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Van de redactie

Beste wijkbewoners,

Hierbij de najaarsuitgave van de wijkkrant. We kijken terug op 
de afgelopen fraaie zomer en werpen alvast een vooruitblik op 
de komende feestdagen. Ook plaatsen we weer een column 
van onze wijkwethouder, deze keer met nuttige tips om de 
winterperiode goed door te komen. We wensen u veel leesplezier.

De redactie.  l

Even voorstellen: 
burgemeester Ellen van Selm

Sinds donderdag 22 september heeft onze stad een 
nieuwe burgemeester. Ellen van Selm is die dag geïn-
stalleerd door de commissaris van de koning, Arthur 
van Dijk. In het bijzijn van haar familie, de commissaris 
van de koning, wethouders en raadsleden, legde Van 
Selm de eed af. Locoburgermeester Mario Hegger 
hing haar vervolgens de ambtsketen om.

De burgemeester geeft aan dat ze aan het thuisgevoel 
van de Purmerenders wil werken. Ze wil er voor zorgen 
dat inwoners die dat willen betrokken kunnen zijn bij hun 
eigen leefomgeving. Veel inwoners hechten grote waarde 
aan de leefbaarheid in hun wijk of stad en vinden het ook 
fijn als ze daarbij worden betrokken. Van Selm vindt het 
belangrijk dat een gemeente daarop aansluit en een serieuze 

gesprekspartner is voor de bewoners. De gemeente zoekt 
de samenwerking met haar inwoners en zal zich creatief 
opstellen in een passende samenwerking.

Opsterland
Van Selm is 58 jaar en lid van D66. Ze was sinds 1 december 
2014 burgemeester van de gemeente Opsterland in Friesland. 
Daarnaast was ze voorzitter van P10, een netwerk van grote 
plattelandsgemeenten, bestuurslid van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en lid van het bestuur van het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
Wij als redactie heten de nieuwe burgemeester van harte 
welkom en wensen haar veel plezier in onze mooie stad!  l

Kerstparade en -markt in 
plaats van Sinterklaas

Zet het alvast in uw agenda: de Wheermolen gaat na 
jarenlang een sinterklaasoptocht door de wijk te hebben 
gedaan vanaf dit jaar een kerstparade organiseren, met 
daaraan gekoppeld een kerstmarkt op het Makado-
winkelcentrum. Het Makado bestaat dit jaar trouwens 
vijftig jaar, dus dat wordt dubbelgroot feest.

De kerstmarkt is op zaterdag 17 december van 13.00 tot 21.00 
uur, en op zondag van 11.00 tot 18.00 uur. De kerstparade 
vindt plaats op zaterdag, en wel van 17.00 tot 18.30 uur.

Voorbereidingen
De voorbereidingen zijn al in volle gang. We zijn in gesprek met 
de kerstman en zijn vrouw, de engelen en elfjes. Dit is om te 
kijken of die dit allemaal met ons kunnen komen vieren.
Er zijn nog kramen beschikbaar voor de kerstmarkt en we zijn 
nog op zoek naar ondernemers, maar zeker ook naar mensen 
met een leuke hobby, die dit evenement tot een groot feest willen 
maken – en hopelijk tot een jaarlijks terugkerend evenement.

Vrijwilligers
We doen dit al jaren vóór, maar vooral mét de bewoners van 
de Wheermolen, en natuurlijk heel Purmerend. We roepen 
dan ook graag vrijwilligers op om vooral te komen helpen met 
alle voorbereidingen, opbouwen, afbouwen en begeleiden. 
Opgeven kan via info@kerstophetmakado.nl.

Ook zijn we nog dringend op zoek naar sponsoren om dit tot 
het feest van het jaar te maken. Ook alle kerstversiering die 
iemand over heeft, is meer dan welkom.  l

Ellen van Selm Bron foto: Website Gemeente Purmerend

mailto:info%40kerstophetmakado.nl?subject=
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Sinterklaas en kerstman
op Gildeplein
Zet het vast in uw agenda: Sinterklaas en zijn pieten en 
de kerstman en zijn hulpjes komen naar het Gildeplein.

