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Van de redactie

Beste buurtbewoners,

Langzamerhand komt het (verenigings)leven weer op gang. 
In deze krant besteden we daarom extra aandacht aan alle 
activiteiten die u en uw kinderen in de buurt kunnen doen, 
zowel op sportief als op sociaal gebied. Ook het thema 
(bestrijden van) eenzaamheid komt aan bod.

We wensen u veel leesplezier toe met deze nieuwe wijkkrant. l

Clup doet het weer gewoon

Nu de zomervakantie achter de rug is en covid-19 
grotendeels onder controle, kunnen we gelukkig weer 
zichtbaar aanwezig zijn en bewoners helpen met hun 
vragen, problemen en hen bijstaan bij het organiseren 
van leuke buurtactiviteiten.

In onze centra kunnen bewoners terecht voor steun en hulp, 
want wij staan met onze teamleden klaar om ze te helpen.
De laatste tijd krijgen we veel vragen rond het 
vaccinatiebewijs. Dit heb je nodig als je op reis gaat of 
deelneemt aan een bepaald evenement en dergelijke. We 
helpen u graag, maar dan heeft u wel een DigiD-code nodig.
Op 1 oktober was de Dag tegen Eenzaamheid. Daarom 
had onder meer Clup Welzijn in de hele stad activiteiten 
georganiseerd. We vinden het echter belangrijk dat niet 
alleen één dag per jaar aan eenzame mensen wordt gedacht, 
maar hele jaar door. Er zijn niet alleen ouderen, maar ook 
veel jonge mensen die zich alleen voelen en geen of weinig 
contact hebben met anderen. Vanuit Clup organiseren we 
het hele jaar door inloopochtenden voor bewoners van de  
Purmer-noord, waar ze terecht kunnen voor gratis koffie en 
thee, en vooral voor onderling contact. Bewoners kunnen 
voor inloop onder andere terecht bij de Tilburykamer en 
Buurtcentrum Gildeplein.

Dus heb je een hulpvraag -die kan 
echt over van alles gaan- of heb je 
gewoon behoefte aan een praatje, 
of wil je iemand anders helpen? Bel 
of mail me dan via 06 150 006 23 en 
m.uygun@clup.nl, of neem contact
op met mijn collega’s via 0299 480
630 of info@clup.nl.
Mehmet Uygun. l

Brand in de Purmer
Op woensdag 8 september was er een keukenbrand op de 
Kopakker. In de keuken had iets vlam gevat. De complete 
keuken en huiskamer zijn door de brand verwoest.

De bovenverdieping heeft veel rookschade opgelopen. Ook is de 
in de woning aanwezige kat gereanimeerd door een medewerker 
van de dierenambulance en brandweer, die rook had ingeademd. 
Er is veel schade aan de woning, die eerst moet worden 
verholpen wil men weer in het pand kunnen wonen.
Omstreeks 18.30 uur was er een keukenbrand in de flat aan de 
Heemstee. Hier had een pan met olie vlam gevat. Door het gegil 
en geschreeuw van de bewoners en de aanwezig kinderen is 
door de andere bewoners de brandweer gebeld. Een buurman 
is op de brand afgekomen en heeft een begin gemaakt met 
het doven. Er stond al veel rook in de woning. De brandweer 
kwam met een tankautospuit ter plaatse en ook uit een andere 
gemeente arriveerde een wagen. Drie politiewagens en een 
ambulance waren aanwezig. Nadat de brand was geblust, 
kwam er een materiaal wagen van de brandweer. Deze nam de 
brandweerkleding die is gebruikt tijdens de brand in ontvangst 
en verstrekte schone kleding aan de brandweermensen. Met 
de gebruikte kleding mogen de brandweerlieden namelijk niet 
meer in hun auto plaatsnemen. Er kunnen immers schadelijke 
stoffen aan de kleding hangen of zijn ingetrokken, die daarna 
in het voertuig komen te zitten. Dit is een nieuwe regel in de 
arbeidsomstandighedenwet (ARBO).  Na de brand te hebben 
geblust werd Salvage  gewaarschuwd, en die heeft in overleg 
met de bewoners de nodige maatregelen getroffen. (Salvage is 
een firma die namens de verzekering maatregelen kan nemen 
om een veilige, tijdelijke woonruimte te verzorgen.)  l

Bron foto: Regio Purmerend
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Bank voor
een praatje

Deze bank staat schoon en wel 
op het Gildeplein. Hij is bedoeld 
om, als het weer meezit, even 
op uit te rusten en met elkaar te 
praten. Het blijkt dat er nog veel 
eenzame ouderen onder ons zijn 
die bijna geen contact hebben 
met andere mensen, die vaak in 
hun directe omgeving van wonen.

