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Betrokkenen praten mee over 
ontwerp Kooimanpark
Half september stond de gemeente stil bij de start van 
de werkzaamheden in het Kooimanpark. Hierbij waren 
onder andere diverse scholen van het voortgezet 
onderwijs in de buurt van het park uitgenodigd, want 
die speelden een rol bij het maken van de plannen. 
Aan iedere school werd een kist met planten uitgereikt, 
zodat ook op de schoolpleinen groen kon worden 
toegevoegd. 

Een van de scholen 
was het Nelson 
Mandelacollege, 
waarvoor Eke Rode 
de zogeheten groene 
kist in ontvangst 
nam. In het park 
zijn in de pauzes 
veel leerlingen en 
docenten te vinden. 
“Namens de drie 
scholen om het 
park heen kan ik 

zeggen dat we het initiatief van de gemeente toejuichen”, 
zegt Eke. “Het ziet er veelbelovend uit. De oplossing van de 
wateroverloop vind ik heel mooi, want nu is het park vaak 
ontoegankelijk als het flink regent.”

Fases
Het Kooimanpark 
wordt in meerdere fa-
ses opgewaardeerd. 
Het nu nog natte park 
is na de werkzaam-
heden veranderd in 
een fijne, groene plek 
voor sport, activitei-
ten, spelen, en hon-
den en hun baasjes.
Tussen september 

2022 en april 2023 werkt aannemer Krinkels aan de eerste fase 
van de uitvoering. Die start met de klimaatadaptatiemaatrege-
len, waarvoor een subsidie van de provincie Noord-Holland is 
ontvangen. Dit betreft de aanleg van het vlonder- en stapstenen 
pad aan de oostkant van het park, door het water overloop-
gebied, oftewel de waterbuffer, heen. Het tweede deel van de 
werkzaamheden vindt in 2023 plaats.

Activiteitenweide
In het ontwerp komen een honden-uitrenveld en sport en 
spelen voor jonge en oudere kinderen terug. Centraal staat 
de activiteitenweide in het park.
Om het Kooimanpark een herkenbare identiteit te geven, 
krijgen de bestaande en nieuwe bruggen bijzondere 
brugleuningen, en wel met een eenden motief. Het park is 
immers officieel vernoemd naar Burgemeester R. Kooiman, 
en de naam Kooiman betekent ook kooiker. Een kooiker is 
iemand die voor zijn beroep of als ambacht eenden in een 
eendenkooi vangt; daarom is voor de herkenbaarheid van het 
park voor dit motief gekozen.  l
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Heb jij wat 
speelruimte voor 
dit vrolijke ventje?

Kriebel je over zijn buik, dan rent hij hard lachend weg – 
om daarna weer terug te komen voor de volgende ronde. 
Dit spelletje houdt hij lang vol. Voor dit vrolijke jochie van 
één jaar zoeken we een steungezin, waar hij een dag 
in het weekend met een leeftijdsgenootje kan spelen. 
Daarmee krijgt zijn pas bevallen moeder wat rust, want 
hoewel ze zichtbaar helemaal weg is van haar actieve 
zoontje, vertelt ze geregeld doodmoe te zijn.

Ook straks zal het haar zwaar vallen om in haar eentje een 
fulltime baan te combineren met twee kleintjes. Ze woont 
sinds kort in Purmerend en heeft hier nog geen uitgebreide 
vrienden- of kennissenkring. Eén dag in het weekend wat 
hulp van een steungezin zal haar zeker helpen om die 
goedlachse en vrolijke moeder te blijven.

Dutje
Het ventje begint de grenzen op te zoeken en weet al goed 
wat hij wel of niet wil. Hij doet in de middag nog wel een 
dutje; de ene keer wat langer dan de andere natuurlijk. Het 
kereltje vindt bijna alles leuk om te doen; een echte voorkeur 
heeft hij nog niet. Wel gaat hij graag naar buiten.
Kijk jij ernaar uit om met hem mee te gaan? Het profiel van 
het steungezin ziet er als volgt uit: het ventje mag een dag in 
het weekend komen spelen met een leeftijdsgenootje, en het 
gezin staat er voor open om in de toekomst misschien ook 
een keer de baby op te vangen.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yolanda 
van der Arend, coördinator Buurtgezinnen Purmerend, via 
yolanda@buurtgezinnen.nl, of bel: 06-48431089.
Je kunt je ook direct aanmelden als steungezin op de website 
www.buurtgezinnen.nl.