Op zaterdag 19 november komt Sinterklaas naar het Gildeplein, 
samen met zijn pieten. Sinterklaas en de pieten zullen aanwezig 
zijn tussen 11.00 en 15.00 uur. 
Dit jaar is er net als de voorgaande jaren weer een kleur-
plaatwinactie. Er worden drie winnaars gekozen, die samen met 
een ouder mogen lunchen met Sinterklaas en de hoofdpiet.

Op het plein is ook weer van alles te doen, van leuke activiteiten 
tot een fotomoment met Sinterklaas en de hoofdpiet.Op zaterdag 
17 december komt de kerstman met zijn hulpjes naar het 
Gildeplein. Ze zullen aanwezig zijn tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Op het plein is dan van alles te doen voor de kinderen.  
Zo kunnen ze onder meer op de foto met de kerstman.  l

Feestelijke heropening 
amfitheater Leeghwaterpark

Op zaterdag 17 september vond 
voor genodigden de feestelijke 
opening plaats van het geres-
taureerde amfitheater in het 
Leeghwaterpark. Wij van de 
wijkkrant mochten hier bij aan-
wezig zijn. We werden hartelijk 
ontvangen door medewerkers 
van de gemeente. 

In het amfitheater zijn de trappen en zitplaatsen hersteld. 
Daarnaast is er nieuwe bestrating gelegd en een mooi 
regenboogkunstwerk gemaakt, dat werd onthuld.

Koninklijk
Theater Flexibel opende het cultureel feest met een koninklijk 
optreden en een lintje doorknippen door de wethouders 
Eveline Tijmstra van cultuur en Harry Rotgans. Na hun 
optreden was er een toespraak van Tijmstra. Ze stond in 
haar rede stil bij het opknappen van het amfitheater en de 
mogelijkheden die er zijn in dit mooi opgeknapte theater.

Gedicht
Rotgans besteedde tijdens zijn toespraak aandacht aan het 
mooie kunstwerk, gemaakt door Jan Stel en Arjan Jansen, 
en het gedicht, gemaakt door Sebastiaan Stroosnijder, dat 
is verwerkt in het kunstwerk. Ze werden ook alle drie naar 
voren gehaald en bedankt met een mooie bos bloemen. 
Stroosnijder droeg tijdens de opening zijn gedicht zelf voor.
Tot slot van het evenement was er nog een muzikaal 
optreden van Marcel Kapteijn.  l

Column Mario Hegger
Wijkwethouder Purmer-Noord

Het wordt inmiddels weer vroeg 
donker. De pepernoten liggen 
alweer weken in de schappen 
en komend weekend gaat 
de wintertijd in. We gaan een 
periode in waarin mensen 
meer thuis zijn. En meer tijd 
doorbrengen met vrienden en 
familie. Zo maken we het in de 
koudere maanden gezellig.

Er warmpjes bij zitten in koude maanden
Het thuis warm en behaaglijk houden is helaas niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Zeker met de enorme stijging van 
de prijzen voor gas, stadsverwarming en energie zullen veel 
mensen de komende winter eerder een extra trui of een dik 
paar sokken uit de kast trekken, voordat ze de thermostaat 
een graadje hoger zetten. Natuurlijk is het goed om zuinig 
om te gaan met energie, maar niemand wil moeten kiezen 
tussen eten kopen of de verwarming aanzetten.

We doen als gemeente wat we kunnen om mensen te helpen. 
Mensen die om welke reden dan ook een laag inkomen hebben. 
Dit gebeurt ook steeds vaker bij mensen die een prima inkomen 
verdienen. Als u in aanmerking kwam voor de energietoeslag, 
krijgt u binnenkort ook het aanbod om een energiecoach bij u 
langs te laten komen. Zo iemand kan u heel eenvoudig laten 
zien hoe u energie kunt besparen. Door bijvoorbeeld andere 
lampen te gebruiken of door tochtstrips te plaatsen. Eenvoudige 
ingrepen om stroom en dus geld te besparen. Dit wordt door de 
overheid betaald en kost u dus niets.

Voor huiseigenaren zijn er daarnaast veel subsidies om thuis 
te verduurzamen. Het Duurzaam Bouwloket kan u hierover 
adviseren. Dit advies is voor inwoners van Purmerend 
helemaal gratis. Op duurzaambouwloket.nl/purmerend vindt 
u meer informatie en advies, afgestemd op uw type woning.

