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Zomermarkt  
Anne Franklaan op komst
Op zondag 19 juni is er weer een tweedehands 
zomermarkt voor de flats Het Dagboek en Otto Frank 
aan de Anne Franklaan. 

Naar verwachting zijn zo’n zeventig kramen beschikbaar met 
een gevarieerd aanbod aan producten en lekkernijen als 
verse paling, saté en hamburgers. Ook is er koffie met wat 
lekkers en de kinderen krijgen de kans zich mooi te laten 
schminken. Net als voorgaande jaren belooft het weer een 
gezellige marktdag te worden. De organisatie is in handen 
van de bewonerscommissie.

Aanmelden voor een kraam is mogelijk bij garagebox 3E 
van Het Dagboek, en wel op vrijdag 13 mei en zaterdag 
14 mei tussen 13.00 en 15.00 uur. De kosten voor een 
kraam zijn twintig euro. Gelieve bij aanmelding met gepast 
geld te betalen.  l

Wijnproeverij 
in Makado

Slijterij Arthur&Co 
organiseert na lange 
tijd en de lockdowns 
weer eens een gezellige 
wijnproeverij, en wel 
op zondag 15 mei van 
14.00 tot 17.00 uur. 
Het binnenplein van 
winkelcentrum Makado is 
dan het toneel voor vier 

kramen met diverse wijnen en een stand met heerlijke 
lekkernijen, want een hapje en een drankje gaan nog 
altijd hand in hand.

Wijninkoper Arthur Keyner vertelt met plezier over de 
verschillende wijnen, druiven en passende lekkernijen. Voor 
vijftien euro kun je een wijnglas krijgen en genieten van al het 
lekkers ter plaatse. Let wel: als de wijnglazen op zijn, moet 
je wachten tot een volgende editie van de proeverij. Verzeker 
jezelf daarom van deelname en geef je zelf van tevoren op bij 
de slijterij via de telefoon, 0299 425 726, of e-mail:  
info@arthurenco.nl  l

Swipe mee wat u wel 
en niet mooi vindt
Wheermolen-Oost gaat de komende jaren erg 
veranderen. Intermaris bouwt er nieuwe woningen en 
de gemeente knapt het groen en de straten op. Hoe 
de wijk er uit moet komen te zien, bedenken ze graag 
samen met u. U kunt uw mening nu delen met een 
‘swipe’-enquête.

Gemeente en Intermaris schrijven de regels op in het 
beeldkwaliteitsplan. Dit geven ze straks aan architecten als 
die nieuwe gebouwen of de buitenruimte gaan ontwerpen. 
De afgelopen maanden is er al veel informatie opgehaald. Op 
het forum wijwheermolen.nl kon u meepraten en stemmen op 
verschillende stellingen. De reacties daarvan zijn inmiddels 
verwerkt. Ook ging men op pad met de klankbordgroep om 
inspiratie op te doen.

Keuzes
Gemeente en Intermaris willen nog een laatste keer een 
aantal keuzes aan u voorleggen, bijvoorbeeld voor de variatie 
in bouwstijlen en de invulling van groen in de openbare 
ruimte. Meedenken kan nu door een online enquête, waarin 
u heel eenvoudig beelden naar links of naar rechts kunt 
‘swipen’. Via wijwheermolen.nl/swipemee leest u er meer 
over en komt u in de enquête.  l
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Met MEE doe je mee
Iedere inwoner van de gemeente Purmerend heeft 
recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en kan 
hiervoor bij MEE terecht. De cliëntondersteuners 
hebben een specialisatie op het gebied van leven 
met een beperking. Hieronder vallen mensen met een 
lichamelijke of psychische aandoening, chronisch 
zieken en mensen met een vorm van autisme.

De ondersteuner luistert naar de vraag achter de vraag, en 
daarna volgt een persoonlijk advies dat past bij de situatie. 
De ondersteuner denkt mee over oplossingen zonder de 
regie over te nemen. Immers, iedereen zou in de samenleving 
moeten kunnen meedoen. De ondersteuning is gratis en 
zonder verwijzing beschikbaar. De duur van een traject is 
afhankelijk van de vraag en de situatie.

Trainingen
Bij MEE zijn er ook cursus- en trainingsgroepen. Voor dit 
voorjaar staat weer een aantal leuke trainingen gepland. 
Deze zijn gratis te volgen.

