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Even voorstellen: 
Coen Lageveen
Mijn naam is Coen Lageveen. Ik ben 
in 1971 geboren in de Botterstraat in 
de Wheermolen, de wijk waar ik nog 
steeds met veel plezier woon. Naar 
aanleiding van een geweldsincident in 
mijn directe woonomgeving, door een 
groep hangjongeren in de wijk, ben ik 
betrokken geraakt bij de Purmerendse 

politiek. Sinds 2014 ben ik namens de Stadspartij raadslid 
geweest. Na de herindelingsverkiezingen van afgelopen 
november ben ik wethouder geworden. In mijn portefeuille 
heb ik wijkmanagement, mobiliteit, duurzaamheid, milieu, 
energietransitie, dierenwelzijn en publieksdiensten.

Daarnaast mag ik de wijkwethouder zijn van, wat mij betreft, 
de mooiste wijk van Purmerend, de Wheermolen. Ik ben er 

trots op van ‘mijn eigen wijk’ de wijkwethouder te zijn. Het is 
een sociale wijk, waar veel mensen elkaar al lang kennen, en 
dat geldt zeker ook voor mij persoonlijk. Het is ook een wijk 
waar veel gebeurt, een actieve wijk waar veel evenementen 
worden georganiseerd. En het is een wijk waar de sociale 
controle e samenwerking erg belangrijk is.

Samen met u wil ik er de komende jaren voor zorgen dat 
we van de Wheermolen een nog mooiere wijk gaan maken. 
Dit doen we samen met de wijkmanager, de wijkagent en de 
wijkhandhavers. Hierbij is direct contact met de bewoners 
erg belangrijk. Daarom houden we regelmatig een 
wijkspreekuur in het Infopunt Wheermolen op het Makado, 
waarbij u uw vragen, ideeën of opmerkingen rechtstreeks met 
ons kunt delen en bespreken. Hierover hoort en/of leest u 
binnenkort meer.

Coen Lageveen,
wijkwethouder Overwhere.  l

Wijkwethouder Coen Lageveen 
houdt spreekuur

Op woensdag 12 oktober 
houdt wijkwethouder 
Coen Lageveen 
spreekuur in het Infopunt 
Wheermolen voor 
de bewoners van de 
Wheermolen. Heeft u 
iets te melden over uw 
leefomgeving, een idee of 
wens voor uw wijk of u bent 
blij met iets in de wijk, dan 
bent u van harte welkom 
tijdens dit spreekuur.

Naast de wijkwethouder 
zijn ook de wijkagent, een  
mede werker van handhaving 
en wijkmanager Edwin 
Färber aanwezig.

Kom dus op 12 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur 
naar het Infopunt Wheermolen, J.F. Kennedyplein 1, 
Winkelcentrum Makado.  l

Activiteitenkalender 
Winkelcentrum Makado

De winkeliersvereniging van het Makado organiseert 
tot het einde van dit jaar diverse leuke activiteiten. 
Hierbij plaatsen we alvast een vooraankondiging 
daarvan. Details worden bekendgemaakt via sociale 
media en via informatie die in het winkelcentrum zelf 
komt te hangen. In de wijkkrant van oktober delen we 
ook meer details met u. Houd uw bronnen dus goed in 
de gaten en noteer wat u aanspreekt in de agenda.

1 - 9 oktober: stempelactie.
8 oktober: luxe boodschappenspel met Mat Claassen.
12 november: grote doordraaishow.
13 november: wijnproeverij.
21 - 22 oktober: creamarkt.
17 - 18 december: kerstmarkt.  l



Pagina 2

Reünie Makado-winkeliers 
op komst
De winkeliersvereniging van het Makado organiseert 
op 26 november een reünie met oud-winkeliers. Een 
ieder die gevestigd is geweest in het winkelcentrum is 
van harte welkom om, in het kader van het vijftigjarig 
bestaan, samen te komen en herinneringen op te 
halen. De reünie vindt plaats in café Gean.
De winkeliersvereniging heeft niet van alle bedrijven of 
eigenaren, die ooit aan het plein winkel hebben gehouden, 
de contactgegevens. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, en 
zeker nu het winkelcentrum vijf decennia bestaat, is het de 
hoogste tijd om met zo veel mogelijk collega’s herinneringen 
op te halen. Daarom plaatsen we ook in deze wijkkrant 
een oproep aan alle voormalige collega’s: neem vooral 
contact op met Arthur en Corine Keyner (eigenaren van 
Drankenspecialist Arthur&Co; daarnaast is Arthur voorzitter 
van de winkeliersvereniging) als je een uitnodiging voor 
en meer details over de reünie wilt ontvangen. Dat kan 
telefonisch via 0299 425 726 , via e-mail info@arthurenco.nl, 
of loop gezellig even binnen bij de slijterij.  l

