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Fijne feestdagen

Voor u ligt alweer de laatste editie van de wijkkrant van 2021. 
Opnieuw laten we een bewogen jaar achter ons, waarin 
we beperkt werden in onze vrijheid door de aanhoudende 
covid-ellende en overheidsmaatregelen, en velen zijn 
geraakt door ziekte of verlies als gevolg van deze pandemie. 
De feestdagen zullen voor velen, om heel uiteenlopende 
redenen, niet zijn zoals in voorgaande jaren. Hoe u het echter 
ook viert, we wensen u fijne feestdagen in goede gezondheid 
toe en een mooie en hoopvolle start van het nieuwe jaar. Een 
2022 waarin ‘samen’ weer normaal is, mondkapjes niet meer 
nodig zijn en we met en voor elkaar de Wheermolen schoon, 
gezellig, inclusief en prettig leefbaar houden!
Redactie Wijkkrant Wheermolen.  l

Spannend: verkiezingen en fusie
Inmiddels is het midden december en zijn de gemeente-
raadsverkiezingen voorbij. In een nieuwe samenstelling 
van diverse politieke partijen zal onze gemeente vanaf 
begin komend jaar worden bestuurd. Welke partijen en 
personen vormen straks ons gemeentebestuur? En welke 
onderwerpen zijn (en worden) belangrijk en speerpunt van 
aandacht (en actie)?

Een spannende tijd van regeren en fuseren met de gemeente 
Beemster breekt aan. Vanaf 1 januari vormen Beemster en 
Purmerend immers samen één gemeente. In deze wijkkrant 
houden we u ook in 2022 op de hoogte van ontwikkelingen 
die volgen op de verkiezingen en de fusie, en in het bijzonder 
uiteraard zo veel mogelijk wat (ook) de Wheermolen aangaat.

 
De burgemeesters 
Don Bijl (Purmerend) 
en Karen Heerschop 
(Beemster) trokken 
op 4 november 
door de wijken van 
Purmerend. In de 
Wheermolen spraken 
ze onder het genot 
van koffie van een 
heuse baristakar met 
wijkbewoners over de 
naderende fusie en 
verkiezingen.  l

Redactieleden gezocht
Nog steeds zijn we op zoek naar 
redactieleden voor onze wijkkrant. Ondanks 
herhaalde oproepen in deze krant de 
afgelopen maanden heeft ons tweekoppig 
team helaas nog geen uitbreiding gekregen.

We zijn dringend op zoek naar versterking, willen we de door 
ons al jaren gemaakte wijkkrant om de ongeveer zeven of acht 
weken kunnen laten verschijnen en je op de hoogte houden 
van het wel en wee in de wijk. Veel schrijftalent hoef je niet te 
hebben en veel tijd ben je er ook niet aan kwijt. Op sociale 
media zien we geregeld interessante verhalen en foto’s van 
diverse bewoners uit de wijk. Overweeg de volgende keer 
eens die ook in te sturen naar het adres in het colofon van 
deze krant. Zo heeft u een groter bereik en hebben wij mooie 
aanvulling voor de wijkkrant. Schroom dus niet en stuur je 
artikel(tje) in. Ook activiteiten in de wijk kunnen we vermelden, 
zolang deze na de verschijningsdatum plaatsvinden. Meer 
informatie kun je lezen in het colofon op de laatste pagina.

Korte berichten
Geen kerstboom- en vuurwerkinzameling
In verband met de huidige en verwachte coronamaatregelen 
gaat de kerstbomen- en vuurwerkinzameling dit jaar opnieuw 
niet door. De kerstbomen worden, net als vorig jaar, door de 
eigen groendienst van de gemeente opgehaald. Afgestoken 
vuurwerk dient u zelf na uitbranden direct op te ruimen.