Yolanda van der Arend.  l

Voor iedereen wel iets

Tijdens de proeflesweek bij Cultuurhuis Wherelant kon 
je van 24 tot en met 29 september helemaal vrijblijvend 
een cursus uitproberen in een introductieles, die een 
goede indruk gaf van de lessen die je kunt verwachten. 
Het was een ideale manier om kennis te maken met het 
gezellige gebouw, de docent en medecursisten.

Je kon tijdens de proeflesweek kiezen uit ruimtelijke vormgeving, 
symbolistisch tekenen/schilderen, decoratieschilderen, portret/
modelfotografie, edelsmeden, kunstgeschiedenis (de kunst van 
de Modernen) en dans (Early Motion).

Meld je dus alsnog aan en doe gezellig mee! Je vindt 
Cultuurhuis Wherelant op de Van IJsendijkstraat 403.

Workshopweekend
Vind je een hele cursus te lang? Elk tweede weekend van de 
maand is er een boordevol programma met inspirerende dag-
workshops. Het eerstvolgende workshopweekend was op 8 en 9 
oktober, maar een overzicht van alle cursussen en workshops bij 
Cultuurhuis Wherelant vind je op de website wherelant.nl.

Solidariteitsfonds 
Wil je wel meedoen, maar lukt dit financieel nu jammer 
genoeg niet? Dan kun je een beroep doen op het 
solidariteitsfonds, opgericht om kunst en cultuur voor 
iedereen bereikbaar te maken. Het fonds maakt het mogelijk 
dat iedereen uit Purmerend en omstreken die (tijdelijk) 
financieel niet in staat is om een cursus bij Wherelant te 
volgen, dit tóch kan doen. Meer informatie: wherelant.nl/
zakelijk/solidariteitsfonds/ 

Jessica Tepe.  l

Aanbod 
ZekerBewegen 
geldt nog steeds

Voor wie nog gebruik wil maken 
van het aanbod dat is gedaan op 
de WK Wheermolen van vier gratis 
lessen ZekerBewegen: dat kan nog 
altijd. Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur trainen 
we met een groep senioren in de dojo van sv Kodokan 
aan de Mercuriusweg 29.

Onderzoeken tonen aan dat bij met name zestigplussers 
de lichamelijke conditie, spierkracht, balans en coördinatie 
afnemen. Dit leidt vaak tot krampachtige of verkeerde 
bewegingen, met een verhoogd risico op valincidenten.

Leuk
Het doel van ZekerBewegen is er op gericht dat u gemakkelijker 
gaat bewegen in de thuissituatie en dat op straat uw bewegings-
vrijheid en veiligheid meer toeneemt – maar ZekerBewegen is 
ook vooral leuk. Samen met anderen werkt u aan beter bewe-
gen. En vooraf aan en na afloop van de sessie kunt u onder het 
genot van een bakje koffie of thee uw ervaringen delen.

Wie?
Bent u enthousiast, tussen de 55 jaar tot 100 jaar oud en 
vindt u het leuk om samen oefeningen te doen waardoor uw 
conditie weer verbetert, kom dan naar de dojo of meldt u 
zich aan via Ledenadministratie@svkodokan.nl, om zonder 
verplichtingen een (paar) keer ZekerBewegen te ervaren.

Thijs van Bussel,
Voorzitter SV Kodokan.  l
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Eet mee met Amerikaans diner

Lijkt het je leuk om eens sa-
men met anderen te dineren? 
Stichting Roze en Regen-
boog (ReR) houdt elke laat-
ste vrijdag van de maand een 
ReR Kitchen, een soort Ame-
rikaans diner. Hierbij maken 
mensen samen met anderen 
gebruik van het diner.