Komt u in de problemen door een te hoge energierekening? Laat 
de problemen zich niet opstapelen en zoek hulp. U kunt hiervoor 
ook contact opnemen met de gemeente. Het loket Schulddienst-
verlening zoekt samen met u naar een passende oplossing. U 
bereikt ze via 0299 452 452. Zij zijn deskundig, luisteren naar uw 
problemen en zoeken samen met u naar een goede oplossing. Ze 
komen ook bij u thuis als u dat prettiger vindt.

Tot slot: veel zaken worden duurder en steeds meer mensen 
hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Blijf daar 
niet alleen mee zitten, maar deel uw zorgen met iemand. 
Misschien heeft een ander tips waar u nog nooit aan heeft 
gedacht, of kunt u juist iemand anders helpen. Want zonder 
dat u het weet, zitten veel mensen in datzelfde schuitje als u. 
En met een klein gebaar kunt u al helpen.  l

http://duurzaambouwloket.nl/purmerend
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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.  l

Met iemand praten die zich 
eenzaam voelt: iets voor u?

U begrijpt dat de dagen 
soms lang kunnen 
duren voor wie door 
omstandigheden niet veel 
buiten komt. Ook kunt 
u goed luisteren zonder 
meteen te oordelen of 
advies te geven. Dan bent 
u mogelijk geïnteresseerd 
om op vriendschappelijk 
huisbezoek te gaan.

U komt dan bij mensen thuis 
die door omstandigheden 
aan huis gebonden zijn of 

steun nodig hebben bij het verwerken van een ingrijpende 
gebeurtenis. Of bij iemand die last heeft van eenzaamheid. 

U helpt hen, met een duwtje in de rug, om nieuwe contacten 
te leggen en weer actief deel te nemen aan de maatschappij.

Aanmelden
Wilt u zichzelf aanmelden om iemand te gaan opzoeken? Dat 
kan als u goed bereikbaar bent per mail en als u bereid bent 
deel te nemen aan de vrijwilligersbijeenkomsten die ongeveer 
vier keer per jaar worden georganiseerd. Het belangrijkste 
is echter dat u iets wilt betekenen voor anderen vanuit 
Humanitas-waarden, zoals onderlinge gelijkwaardigheid en 
respect voor de ander.

Voor informatie en aanmelding kunt u mailen naar
vhb.maatjes.purmerend@humanitas.nl, of bellen met Lotte 
Wouters, telefoon 0649148314, of Jannie v. d. Ploeg:  
06 5186 3812.  l

Joeri vervangt Rosan tijdelijk 
als wijksportcoach
Even een persoonlijke mededeling van onze 
wijksportcoach Rosan Ootes: “Sinds half september 
tot en met januari ben ik afwezig in verband met 
zwangerschapsverlof. Uiteraard wordt de Purmer tijdelijk 
opgevangen, en wel door mijn collega Joeri Hamerling. 
Hij is tijdens deze periode het aanspreekpunt voor zowel 
de Purmer als de Weidevenne.

Even voorstellen: Joeri Hamerling 
“Mijn naam is Joeri Hamerling, ik ben 28 jaar en geboren 
en getogen in Purmerend. Ik vind het heel belangrijk dat 
iedereen, van jong tot oud, met veel plezier kan sporten en 
bewegen. Plezier moet hierin naar mijn mening echt centraal 
staan. Het moet niet als een verplichting aanvoelen, want dat 
is voor veel mensen op de lange termijn niet vol te houden. 
Voor vragen en ideeën omtrent sport en bewegen in de wijk, 
of voor andere zaken waarbij ik zou kunnen helpen, ben ik 
bereikbaar via j.hamerling@spurd.nl.”  l

Nieuws

mailto:vhb.maatjes.purmerend%40humanitas.nl?subject=
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Afscheid Johan 
van Noorden van 
‘t Schoenlappertje

Op vrijdag 26 augustus kwamen 
burgemeester Don Bijl en 
wijkwethouder Mario Hegger 
namens de gemeente als verrassing 
afscheid nemen van Johan van 
Noorden van ‘t Schoenlappertje.

Wat was Johan verrast; hij wist namelijk echt van niets. Hij 
was wel twee keer gebeld door de gemeente om afspraken te 
maken. Alleen vermoedde Johan niks; hij dacht dat het een 
gesprek was over het winkelcentrum Gildeplein, waar hij nog 
voorzitter is van de winkeliersvereniging.