Basisschool Wheermolen: snel inschrijven

OBS Wheermolen laat weten dat het momenteel erg hard 
gaat met de inschrijvingen voor de school. Voor ouders/
verzorgers van kinderen uit het geboortejaar 2018, die nog 
op zoek zijn naar een basisschool, is het advies dan ook om 
niet te lang te wachten met inschrijven.

Bieb ook naar Mercuriusweg

Met de tijdelijke verhuizing naar de locatie Mercuriusweg 2 van 
de basisschool is ook de inpandige bibliotheek meeverhuisd. 
Kinderen kunnen op deze nieuwe tijdelijke locatie dagelijks vanaf 
14.00 uur in de bibliotheek met hun biebpasje boekjes lenen om 
thuis (voor) te lezen.  l

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Buurtkoelkast geopend in 
Infopunt Wheermolen

Onder het motto ‘liever 
delen dan verspillen’ heeft 
de stichting SoGoed op 
10 november haar eerste 
Buurtkoelkast geopend. 
Het doel van de Buurtkoel-
kast is dat we gekoelde 
en/of verse producten met 
elkaar delen. Zo voorko-
men we voedselverspil-
ling, helpen we een ander 
die het minder heeft en 
werken we samen aan een 
socialere Wheermolen.

Het principe van de 
Buurtkoelkast is gebaseerd 
op dat van de Buurtkastjes. 

Hierover heeft al eerder eens een artikel gestaan in 
deze wijkkrant. In de Buurtkastjes delen buurtbewoners 
boodschappen met elkaar, zoals dat pak pannenkoekenmix 
dat niet is gebruikt, maar nog wel houdbaar is. Het gaat dan 
om niet gekoelde en/of verse producten. In de Wheermolen 
vindt u een Buurtkastje aan de Johan Wagenaarstraat 65.

Witgoedspecialist
De Buurtkoelkast staat sinds 10 november in het Infopunt Wheer-
molen in het Makado-winkelcentrum. De opening werd verricht 
door wethouder Mario Hegger en voorzitter René Verhoogt van 
Stichting SoGoed. De koelkast is ter beschikking gesteld door 
Witgoedspecialist Waterland in Purmerend. De plek voor de Buurt-
koelkast is geregeld door de gemeente en Intermaris.

Heeft u iets koels of vers voor de Buurtkoelkast, of kunt u 
zelf goed iets gebruiken: wees welkom om gebruik te maken 
van deze nieuwe voorziening in de wijk. Ook Albert Heijn, de 
naburige supermarkt, heeft toegezegd de Buurtkoelkast te 
zullen sponsoren.  l

Gladheid in de  
komende maanden

Ik schrijf u om de volgende reden: als krantenbezorger 
in diverse wijken wil ik graag uw aandacht vestigen 
op het volgende, in verband met komende 
wintermaanden: gladheid.

Het is niet alleen voor de krantenbezorger dat ik dit 
schrijf, maar bijvoorbeeld ook voor de postbodes en de 
pakketbezorgers. De ervaring is, dat als het heeft gevroren, 
er gladde voetpaden zijn die naar de deur en brievenbus 

leiden. Met regen zie je 
algvorming en bij vorst 
zorgen deze twee zaken er 
voor dat het spekglad wordt 
en dus gevaarlijk voor de 
bezorgers.

Alert
Daar komt bij dat de 
eigenaar van het pad altijd 
verantwoordelijk is voor 
de ontstane situatie.  Weest u dus vooral alert, want als er 
ongelukken gebeuren vanwege de gladheid op uw pad, 
kunt u altijd verantwoordelijk worden gesteld, met allerlei 
vervelende consequenties van dien.
Kortom, houd het pad naar uw deur en brievenbus alg- en 
ijsvrij, zodat de bezorgers hun taak goed kunnen uitvoeren.