Wonen op jezelf - voor mensen die op zichzelf gaan 
wonen of dit al doen.
In deze training leer je de verschillen tussen zelfstandig en 
begeleid wonen, hoe je je huis schoon kunt maken, wat je 
moet doen bij brand en wat je kunt doen om andere mensen 
te ontmoeten.
• Zes keer op donderdagavond;
•  donderdag 12 mei, 19 mei, (26 mei niet),  

2 juni, 9 juni, 16 juni en 23 juni ;
• van 19.00 tot 20.30 uur;
• Wijkplein Where, Triton.

Sociale vaardigheid – voor kinderen van acht tot twaalf 
jaar die moeilijk lerend zijn.
Deze training is een plek waar kinderen opdrachten uitvoeren 
en spelletjes doen, en zo de gelegenheid krijgen om op 
een positieve manier te oefenen met het herkennen van 
gevoelens, luisteren en iets durven vragen, en oefenen 
met grenzen aangeven. Doel is het vergroten van het 
zelfvertrouwen, kennis laten maken met andere manieren van 
reageren en werken aan persoonlijke leerdoelen.
• Zes keer op dinsdagmiddag;
• dinsdag 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni en 14 juni;
• van 16.00 tot 17.00 uur;
• Wijkplein Where, Triton in.

Wil je meer informatie, advies of je aanmelden voor een 
training? Neem dan contact op via 
purmerendbeemster@mee-az.nl of 0299-748125.  l

Lokaal FNV start open huis 
Vakbondshuis
Wil je weten wat de FNV (Federatie Nederlandse 
Vakvereniging) voor jou kan betekenen?  Sinds 1 
maart is ze gestart met een open Vakbondshuis 
Purmerend aan de Waterlandlaan 24.

De gastheren en -vrouwen kunnen je algemene informatie 
geven over de FNV en u helpen bij het maken van een keuze 
voor de juiste dienstverlening binnen de federatie. Een 
afspraak voor een van de spreekuren kunt u maken op de 
volgende dagen en tijden; koffie en thee staan voor u klaar.
Het open huis vindt plaats op de volgende momenten:

Dinsdag: 10.00 - 14.00 uur.
Donderdag: 10.00 - 14.00 uur.
Vrijdag: 10.30 - 12.30 uur.

Gecertificeerd
U kunt ook direct een afspraak maken voor een spreekuur via 
www.fnv.nl/dichtbij. Tijdens de spreekuren op afspraak kan 
een van de gecertificeerde consulenten de tijd nemen om u 
te helpen bij uw persoonlijke vragen.
We zien u graag tegemoet!

Lokaal FNV Zaanstreek-Waterland.  l

Bingo in Wijkplein Where
Elke derde zaterdag van de maand is er een bingo-avond 
in Wijkplein Where. De eerstvolgende Bingo staat gepland 
voor 21 mei. De inloop is om 19.00 uur, de start om 19.30 
uur. De kosten voor een boekje met tombolagetallen 
bedragen vijftien euro. De stabingo is gratis. 

Reserveren is niet nodig. Kom gezellig meedoen!
Adres: Triton 73.  l
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Winkeliers Makado zien u al halve eeuw graag (deel 2)

Dit is deel 2 van aan artikelreeks over de plaatselijke 
winkeliers van het winkelcentrum Makado. Met het 
vijftigjarig jubileum en na de roerige coronajaren zet 
de redactie hen graag in de spotlights. 

Eigenaresse Kris van La Kriss 
Fashion is net op inkoop, en 
dus tref ik moeder Jenny en 
dochter Bobbi, die beiden 
ook heel wat uren in de winkel 
meedraaien, om te kletsen 
over het wel en wee van de 
winkel. Jenny vertelt: “We 
zijn in het Makado al 23 jaar 
actief in hippe dameskleding 
in de maten 38 tot en met 
58. Ooit zijn we kleinschalig 
begonnen op de markt in 
het winkelcentrum en van 
daaruit hebben we altijd een 
winkelpand kunnen huren. 
We wisselen zo’n drie keer 
per week onze collectie. 
We hechten er aan dat ook 

dames met een wat grotere maat leuke en betaalbare kleding 
en accessoires kunnen kopen, naar de laatste mode. Tijdens 
de lockdowns hebben we filmpjes gemaakt om de mensen 
thuis onze collectie te showen. Toen kwam er een stroom online 
bestellingen op gang. Mede daardoor zijn we de coronaperiode 
toch redelijk goed doorgekomen. De trend van nu is trouwens 
de cross-body-tas. Die ga je dit voorjaar veel zien in het 
modebeeld.”