Onderscheiding
Rond 11.30 uur kwamen Bijl en Hegger naar het Gildeplein. 
De wijkkerngroep was voor deze speciale gelegenheid ook 
gekomen. Toen we binnen kwamen, was Johan erg verrast en 
kreeg hij rode wangen. Van de burgemeester kreeg hij een 
zilveren koe. Deze onderscheiding is uniek, maar is een blijk 
vn waardering voor al zijn werkzaamheden van de afgelopen 
36 jaar, zowel voor het Gildeplein als voor de gemeente.

Promoten
In de tijd dat Johan met zijn winkel op het Gildeplein zat, was 
hij ongeveer vijftien jaar voorzitter van de winkeliersvereniging. 
Johan ging ook naar lunchafspraken met de burgemeester 
om winkelcentrum Gildeplein uit te dragen en te promoten 
waar het nodig was. In de wijkkerngroep heeft hij uitgedragen 
dat je daar mee, dus in gezamenlijkheid, meer en sneller 
dingen gedaan kunt krijgen. Johan heeft veel gedaan voor het 
Gildeplein; we zullen hem missen met zijn Schoenlappertje en 
zijn ideeën voor het Gildeplein en de wijk.  l

Fight Cancer event:  
sporten tegen kanker
Op 17 september was er bij de speelweide van het 
Leeghwaterbad een Fight Cancer Event. Dit is een 
bijeenkomst voor iedereen die kankeronderzoek wil 
bevorderen – of die gewoon van gezelligheid houdt. 
Onderdelen van het event zijn de sportieve activiteiten 
wandelen en zwemmen. Mensen konden zich van tevoren 
opgeven om veertien kilometer te wandelen of 45 minuten 
baantjes te zwemmen. Na afloop kregen ze een medaille voor 
hun goede prestatie en sponsoring.

Loterij
Na afloop van hun prestatie was er op de speelweide muziek, 
eten en drinken. Ook was er een loterij, mogelijk gemaakt 
door de sponsoren. Volgende jaar is er waarschijnlijk weer 
een Fight Cancer event. Houd het dus in de gaten als u mee 
wilt doen.  l

Eindejaarsborrel Wijkkerngroep

De Wijkkerngroep Purmer-Noord nodigt u van harte uit voor een 
kennismaking en/of gezellig samenzijn op maandag 12 decem-
ber, van 19.00 tot 21.00 uur. Dit alles willen we graag met u doen 
onder het genot van een hapje en drankje. U kunt dan met ons 
uitwisselen wat de wijkkerngroep voor u en uw wijk kan beteke-
nen, maar ook wat u voor de wijk kunt betekenen. We hopen dan 
ook van harte u te zien op 12 december. 

Locatie: sociaal wijkteam centrum, Gildeplein 70 (tegenover de 
ingang van de Jumbo). Leden wijkkerngroep.  l

Handhaving op fietsen binnenstad

De gemeente Purmerend gaat dit najaar weer extra 
handhaven op het fietsen en brommen in de binnenstad.

Alleen fietsen in de Koestraat is toegestaan, verder is 
de gehele binnenstad voetgangersgebied. Toch wordt 
opgemerkt dat in grote delen van de binnenstad gewoon 
wordt gefietst. Het wordt steeds drukker en voller; reden voor 
de gemeente om er weer even flink op te gaan handhaven. 
Waarschuwingen, maar ook boetes zullen worden uitgedeeld.

Gekrioel
Verder gaat de gemeente nadenken over een plan om de 
overlast van geparkeerde fietsen aan te pakken. Vooral in de 
Koestraat en de Weeshuissteeg is de overlast groot. Mensen die 
gaan sporten in het winkelcentrum of naar de supermarkt gaan: 
het is voor iedereen een gekrioel aan fietsen en brommers. Dit 
is lastig voor de ondernemers die zien dat hun bedrijf moeilijk 
te bereiken wordt, maar ook gevaarlijk en hinderlijk voor de 
voetgangers die daar tussendoor moeten lopen. 
Bij het schrijven van deze krant is er nog geen concreet plan om 
dit probleem aan te pakken, maar we houden u op de hoogte.  l
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