tegelijkertijd moet het 
digitale onderwijs aan de overige kinderen gewoon doorgaan.

Ik dank de directie, ouders en kinderen voor hun gastvrijheid 
en de medewerking, want zonder jullie was dit artikel er niet 
gekomen.

Joke Soederhuizen-van Loenen.  l
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Voelt u zich 
weleens eenzaam?

Wat een moeilijk onderwerp is dit, het beschrijven 
en benoemen van eenzaamheid. Voor iedereen kan 
dit anders zijn. Iemand is in een bepaalde situatie 
eenzaam, een ander heeft dat gevoel niet in eenzelfde 
situatie. En beide situaties zijn goed; er is geen goed of 
fout, maar soms is het prettig als u hierover kunt praten.

De een kan zich op een groot feest of een bijeenkomst 
(pre-corona natuurlijk) heel eenzaam voelen, en de ander 
voelt zich eenzaam als hij of zij de hele week niemand heeft 
gezien en met niemand heeft gepraat, terwijl een ander zich 
in dezelfde situatie heel prettig voelt. Wat wel prettig is dat u 
er met iemand over kunt praten. Dat praten kan al helpend 
zijn om weer verder te kunnen. Bij WelzijnWonenPlus kunt 
u altijd terecht voor een praatje, een vraag of een luisterend 
oor. We willen (en kunnen) niet altijd een oplossing bieden, 
maar soms is alleen luisteren al een oplossing. Luisteren naar 
uw verhaal kan ook voor u al een stap zijn. Onze consulenten 
staan voor u klaar; ik hoop dat u ze belt als u behoefte heeft 
aan een gesprek.

Regionaal
WelzijnWonenPlus is een regionale welzijnsorganisatie die 
actief is in acht gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland. 
De medewerkers helpen om er voor elkaar te zijn, zodat ieder 
kan blijven meedoen. Dit doen ze samen met vrijwilligers.
Purmerenders kunnen op de volgende manieren contact 
opnemen: via telefoonnummer 0299 426 364, via e-mail 
purmerend@welzijnwonenplus.nl, of kijk op de website 
www.welzijnwonenplus.nl.  l

Een wietplantage  
bij u in de buurt?

Is er bij u in de buurt wel eens een wiet plantage 
ontdekt? In de flat waar ik woon (aan de Heemstee) 
is dit al twee keer voorgekomen. Een vrouw had de 
woning gehuurd. Er werden een bankstel, koelkast en 
tv geplaatst, zodat het leek het dat er werd gewoond. 
In plaats daarvan bleek later een wietplantage in de 
woning aanwezig te zijn.

De woning is een driekamerwoning, die een slaapkamer 
aan de voorzijde en een aan de galerijkant heeft. Tussen 
die slaapkamers zitten berging, wc en badkamer. Er waren 
leidingen door alle muren geboord om de waterleiding voor 
de plantjes te verzorgen. Ook de watermeter werd er tussen 
uit gehaald, want anders viel het op bij het waterleidingbedrijf 
dat er opeens veel water werd gebruikt door de bewoner. 
Ook het hogere elektriciteitsverbruik werd omzeild door vóór 
de meter stroom af te tappen. Er werden ventilatoren en 
lampen geplaatst en de ramen geblindeerd, allemaal om de 

plantage goed te laten werken.
Dit alles gebeurde zonder aan de veiligheid van de 
medebewoners te denken. Er had brand kunnen uitbreken 
door het illegaal aftappen van elektriciteit, en in het simpelste 
geval waterlekkage bij de benedenburen. Gelukkig is deze 
zaak achter de rug voor de bewoners en heerst er weer een 
redelijke rust in de flat.

Perikelen
De flat aan de Heemstee werd in eerste opzet gebouwd 
als 55+-woningen. Dit werd al gauw losgelaten, omdat de 
mensen de afstand tot het winkelcentrum te ver vonden 
lopen. Toch zat er een behoorlijk aantal mensen in de 
flat die van af het begin hier zijn komen wonen, en  naar 
alle tevredenheid. Helaas is een aantal bewoners van 
het eerste uur overleden of naar een aangepaste woning 
moeten verhuizen. De huidige bewoners worden nu helaas 
geconfronteerd met een verscheidenheid aan bewoners die 
weinig van de normale regels, taal of gewoontes kennen, en 
dus met bijbehorende perikelen.

Sigarettenpeuken gooi je blijkbaar bij een onderliggende 
bewoner in de tuin of laat je achter in het trappenhuis. Je 
hond die de hele dag alleen thuis is en nodig een plas moet 
doen, laat wel eens wat lopen per ongeluk. Opruimen? Ho 
maar. Vanaf het balkon overgebleven brood, dat veel te zout 
is, gooi je naar de eendjes of zwanen in de achter de flat 
gelegen vijver. Dit brood komt meestal in de vijver terecht, 
maar de stukjes die niet in de vijver komen, vallen dus in 
de onderliggende tuin en zorgen er zo voor dat er een 
behoorlijke rattenplaag ontstaat. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Zeg je als bewoner hier iets van, dan ben je een 
oude zak en moet je je mond houden.  l
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