VUK Hongaarse supermarkt
Viktoria en Peter zijn 
eigenaren van VUK, wat in 
het Hongaars staat voor 
Vadászom, Utamból Kotródj! 
Vrij vertaald betekent het: Ik 
ben aan het jagen,  
maak plaats! 
Peter: “De Hongaarse keuken 
is vooral bekend om goulash, 
varkensvleesproducten 
en paprikapoeders. Bij 
ons kopen klanten alle 
basisingrediënten voor soep, 

verse worsten in onze kleine slagerij en vers brood in een 
kleine hoek in onze winkel. Verder verkopen we Hongaarse 
wijnen en fruitsappen en hebben we ook een groot 
assortiment melk-, biologische en lactosevrije producten. 
We begonnen met vijfhonderd producten en zijn in een jaar 
uitgebreid naar 850 puur Hongaarse producten. We merken 
dat steeds meer mensen onze winkel kunnen vinden, al 
vragen ze ook geregeld of ze bij ons naar het toilet kunnen. 
Het zou dan ook fijn zijn als er in het winkelcentrum een 
publiek toilet komt voor bezoekers.”

Ingrid’s kaarten
Ingrid verruilde haar carrière 
als juf voor een eigen winkel 
in hobbyspullen, gericht 
op het maken van kaarten. 
Designpapier, mallen, stofjes, 
speciale pennen en inkt 
waarmee kaarten verfraaid 
kunnen worden zijn bij 
Ingrid’s aarten verkrijgbaar. 
Ook verkoopt ze speciale 
stansmachines om met 
mallen papieren vormen uit te drukken. Ingrid krijgt jong en 
oud over de vloer: “Vooral ouderen vinden mijn kaarten mooi. 
Ze komen vaak ook binnen voor een praatje en een kopje 
thee. Het Makado doet dienst als ontmoetingsplek voor deze 
mensen. Het is fijn hierin iets te kunnen betekenen. Met het 
vijftigjarig jubileum komen er mooie evenementen aan. Zo 
kijk ik uit naar de volgende creamarkt op 26 en 27 augustus, 
hier op het binnenplein. Dan laat ik met demonstraties ziet 
wat er allemaal mogelijk is met de hobbymaterialen.”

Gean café en snackbar
Over ontmoetingsplekken 
gesproken: café Gean is 
de vaste kroeg voor menig 
bewoner van de Wheermolen 
en daarbuiten. Het is een 
knus buurtcafé met een 
biljarttafel, dartbaan, lekkere 
menukaart en een groot 
scherm voor bijvoorbeeld 
voetbalwedstrijden. Het 
terras op het binnenplein is 
vaak bezet en oogt gezellig. 
Eigenaar Richard is eigenaar 
van zowel het café als de naastgelegen cafetaria. Richard: “ De 
kwaliteit, entourage en de vaste medewerkers die hier al jaren 
werken blijft mensen trekken naar de cafetaria. Onze patat 
is lekker, maar blijft natuurlijk wel een natuurproduct. Ik hoor 
mensen weleens zeggen dat de patat zo anders smaakt ten 
opzichte van de laatste bestelling in de snackbar. En dat klopt. 
De kwaliteit van de aardappeloogst maakt de smaak van de 
patat. Het café is zeven dagen per week open, ook ‘savonds. 
Dat laatste weten veel mensen niet. Mensen kunnen bij ons 
terecht via de zijkant van de cafetaria.”