Veel buurtgenoten komen uit Amsterdam-Noord. Als die 
elkaar tegenkomen, volgt vaak een levendige uitwisseling van 
woonervaringen en inzichten. Ook vertellen ze elkaar welke 
mogelijkheden er allemaal zijn in de Purmer.

Blijf dus niet thuis zitten en ga er op uit: kom dinsdag- of 
donderdagochtend naar de Tilburykamer op het Tilburyplein 
voor een kopje koffie en een praatje.

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten in de Purmer.  l

De opmerkelijke prestaties 
van Leeghwater

Jan Adriaenszoon Leeghwater 
was een zeer bijzonder man. Jan 
is dus de zoon van Adriaen; zo 
schreef men dat jaren geleden 
om te verduidelijken wiens kind 
iemand was. We doen hieronder 
uit de doeken wat hem zo 
speciaal maakte.

Hij was architect, maar ook bekend met 
haast alle vormen van techniek. Jan 
Adriaenszoon werd in 1575 in De Rijp 

geboren. Zijn vader, Adriaen Sijmonszoon, oefende het eerbare 
beroep van timmerman uit, met af en toe een klusje op water-
huishoudkundig gebied, zoals het timmeren van een sluisdeur 
en het afhangen daarvan. Zijn moeder kwam ook van het Scher-
mereiland, om precies te zijn uit het dorp Grootschermer.

Het is aan te nemen dat Jan Adriaenszoon het beroep van 
zijn vader overnam en begon als timmerman. Hij moet over 
meer dan geniale meetkundige gaven hebben beschikt. 
Al snel begon hij te werken met molens. Bekend is dat hij 
zogenoemde spinnenkoppen maakte, molens met houten 
windschotten ter vervanging van de zeilen. Aan de staart 
werd een houten schot getimmerd, dat altijd op de wind 
stond. Deze molens verhuurde hij aan boeren die last hadden 
van hoog water.

Raadhuizen
Het bleef niet bij molens, 
want van hem zijn ook de 
ontwerpen voor de raad-
huizen van De Rijp, Graft, 
Grootschermer en Jisp. Het 
zijn unieke vormen van oud-
Hollandse bouwkunst.
Jan Adriaenszoon bouwde 
huizen en sluizen, maar was 
ook een begaafd uurwerk-
maker. Hij was aanwezig bij 
het stellen van uurwerken 
voor de Wester- en Zuidertoren, assisteerde bij de bouw van 
het paleis op de Dam in Amsterdam en bij de bouw van de 
Nieuwe Kerk aldaar.
Jan Adriaenszoon was de eerste die de achtkantige 
oliemolen met stampers toepaste. Hij ontwikkelde verder een 
duikmethode, de zogeheten onderwaterkonst (‘konst’ schreef 
men toen; het woord is nu ‘kunst’). Hij kon een half uur onder 
water blijven, tot grote ver- en bewondering van het militaire 
genie Prins Maurits, die bij een proef aanwezig was. In wezen 
is Jan Adriaenszoon dus de uitvinder van de duikklok en het 
huidige duikerpak, dat daaruit is ontwikkeld.

Inpoldering
Het bekendst is Leeghwater 
als de ingenieur door wiens 
grote technische kennis 
allerlei verbeteringen 
aan windmolens zijn 
doorgevoerd, maar meer 
door nog zijn logische kennis 
van de grondstructuren, 
waardoor de inpoldering van 
de Hollandse binnenmeren 
mogelijk werd. Hij was de 
grote stimulator, de man die 
steeds weer verbeteringen 
aanbracht, steeds weer 
zwakke punten opzocht 
en steeds weer de grote 
geldschieter, Dierck van Os, 
enthousiast wist te maken.
Leeghwater was de man van de Beemster, de Purmer, de 
Schermer en de Wormer, en zijn denkbeelden vormden de basis 
voor de drooglegging van de Haarlemmermeer. Niet alleen in 
Holland was hij gevraagd, ook Frankrijk, Duitsland en Vlaardingen 
riepen hem op om moerasgebieden droog te leggen.
Frederik Hendrik, de veldheer die de uiteindelijke grenzen 
van Nederland vaststelde, riep Leeghwater te hulp bij het 
beleg van ’s-Hertogenbosch. De staatstroepen lagen in een 
moeilijk te verdedigen positie. De rivieren de Dommel en de 
Aa hadden vrij spel in het Oranje-legerkamp. Leeghwater 
kwam en wist de veroorzakers van de wateroverlast zodanig 
om te leggen dat de staatspositie vrijwel onneembaar werd 
– zó onneembaar zelfs, dat een Spaans ontzettingsleger 
onverhoopt terugkeerde en dat ’s-Hertogenbosch, ‘de 
onneembare vesting’, moest worden overgegeven.  l
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Jeugdfonds  
Sport & Cultuur helpt

Is er thuis te weinig geld om 
je kind te laten sporten of 
iets aan kunst en cultuur te 
laten doen? Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur helpt. Het 
fonds betaalt de contributie/
het lesgeld en eventueel 
de benodigde attributen. 
Zo kunnen ook kinderen 

uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van 
een sportclub of een dans, muziek, kunst – of 
theaterschool.