Een Amerikaans diner houdt in dat iedere bezoeker iets 
te eten of drinken meeneemt, net iets meer dan voor 
zichzelf, dat thuis zelf is klaargemaakt of is gekocht, om dat 
gezamenlijk te gaan nuttigen.
Het is niet ingewikkeld, want eten moeten we allemaal, dus 
waarom zou je dat niet samen doen in plaats van alleen? 
Zodoende kunnen we dat met anderen delen, gevarieerd eten 
en proeven van elkaar. Zo kom je tijdens het eten gezellig aan de 
praat met andere mensen die ook aanschuiven. De onderwerpen 
kunnen over van alles en nog wat gaan, dus ook gewoon over 
koetjes en kalfjes. De activiteit is inclusief, met andere woorden, 
iedereen is welkom; we ontvangen je met open armen.

Opgeven
ReR Kitchen wordt gehouden in gezondheidscentrum OASE, 
Amstellaan 2, van 18.00 tot ongeveer 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Graag wel even opgeven op de facebookpagina 
van ReR Kitchen dat je komt en wat je meeneemt, zodat er 
niet van alles hetzelfde op tafel komt. Je kunt je ook opgeven 
door te bellen naar Edith: 06 28734911.
Stichting Roze en Regenboog.

Achternaam Edith bij redactie bekend.  l

Open dag bij  
Biljartcentrum Purmerend

Op 29 oktober houdt Biljart-
centrum Purmerend (BCP) van 
12.00 tot 16.00 uur een open 
dag. In het centrum spelen 
twaalf verenigingen, die op ver-
schillende dagen van de week 
een biljartje komen doen. Zo 
spelen op maandag Animo en 

Wheermolen, op dinsdag DCW en Hazefelder, op woens-
dag BCO en Paradijs, op donderdag BAP, TES en Water-
land, en op vrijdag Vrij Waterland, VDC en De Musketiers.

Veel (nieuwe) Purmerenders zijn niet bekend met het feit dat 
er een geweldig biljartcentrum is in het Karekietpark, met 
acht kleine en twee grote tafels. Daarom nodigen we alle 
bewoners uit om eens een kijkje te komen nemen op de open 

dag. Iedereen is welkom, ongeacht of je kunt biljarten of niet, 
om kennis te maken met deze sport en informatie te krijgen 
over de twaalf verenigingen in dit centrum.

Mogelijkheden
De sport wordt in het centrum op diverse manieren gespeeld, 
zoals driebanden of libre. De verenigingen spelen op 
verschillende tijden van de dag, dus zo zijn er in de ochtend, 
middag en avond mogelijkheden om te biljarten. Kijk hiervoor 
eens op stichtingbiljartcentrumpurmerend.nl.

Nieuwsgierig
Hebben we u nieuwsgierig gemaakt en heeft u zin om 
te komen kijken? Kom dan op 29 oktober naar het 
Biljartcentrum, Karekietpark 22, of neem voor meer informatie 
contact op met Ruud Geschiere, telefoon 06-52566381.

Ruud Geschiere.  l

Goed omgaan met geld
Voor veel mensen is het 
moeilijk om de financiën op 
orde te hebben. Voordat je 
het weet is je geld op en kom 
je dus tekort aan het eind van 
de maand. Ga jij goed om 
met je geld? Hoe voorkom je 
schulden? En kun je misschien 
geld overhouden? In deze training van Stichting MEE 
krijg je meer inzicht in je inkomsten en uitgaven.

Wat leer je in de training?
• al je inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten;
• ja en nee kunnen zeggen;
• hoe je kunt sparen;
• hoe je schulden kunt voorkomen,
• aan wie je vragen kunt stellen over geldzaken.

Bijeenkomsten
Deze training is voor mensen vanaf achttien jaar die moeite 
hebben om goed met geld om te gaan. De training bestaat uit 
zes wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur op 8, 15, 22 
en 29 november, en 6 en 13 december 2022. De groep bestaat 
uit zes tot twaalf deelnemers en de training start bij voldoende 
aanmeldingen. Ze worden gehouden in het Waterlandhuis, van 
19.00 tot 20.30 uur, op de Waterlandlaan 81.