Weggeefwinkel  
Wheermolen heropend
De Weggeefwinkel Wheermolen is weer terug van 
weggeweest. Noodgedwongen was de winkel een jaar 
gesloten, omdat die geen onderkomen meer had. Nu is 
de winkel gevestigd aan de Pampusstraat 47A, waar de 
letterbedrukking het raam siert. Wijkmanager Edwin Färber 
en Intermaris hebben het pand beschikbaar gesteld.

De Weggeefwinkel wil zo 
veel mogelijk mensen die 
dat nodig hebben bereiken 
met gratis spullen. Er kan 
één tas per gezin per week 
worden weggegeven. Behalve 
meubels wordt alle inbreng 
aangenomen, mits in goede 
staat en zolang het maar in 
een bananendoos past. Kunt 
u iets aan spullen (elektronica, 
keukenspullen, telefoonhoes-
jes, speelgoed, beddengoed, 
et cetera) missen, lever deze 
dan in op maandag tussen 
9.00 en 11.30 uur op boven-
genoemd adres. De winkel 
zelf is open voor bezoekers op 
maandag- en donderdagoch-
tend van 9.00 tot 12.00 uur. In 
de toekomst hoopt de winkel 
te kunnen uitbreiden naar 
meer dagen en dagdelen.

Vrijwilligers
Dit laatste is deels afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat 
wil helpen om de Weggeefwinkel draaiende te houden. Het 
team vrijwilligers hoopt dat er meer mensen enthousiast 
zijn en een steentje willen bijdragen. Heeft u tijd en zin 
om zich bij het team vrijwilligers aan te sluiten en bent u 
enigszins flexibel inzetbaar? Meld u zich dan vooral aan, 
zodat dit mooie en verbindende initiatief open kan blijven. De 
contactgegevens treft u hieronder.

Belangrijk
Vrijwilliger Nancy (‘Mijn voornaam is voldoende’) vertelt: 
“Alle vrijwilligers hebben hier hun eigen verhaal. Allemaal 
hebben we een moeilijke tijd gekend. Het zijn de kleine dingen 
die zo belangrijk kunnen zijn. Mensen helpen en ze een lach 
bezorgen is heel erg fijn. We merken dat sommige mensen zich 
schamen als het even wat minder goed gaat en hulp gewenst is. 
Niemand is verplicht zijn of haar verhaal te vertellen, maar kom 
vooral langs als we je kunnen helpen met spullen.”

Contact
Iedereen die vragen heeft over de Weggeefwinkel, zich wil 
aanmelden als vrijwilliger of wil weten of specifieke spullen 
kunnen worden afgegeven, kan een messenger-bericht via 
facebook (Weggeefwinkel Wheermolen) achterlaten of een 
e-mail sturen naar weggeefwinkelwheermolen@gmail.com. 
Er wordt gewerkt aan telefonische bereikbaarheid, maar een 
telefoonnummer is bij het ter perse gaan van deze wijkkrant nog 
niet beschikbaar. Voor updates, openingstijden, informatie en 
meer verwijst de Weggeefwinkel naar de facebook-pagina.  l

Beginnersgroep  
volksdansen gestart

Volksdansvereniging FDP (Folklore Dansgroep 
Purmerend) is op woensdag 7 september in Wijkplein 
Where gestart met een cursus volksdansen voor echte 
beginners. De lessen zijn van 19.30-20.30 uur.

Ook als je nog nooit hebt gedanst, kun je eenvoudig 
uitproberen of volksdansen iets voor jou is; een proefles is 
namelijk gratis.
Volksdansen is plezier, beweging en gezelligheid. Je leert 
gevarieerde dansen uit verschillende landen, op aanstekelijke 
muziek.

Belangstelling
Denkt u, ik heb wel belangstelling, maar wil eerst wel eens 
kijken of zien hoe het in de praktijk gaat, dan bent u van 
harte welkom op het Sport’in sportfestival op zaterdag 24 
september bij de Markthal op de Koemarkt. Daar kunt u vanaf 
13.00 uur gratis meedoen aan twee workshops.