Verf en Wonen
Martin en Sandra, 
beiden opgegroeid in de 
Wheermolen, runnen in 
augustus al negentien jaar hun winkel Verf en wonen, een 
speciaalzaak voor raam- en vloerdecoratie. Als je de winkel 
binnenloopt, heb je een keur aan gordijnen, shutters, 
behang, vloeren, horren en klein materiaal als batterijen, 
kwasten, verf en meer om uit te kiezen. Sandra: “Anders 
dan bij een grote bouwmarkt krijg je bij ons maatwerk en 
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advies op maat. We hebben veel woningen en flats in en rond 
het Wherepark helpen inrichten en opknappen. Dat heeft ons 
ook goed door de moeilijke lockdowns heen geholpen. Veel 
mensen waren thuis, gingen niet op vakantie en besteedden 
hun geld en tijd nu aan de renovatie van hun woning. We volgen 
en bieden de laatste trends op het gebied van woninginrichting, 
zoals de shutters die je nu veel ziet. We werken laagdrempelig, 
dus kom vooral eens langs om ideeën of wensen te bespreken, 
want we denken graag mee. Mensen komen ook graag in de 
zaak voor een praatje. Voor het winkelcentrum hopen we op 
nieuwe winkeliers met kwalitatief hoogwaardige en liefst verse 
producten. We merken namelijk dat daar behoefte aan is.”

Zovyo baby fashion
Wim en Yvonne runnen Zovyo baby 
fashion, een winkel gespecialiseerd 
in babykleding en -artikelen. Wim 
vertelt vol trots: “Sinds mijn veertiende 
verkoop ik al handel. Parfum, bonsai-
boompjes, horloges, en nu samen met 
mijn vrouw babygoed. We importeren 
zelf onze vrolijke kleding in de maten 
40 tot en met 116. Wij krijgen honder-
den kilo’s kleding tegelijk geleverd 
zonder tussenpersonen, waardoor we 
de prijzen laag kunnen houden. Ook 
wij hebben, net als andere winkeliers, 
op de markt gestaan hier op het bin-
nenplein, wel acht jaar lang. En nu 
konden we een winkelpand huren. 
We zijn hier heel blij mee. Ik voel me 
ontzettend thuis in het Makado, haast 

alsof ik hier ben geboren. Maar ik kom oorspronkelijk uit 010, 
hoor! Vergeet je trouwens niet te vermelden dat we ook mooie 
babyshower-pakketten samenstellen?”

Kledingreparatie De zijden draad
Aan de rand van het Makado zit 
De zijden draad, al jaren een vaste 
plek voor een ieder die kleding op 
maat wil maken of laten herstellen. 
Eigenaar Selman werkt met 
plezier de aanhoudende stroom 
opdrachten voor kledingreparatie 
weg: “Ik heb mijn zaak hier in 
het winkelcentrum al sinds 2006. 
Het gaat goed en ik ben een 
tevreden man. Alleen tijdens 
corona was het zeker rustiger. 
Toen ben ik twee maanden dicht 
geweest en lekker op vakantie 
gegaan naar Turkije. Dat was 
fijn. Ik doe trouwens niet alleen 

kledingreparatie. Klanten kunnen bij mij ook terecht om hun 
kleding te laten stomen.” Ontelbare kleuren garen sieren 
de winkel, waar hij achter een tafel met naaimachine zijn 
vaste werkplek heeft. Selman is een vriendelijke vakman, 
heeft maar weinig woorden nodig. Hij laat liever zijn handen 
spreken en gaat snel weer aan het werk.  l

Voorlichtingsmiddag 
brandveiligheid Aurigapark

De bewonerscommissie van de flat Aurigapark 
informeerde enige tijd geleden bij verhuurder Intermaris 
naar de brandveiligheid in het gebouw. Daarop 
nodigde Intermaris de bewoners uit voor  een speciale 
voorlichtingsmiddag over dit onderwerp, op 25 maart. 
Hierbij was een delegatie van de Purmerendse 
brandweer aanwezig.

Onder een partytent op 
het grasveld voor de flat en 
onder het genot van een 
hapje en een drankje werden 
vluchtroutes besproken. Ook 
het belang van het vrijhouden 
van binnengalerijen kwam 
aan bod. Tevens was er 
aandacht voor de materialen 
waarmee de flat is gebouwd. 
Zo zijn de balkondeuren 
zeker een half uur bestand 
tegen de hitte van vlammen. 
Bewoners van de hogere 
verdiepingen kregen dan ook 
het dringende advies op het 
balkon de hoogwerker van 
de brandweer af te wachten 
in geval van calamiteiten 
als brand.
Na afloop kregen 
de aanwezigen een 
sleutelhanger, een heuse 
virtual reality-verrekijker 
en een informatiefolder 
mee naar huis.                    l

COLOFON
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Heeft u een interessant artikel voor de volgende wijkkrant, 
stuurt u dit dan in voor 28 mei 2022. 
De volgende wijkkrant verschijnt rond 23 juni 2022.
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