Je kunt als ouder of verzorger niet zelf een aanvraag 
indienen bij het fonds. Dit kan alleen worden gedaan door 
een intermediair van Clup Welzijn of de gemeente. Die kent 
de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de 
aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie 
weken sporten of op les.

Bedrag
Het fonds bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de 
contributie/het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na 
goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks 
aan de sportclub of vereniging betaald. Je ontvangt 
eventueel ook een waardebon voor attributen die kan worden 
ingeleverd bij een winkel in de buurt. De intermediair kan 
daar meer over vertellen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur of een aanvraag indienen? Neem dan contact op 
met wijksportcoach Rosan Ootes, e-mail r.ootes@spurd.nl, 
telefoon 0299-418 100.  l

Wat is er in de Purmer te doen?
De wijkkerngroep organiseert voor de bewoners van 
de Purmer de mogelijkheid om een bloembak te 
laten plaatsen en verzorgen. Er zijn echter wel enkele 
spelregels en wordt gekeken of de locatie geschikt 

is. Ook wordt in overleg bezien 
of de verkeerssituatie het toelaat. 
Het moet immers een veilige 
situatie worden voor u en de 
andere bewoners.

Vul het formulier hieronder in en we 
komen bij u kijken. Op deze site kunt u 
kijken aan welke regels u moet voldoen: 
https://www.kerngroeppurmernoord.nl/
wijkactiviteiten/bloembakken.html.

Wat kunt u zelf doen in uw wijk?
MijnGemeente-app voor meldingen overlast
Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of heeft u ergens 
last van, bijvoorbeeld grofvuil of vuilniszakken op de straat 
waar niets mee gebeurt? Maak dan een foto met de app 
en verzend deze. De app stuurt gelijk de locatie mee. De 
gemeente streeft er naar uw melding binnen een paar 
werkdagen af te handelen.
Download de iOS versie in de Appstore.
Download de Android versie in de Google Playstore.
Na het installeren van de MijnGemeente-app moeten 
gebruikers zich eenmalig aanmelden.

Snoeien/bijhouden overlastgevend groen
Het kan gebeuren dat niet al het groen netjes op z’n plek 
blijft. Dat heb je nu eenmaal met takjes, blaadjes, bomen 
en struiken. Nu is het zo dat het openbaar groen door de 
gemeente  wordt gesnoeid. Heeft u nu last van overhangend 
en wild groen, dan mag u dit gerust een stukje snoeien of 
bijhouden. Zo helpen we elkaar om onze omgeving netjes en 
overzichtelijk te houden.

Spreekuur wijkagent
Door de corona is er grote druk op de politie ontstaan. 
Hierdoor kunnen de wijkagent(en) Johnny Hagenaar en/
of Kelly Bak af en toe aanwezig zijn op het Gildeplein in het 
wijkcentrum.
Bij dringende zaken kunt u telefonisch kontact met ze 
opnemen via telefoonnummer0900 8844,  per mail e-mail: 
Johnnyhagenaar@politie.nl, twitter: @Pjonhnnypn, 
instagram: wijkagentjohnnyhagenaar, e-mail:  
Kellybak@politie.nl, internet: www.politie.nl.

Contactpagina
Heeft u een leuk idee of een vraag aan ons, dan kunt u dat 
ons laten weten via onderstaand contactformulier.
Op de foto van links naar rechts:
Hans Wessels,  Bianca Kerpentier secretaris, Petra Pastoor, 
Ed Vredeling (voorzitter), Peter Kerpentier, Ilona Karregat en 
Peter Klappe  l

‘Een leven lang bewegen’
We maken nader kennis met Rosan 
Ootes. Ze werkt sinds april 2021 als 
wijkcoach voor de Purmer-Noord en 
-Zuid bij Spurd en presenteerde zich al 
eerder in de wijkkrant.

Spurd biedt een breed scala aan sportieve 
activiteiten in heel Purmerend en Beemster. 
Ook faciliteert Spurd alles op het gebied 
van zwemsport in het Leeghwaterbad. De 
belangrijkste doelgroepen vormen de jeugd tot achttien 
jaar en de ‘seniore Purmerenders’. Spurd legt hiermee 
de basis voor ‘een leven lang bewegen’. Voor de jeugd 
organiseert Spurd tijdens de schoolvakanties de welbekende 
Purvak. Deze herfstvakantie was dit in maar liefst acht 
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zalen in de stad. De deelnemers kunnen daarbij diverse 
sporten en andere beweegactiviteiten beoefenen. Buiten de 
schoolvakanties en na schooltijd zijn activiteiten en sporten 
gratis toegankelijk onder de naam SpurdFun.
Daarnaast geeft Spurd informatie over de activiteiten op 
scholen onder het motto: ‘Constant in beweging!’.