Informatie
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen 
met Celine Keijzer, telefoon 06 82438802, of met Tineke 
Visser, 06 51188704.
Een training bij MEE is leuk, leerzaam en helpt je om sterker 
te worden, zodat je in de maatschappij beter mee kunt doen.

Celine Keijzer.  l

http://stichtingbiljartcentrumpurmerend.nl
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Kom lekker tafeltennissen

Tafeltennisvereniging TSO is hard op zoek naar nieuwe 
jeugdleden. Ze hebben er twee jeugdbegeleiders, Leo en 
Koen, die jullie graag willen laten zien hoe leuk tafeltennis 
is. En weet je, tafeltennis is helemaal niet duur.

Ze spelen en trainen op maandagavond van 19.00 tot 20.30 
uur, en daarna mag je vrij spelen. Ze geven een training 
en daarna worden wedstrijdjes gehouden. Ze eindigen 
standaard met een rondje rond de tafel.

De Karekiet
Ze spelen in sporthal De Karekiet. Ze hebben uiteraard batjes 
en balletjes, maar je moet wel je sportschoenen meenemen. 
Als je wilt komen spelen, dan graag van tevoren opgeven 
via ttv.tso@upcmail.nl, maar je mag op maandagavond ook 
gewoon komen binnenlopen om een kijkje te nemen.

Robot
Dus: vraag vriendjes en vriendinnetjes en kom langs om te 
kijken of je tafeltennis een leuke sport vindt. Je kunt een paar 
tafeltennisoefeningen doen, een klein toernooi spelen, en je 
kunt dan ook tegen de tafeltennisrobot (!) spelen.
Je mag vier keer gratis meedoen om te kijken of je het leuk 
vindt om bij TSO te spelen.
Lijkt het je wel leuk om eens te komen kijken? Kom dan langs 
bij de sporthal op Karekietpark 2, schuin tegenover het BP-
tankstation en winkelcentrum Leeuwerikplein. 

Louis Oudhuis.  l

Zoek en ontmoet 

We zijn geregeld op zoek naar 
mensen die iets willen betekenen voor iemand in hun 
buurt. Er komen bij ons vragen binnen van mensen die 
zich wel eens eenzaam voelen en graag iemand willen 
ontmoeten om bijvoorbeeld samen iets te doen.

Denk niet: ‘Oh, maar dan zit ik er aan vast’, want alles is 
bespreekbaar. We kunnen samen denken in mogelijkheden, 
en iedere vorm van hulp aan elkaar is welkom. Wij denken 
dat het fijn is als mensen uit de eigen buurt elkaar helpen.

Vertellen
Lijkt het u gezellig om samen koffie te drinken? Ga dan eens 
op bezoek bij deze mevrouw van 92 jaar. Op deze leeftijd heb 
je veel te vertellen en wil je deze ervaringen graag met een 
ander delen. Of denk eens aan deze mevrouw van 77, die veel 
thuis zit omdat ze zich zorgen maakt om haar man. Het lijkt 
haar zo leuk om er samen met iemand eens op uit te gaan 
met de auto en samen wat winkels te bezoeken. Of bezoek de 
mevrouw van 84, die bij ons jarenlang vrijwilliger is geweest, 
en die het nu wel eens leuk vindt als er bij haar iemand 
langskomt op de koffie om gezellig met elkaar te praten.

Er op uit
Bent u meer van de activiteiten buitenshuis, zoals een kopje 
koffie drinken op het terras of samen naar het theater te 
gaan? Dat lijkt deze mevrouw van 81 ook wel iets.
Het weekend kan soms best lang duren als je de deur 
moeilijk uitkomt en er weinig bezoek is. Daarom zou deze 
mevrouw van 90 het erg leuk vinden om op zaterdag of 
zondag samen koffie te drinken en even lekker te kletsen.

Informatie
Wilt u meer informatie? Bel of mail ons dan. WelzijnWonenPlus 
is iedere werkdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur via 0299-
426364. Mailen kan ook: purmerend@welzijnwonenplus.nl.  l
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