Een Purmerender.
(naam en adres bekend bij de redactie).  l

Meldpunten voor klachten
Nog geregeld worden klachten over de leefomgeving in de 
wijk doorgegeven aan de wijkkrantredactie, maar wij kunnen 
daar helaas niets mee. Daarom wijzen we u nogmaals op 
de diverse meldpunten voor gedragingen of situaties die u 
op straat of in de omgeving aantreft, waarvan u van mening 
bent dat hierop direct actie moet worden ondernomen. U 
kunt deze op een paar manieren doorgeven aan het Klanten 
Contact Centrum van de gemeente;

• Telefonisch 0299 452 452 
• Via internet melden, en wel via www.purmerend.nl/klacht
•  Via de ‘MijnGemeente APP’ (eventueel voorzien van 

zelfgemaakte foto’s ter verduidelijking). Via de PlayStore 
van uw smartphone of tablet kunt u deze  applicatie gratis 
downloaden.

Op deze wijze kunnen we er voor zorgen dat onze wijk zo 
veilig en leefbaar mogelijk blijft.  l

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Dag Deen, hallo Appie
Het kan niemand zijn ontgaan: na 24 jaar sloot 
supermarkt Deen zijn deuren in het Makado. Lange rijen 
bij de kassa, volle boodschappenkarren en her en der 
leeggeraapte schappen betekende voor velen het einde 
van een tijdperk. Na een grondige verbouwing opende op 
8 november Albert Heijn de deuren in het winkelcentrum.

Eigenlijk is een ‘welkom terug’ hier op zijn plaats, want al 
eerder was Albert Heijn gevestigd in het Makado. De dames 
en heren die bij Deen een vertrouwd gezicht waren blijven 

dat ook bij de Appie. Ze 
blijven namelijk werkzaam 
in de supermarkt, alleen niet 
langer in het donkerblauw, 
maar in een lichtblauw 
tenue. Met diverse acties, 
de bekende, levensgrote 
hamster en een attentie 
voor de eerste 150 klanten 
maakten ze er een geslaagd 
openingsfeestje van.  l

Online collecte voor zieke Shelly
Stefan en Shelly wonen met hun twee jonge kindjes 
met plezier in de Wheermolen. Helaas is boven hun 
geluk een onheilspellende donkere wolk komen te 
hangen, nu bij Shelly een hersentumor is vastgesteld. 
Een operatie is mogelijk en noodzakelijk, maar het 
geld ontbreekt. Daarom zijn de ouders een online 
collecte gestart.

Shelly, 35 jaar oud, krijgt drie dagen na haar bevalling van 
hun tweede kindje, in maart van dit jaar, een epileptische 
aanval. Uit onderzoeken in het VUMC en Erasmus MC komt al 
snel slecht nieuws naar voren: het gaat om een hersentumor 
die niet te opereren lijkt en waarbij alleen chemotherapie 
levensverlengend kan helpen.

Lotgenoten
Via lotgenoten komt Shelly in contact met een arts in het Duitse 
Hannover, die bij de daar gevestigde INI Klinik werkt. Eind oktober 
maakt de arts daar een speciale MRI-scan. Shelly lijkt met deze 
nieuwe onderzoeken toch kans te hebben op herstel. Er gloort 
eindelijk een sprankje hoop voor haarzelf en haar man en kinde-
ren, die haar natuurlijk niet willen missen. De arts ziet mogelijk-
heden voor een operatie, waarbij hij het kwaadaardige weefsel 
verwijdert. De ingreep wordt alleen door de Nederlandse verzeke-
ring niet vergoed, en in totaal is e 85.000,- nodig om de ingreep 
te kunnen bekostigen. Dit is een dermate hoog bedrag dat ze niet 
zomaar beschikbaar hebben vanuit hun spaargelden.