Kijk voor verdere informatie of onze andere dansgroepen op 
www.folkloredans.nl of bel met Thea Okhuijsen:  
06-3754 4718.  lBron foto: wijwheermolen.nl

https://wijwheermolen.nl/Nieuws/vernieuwde-weggeefwinkel-nieuw-leven-ingeblazen?fbclid=IwAR31KJdEwhM2Cg90NjRSaGtR_hXnFvX094OyxQKzl6xIix3hVpW7oPsZn-s
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Tweede Swim Pride  
in Leeghwaterbad

In oktober staat 
Purmerend bol van allerlei 
regenboogactiviteiten. 
Op 23 oktober 2021 
organiseerde Spurd 
voor het eerst een Swim 
Pride. Deze avond stond 
volledig in het teken van 
samenzijn en ontmoeting. 
Een veilig sport en 
zwemklimaat is namelijk, 

helaas, niet voor iedereen vanzelfsprekend. Spurd 
vindt daarom het belangrijk bij te dragen aan het 
vergroten van acceptatie van LHBTIQ+’ers in de sport. 
De tweede editie is op zaterdag 8 oktober.

Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn, los van seksuele of 
genderidentiteit. Daarom zette Spurd zich deze avond extra in 
voor LHBTIQ+’ers, hun naasten en iedereen die zin had in een 
gezellige avond. We vulden de feestelijke avond in met uitda-
gende, sportieve en leuke workouts, zoals FloatFit, Paaldansen, 
FloatFit Yoga (Balance) en Aqua Kickboksen. Met bijdragen 
van draq queen DonnaTella Vergatsie en zanger Tony Anderson 
beloofde het een fantastisch sfeervolle avond te worden.
Vanaf 19.15 uur stonden de deuren voor onze gasten open. 
Om 19.30 uur opende paralympisch zwemmer Querijn 
Hensen, namens de John Blankenstein Foundation, onze 
Swim Pride.

Superspannend
Zo hebben we in 2021 de Eerste Swim Pride in Nederland 
georganiseerd. Superspannend, met de vraag: slaat dit aan, is 
hier behoefte aan, komen er wel mensen op af, hoe wordt hier op 
gereageerd? De openingsact was fantastisch, met als hoogtepunt 
het optreden van DonnaTella Vergatsie. Na een toespraak 
van Querijn en het doorknippen van een regenbooglint door 
wethouder Harry Rotgans kon het feest beginnen.
In totaal hadden zich tachtig enthousiaste deelnemers 
aangemeld. De sfeer van de avond was perfect: er werd veel 
gelachen, gezwommen, gesport en gedobberd. Voor iedereen 
was er wat wils. Eén conclusie was duidelijk; dit krijgt een vervolg.

Trots
Zaterdagavond 8 oktober 2022 is de tweede editie van de 
Swim Pride. Ook dit wordt hopelijk weer een avond om trots 
op te zijn, en we hopen op nog meer deelnemers om deze 
avond legendarisch en uniek te maken.
Aanmelden kan te zijnner tijd via de website/webkassa, maar 
nu dus nog niet. Als het zo ver is, komt die te staan op  
www.leeghwaterbad.nl.

Freek Eshuis,
manager Spurd-Leeghwaterbad.  l

Geslaagde Wheermolenmarkt 
Anne Franklaan

Op zondag 19 juni (vaderdag) was er weer de 
jaarlijkse tweedehandsmarkt aan de Anne Franklaan 
voor de flats Het Dagboek en de Otto Frank. De markt 
werd dit jaar geopend door wijkwethouder Coen 
Lageveen. Het was zoals altijd weer een zeer gezellige 
markt, met een gevarieerd aanbod. 

Er was dit jaar zelfs een 
verrassend live-optreden van 
zanger Master Stu. Minder 
verrassend was dat onze 
vaste palingboer/verkoper los 
was, voordat hij er erg in had.
Kortom, het was al met al, 
ondanks dat het deze keer 
minder druk was als voor de 
coronapandemiejaren, weer 
een bijzonder goed geslaagde 
dag, waarvoor we de orga-
nisatie in handen van Bewo-
nerscommissie Het Dagboek 
hartelijk bedanken. 

Foto’s: Coen. l

Bron foto: www.masterstu.nl

http://www.masterstu.nl
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Heeft u een interessant artikel voor de volgende wijkkrant,  
stuurt u dit dan in voor 1 oktober 2022. 
De volgende wijkkrant verschijnt rond 27 oktober 2022.