Spil
Rosan vormt de spil van ’bewegen’ in onze wijk. Ze zet zich 
volop in voor het in beweging brengen en houden van zowel 
onze jeugd als onze ouderen. Rosan benadrukt dat het, 
zeker in een tijd waarin kinderen (en volwassenen) vaak aan 
beeldschermen gekluisterd zijn, belangrijk is voor ieders 
ontwikkeling om lekker met je lijf in beweging te zijn. Rosan 
noemt in dit verband ook professor Erik Scherder, die het 
belang van bewegen op de televisie vaak wetenschappelijk 
en enthousiast onderbouwt.
Daarnaast biedt sporten in groepsverband (bijvoorbeeld samen 
wandelen) een goede mogelijkheid om (sociaal) contact met 
anderen te leggen. Het is ook gemakkelijker om een sport vol 
te houden als je dat in een groep doet. Na het sporten blijven 
de deelnemers vaak nog even gezellig napraten en worden 
soms nieuwe vriendschappen gesloten. Sporten kan dan ook 
een goed middel vormen tegen eenzaamheid.
Rosan houdt ons in de komende wijkkranten via columns op 
de hoogte van haar sportieve ervaringen en activiteiten.
Meer informatie over de activiteiten van Spurd kunt u vinden 
in folders in het buurtcentrum en de Huiskamer, op www.
spurd.nl, en natuurlijk op facebook, twitter en instagram.

Hans Pels.  l

Ga zitten en maak een praatje
Op vrijdag 1 oktober was 
ik op het Gildeplein. Dit 
is op zich niet vreemd, 
want hier kom ik elke 
vrijdag. Deze dag werd 
het buurtbankje officieel 
geopend en was er een 
koffiekar aanwezig.

Reden genoeg om de 
parksportgroep uit te nodigen 
om na de les gezellig een 
bakkie te doen. Het bankje 
werd ondersteund met de 
tekst: ‘Ga zitten en maak 

een praatje’, en dat is precies wat er gebeurde. Onder het 
mom van de Week tegen Eenzaamheid durfde ik de vraag te 
stellen: voelt u zich wel eens alleen? Dat is namelijk best een 
lastige en kwetsbare vraag om te stellen. De antwoorden er 
op zijn vaak nog kwetsbaarder, want het is niet leuk om te 
benoemen dat dit gevoel er wel eens is.
Mooie gesprekken volgden hierop, verhalen over vroeger, en 
hoe je je in een groot gezin even goed alleen kon voelen. Als 

vroeger werd besloten dat je in de zomer naar een opvang 
verderop in het land moest, of als je geen contact meer hebt 
met familie door iets dat lang geleden is gebeurd. Gesprekken 
die niet zo maar tijdens ons sportuurtje plaatsvinden, maar juist 
heel waardevol zijn. Even later zat een meneer te wachten op zijn 
vrouw die boodschappen deed. Ik knoopte een praatje aan. Eerst 
was het een beetje onwennig, want je bent toch vreemden van 
elkaar. Al gauw hadden we het over de markt en de dagelijkse 
boodschappen. Wat lust u graag? Wat doet u graag? Heeft u 
hobby’s? Kaas, wandelen, tuinieren, ja, we hebben een grote tuin. 
Doet u ook aan sport? Nee, maar ik ben constant in beweging… 
Laat dat nu net het motto van Spurd zijn! Zo is de cirkel weer rond 
en de wereld weer klein.
Het was een waardevolle ochtend op het Gildeplein. Ik heb me 
dan ook voorgenomen vaker een praatje aan te knopen, en het 
zou leuk zijn als u dat ook doet! Mijn oproep is dan ook: ga zitten 
en maak een praatje!

Rosan Ootes, wijksportcoach de Purmer, is elke vrijdag 
tussen 11.30 en 13.00 beschikbaar voor een praatje bij het 
sociaal wijkteam op het Gildeplein 70.  l

BBQ Tilburyflat
Op zondag 5 september had T. van de Akker, bewoonster 
van de Tilburyflat, een barbecue georganiseerd voor de 
bewoners van de flat en de aangrenzende woningen. Er 
waren ongeveer zestig mensen op afgekomen, die een 
gezellige middag beleefden. Er was muziek en zang van 
Georges Lotze en Stephan van Heijningen, die met een zeer 
gevarieerd repertoire voor een aangename middag zorgden. 
Kortom, het was een zeer geslaagde middag en dus voor 
herhaling vatbaar. l
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