Donaties
Al eerder deelden Shelly en Stefan hun verhaal via sociale media, 

en ook verscheen hun verhaal 
in het ‘Purmerends Nieuws-
blad’. Shelly hoopt op donaties 
die helpen het streefbedrag 
voor de operatie te halen. 
Inmiddels is al iets meer dan 
50.000 euro gedoneerd. Dat is 
mooi, maar er is dus nog een 
stevig bedrag nodig om de 
operatie mogelijk te maken.
Kunt u wat euro’s missen? 
Doet u dit dan vooral, want 
alle kleine beetjes helpen. Doneren kan via een speciale website: 
www.gofundme.com/f/na-de-bavalling-van-ons-2de-kindje-her-
sentumor. Hier vindt u ook meer informatie over het verloop van 
het ziekteproces, de contacten met de arts en de tussenstand van 
de donaties.
Shelly, Stefan en de kinderen bedanken hierbij iedereen die 
al heeft gedoneerd en voor de vele bemoedigende woorden 
en steun!

Mensen die persoonlijk in contact willen komen met Shelly kun-
nen dit doen via de redactie: wheermolenwijkkrant@gmail.com  l

Nieuws van Werkgroep 55-Plus
Opnieuw heeft de pandemie helaas de eerste 
najaarsactiviteit van de Werkgroep 55-Plus, die 
gepland stond voor 18 november, in het water 
doen vallen door de aangescherpte regels van het 
kabinet.Dat we deze bijeenkomst al eerder hadden 
aangekondigd, via facebook en het ‘Purmerends 
Nieuwsblad’, was een schot in de roos, maar we 
vinden het uiteraard heel frustrerend deze na anderhalf 
jaar weer te hebben moeten uitstellen.

Laten we hopen dat deze activiteit nu eindelijk eens in 
2022 mag plaatsvinden. We hadden al diverse plannen 
voorbereid, maar zoals het er nu voorstaat, kunnen we die 
alleen realiseren als er wederom -en dan echt en langdurig 
versoepelingen en vrijheden komen-.

Vrijwilligers
Van groot belang is echter dat we graag nieuwe vrijwilligers in 
de groep willen hebben. Gezien de leeftijd en gezondheid van 
diverse leden is dit echt een must, omdat we in de toekomst 
uiteraard graag willen doorgaan met deze fijne werkgroep.

We organiseren per jaar vier of vijf activiteiten, dus veel tijd 
neemt dat meestal niet in beslag. Bij een activiteit gaat het er 
om de tafels en stoelen te rangschikken en in de pauze voor 
koffie en thee te zorgen. Afsluitend is het nog even napraten 
en evalueren, en een datum afspreken voor de volgende 
samenkomst, die goed door te spreken en vast te stellen.
Heeft u interesse om voor de bewoners van de wijk mee te 
werken aan de activiteiten van de Werkgroep 55-Plus, mail 
naar het adres vermeld in het colofon.  l

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Marije Zeeman of Henk de Kruijf
Fotografie: Cees Bandt, werkgroepen en derden.
Eindredactie: Fred Berga. Journalistiek & Meer.  
Ontwerp: Business Post & Printing
Drukwerk: Business Post & Printing 
E-mailadres: wheermolenwijkkrant@gmail.com, of 
henkdekruijf@telfort.nl
Anonieme artikelen worden niet geplaatst. De redactie behoudt 
zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet 
te plaatsen. Heeft u een interessant artikel voor de volgende 
wijkkrant, stuurt u dit dan in voor 31 december 2021.  
De volgende wijkkrant 3 februari 2022.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

Beweeg mee!

Mijn naam is Dennis Bus en ik ben 
wijksportcoach van de Overwhere en de 
Wheermolen. In deze functie ben ik het 
aanspreekpunt vanuit Spurd op het gebied 
van sport en bewegen in deze prachtige 
wijken, met als doel meer mensen van alle 
leeftijden aan het sporten en bewegen te 

krijgen of te houden. 

Heb je een leuk idee, een vraag, en/of wil je meer informatie, 
dan kun je contact met me opnemen:  e-mail d.bus@spurd.nl 
en telefonisch via (0299) 418100.