Kom rommelmarkten 
in de botterhoek
Op zaterdag 22 oktober organiseren de 
bewoners van de Botterhoek in de algemene 

ruimte van de flat een rommelmarkt. U ben daar van harte welkom 
tussen 9.30 en 12.00 uur, om eens lekker te struinen tussen al 
onze artikelen. Er is voor ieder wat wils aan stoelen, tafels kasten, 
elektrische apparatuur, huishoudelijke artikelen, puzzels, boeken, 
enzovoorts. Ook deze keer is de palingroker aanwezig, die – hoe 
kan het ook anders - vers gerookte en lekkere paling verkoopt.
Het adres: Botterstraat 15.  l

Ga lekker mee 
georganiseerd wandelen
Op initiatief van huisartsenpraktijk Merlijn en Van 
Doorn in de Wheermolen is een wandelgroep in het 
leven geroepen om iedere woensdagochtend te 
wandelen, onder begeleiding van vrijwilligers.

De vrijwilligers zijn de medewerkers van onder andere het 
sociaal wijkteam, Fysioconsult Purmerend, dietistenpraktijk 
Sandra Heestra en Spurd. 
De wandelgroep start elke woensdag vanuit wijkplein Where 
(Tritongebouw), waar u ook weer terugkomt. Vanaf mei tot en 
met augustus startten we om 10.00 uur, en van september 
2022 tot en met april 2023 is dit om 10.30 uur. Ongeacht de 
weersomstandigheden wandelen we altijd. Iedereen die wil 
meedoen is welkom, ook mensen met een rollator.

Gratis
Er zijn drie groepen en er wordt zeker rekening met elkaar 
gehouden wat betreft wandeltempo. De deelname is geheel 
gratis en aanmelding is niet nodig.
Bij terugkomst in Triton kunt u zelf vrijblijvend een kopje 
koffie of andere versnapering nuttigen. Wij als organisatie 
zien u graag tegemoet en de redactie wenst u veel plezier 
met het wandelen (bewegen).
Onlangs bereikte ons de vraag of zich voor deze wandelgroepen 
nog enige vrijwilligers beschikbaar willen stellen, zodat dit mooie 
initiatief nog meer mogelijkheden heeft. Bij belangstelling kunt u 
zich melden bij huisartsenpraktijk Merlijn en Doorn, bereikbaar 
via telefoonnummer 0299 428 221.  l

Bingo in Wijkplein Where
Elke derde zaterdag van de maand is er een bingo-avond in 
Wijkplein Where. De komende weken is dat op 17 september 
en op 15 oktover. De inloop is om 19.00 uur, de start om 
19.30 uur. De kosten voor een boekje met tumbolagetallen 
bedragen vijftien euro. De stabingo is gratis. Reserveren is 
niet nodig, dus kom gezellig meedoen. 
Graag hoor ik als je komt, dat kan via mijn persoonlijke 
account op Facebook of via WhatsApp via 0641991995. 
Vriendelijke groeten van Diana Brunsveld.
Adres waar de Bingo plaatsvindt: Triton 73.  l

Terugblik WK Wheermolen 10 juli

Op zondag 10 juli was het WK Wheermolen in de wijk: een 
dag die in het teken stond van sport en spel in de wijk. 

Op zeven locaties 
konden kinderen en 
volwassenen mee-
doen aan een sportie-
ve activiteit, er waren 
gezonde hapjes en de 
dag werd tijdens de 
prijsuitreiking dansend 
afgesloten. Zo’n 200 
kinderen en volwas-
senen uit de wijk zijn 
langs de verschil-
lende sportlocaties 
gegaan. Bij een volle 
stempelkaart kregen 
zij allemaal een medaille. Drie jonge prijswinnaars hebben een 
sportief kinderfeestje gewonnen door het delen van een spor-
tieve foto. Meer dan 100 mensen hebben een enquête ingevuld 
over hoe zij het liefst sporten en spelen in de wijk. Gemeente 
Purmerend en Intermaris gaan daar nu mee aan de slag.  
 
Wethouder Mario Hegger en Cees Tip (directeur Intermaris) 
overhandigen de prijzen aan de prijswinnaars.

Vooruitblik ontwikkelingen in de wijk
•  Gemeente Purmerend en Intermaris hebben een plan gemaakt 

voor de nieuwbouw in de Gouwzeestraat/Henri Dunantstraat. 
In het najaar volgt zo’n zelfde plan voor de Boeierstraat.

•  Het Beeldkwaliteitsplan voor de Wheermolen (het plan met 
regels die naar de architecten en ontwikkelaars gaat) ligt in 
het najaar ter inzage op het stadhuis.

•  De plintwoningen onderin de Rudolf Garrelsflat zijn klaar, 
in het najaar begint de gemeente met de inrichting van de 
buitenruimte.  l
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