Hierbij alvast drie beweegtips voor thuis: 
•  door dagelijks een vast moment te plannen voor beweging 

is het gemakkelijker om daadwerkelijk te beginnen en dit 
vol te houden. Stel daarbij kleine doelen die je eenvoudig 
kunt behalen om gemotiveerd te blijven;

•  maak dagelijks een wandeling of ommetje. Doe dit samen 
met iemand, want dat maakt het nog gezelliger ook;

•  Kijk eens naar de activiteiten die worden aangeboden in 
de buitenlucht.  l

Donkere maanden: 
Pas op voor duistere figuren!

De tijd is weer een uur teruggezet en de ‘r’ zit opnieuw in de 
maand. Kortom, de donkere maanden zijn aangebroken. 
Wederom kunnen we u dan ook niet genoeg waarschuwen 
voor allerlei duistere figuren die vooral in deze tijd van het 
jaar bij u aanbellen met een of andere smoes.

Bankvertegenwoordigers bijvoorbeeld zullen nooit bij u 
langskomen; u ontvangt altijd een brief. Trap daar dus niet in, 
vooral als u zeker in de avonduren niemand verwacht.
Controleer of uw sloten en deurhaken nog goed vastzitten en 
functioneren. Buitenverlichting is in dezen tevens belangrijk. 
Niet in de laatste plaats ook voor de hulpdiensten die zo 
goed zicht hebben op gezochte huisnummers. Let een beetje 
op elkaar, en vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

Lampje
Voorkom inbraak door bijvoorbeeld een lampje in huis te laten 
branden of gebruik hiervoor een tijdschakelaar. Let er op dat 
u deuren en ramen sluit als u weggaat. Een enorme open 
deur, deze opmerking, maar het gebeurt nog vaak genoeg 
dat via deze route mensen ongewild naar binnen komen. Leg 
waardevolle spullen uit het zicht en laat uw sleutelbos niet in de 
deur steken, of buiten onder een bloempot of mat liggen. Een 
adreslabel aan uw sleutel wordt ook ten zeerste afgeraden.

De politie deelt meer tips om inbraak en onveilige situaties 
te voorkomen. Kijk maar eens op www.politiekeurmerk.nl/
preventietips/ l 

Interactieve nieuwe website 
Wij Wheermolen is live!
Wellicht heeft u het al gezien: de nieuwe website voor 
WijWheermolen is online. De plek waar gemeente 
Purmerend en woningcorporatie Intermaris in gesprek 
willen gaan met buurtbewoners. 

Op de nieuwe website hebben bezoekers de mogelijkheid 
om in gesprek te gaan op het forum en suggesties en ideeën 
achter te laten. Bezoekers kunnen laagdrempelig en zonder 
account stemmen op gestelde vragen en onderwerpen. 
Daarnaast is het met een account mogelijk om te reageren 
op het forum. Zoeken naar projecten in de wijk en de daarbij 
behorende informatie is daarnaast eenvoudiger geworden.

Beeldkwaliteitsplan
De werkgroep Wij Wheermolen stelt samen met een 
stedenbouwkundig bureau én met bewoners een 
beeldkwaliteitsplan op. In het beeldkwaliteitsplan staat hoe 
de wijk eruit moet zien: hoe moeten de gebouwen eruit zien? 
Hoe hoog worden ze? Van welk materiaal? Welke kleuren? 
Waar komen de ingangen? Wat voor soort balkons komen 
er? Hoe ziet de buitenruimte er straks uit? En komt er vooral 
veel groen waar iedereen van kan genieten, of krijgen alle 
huizen een privétuin? Dit en nog veel meer staat in het 
beeldkwaliteitsplan.

Stemmen en meepraten
De komende tijd stellen we deze vragen op onze nieuwe 
website. Kijk op www.wijwheermolen.nl/forum en praat mee 
met de onderwerpen die actueel zijn.  l

De redactie wenst alle bewoners van Wheermolen
heel prettige en mooie feestdagen en 

een gezond en veilig 2022.
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