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Even voorstellen: 
burgemeester Ellen van Selm

Sinds donderdag 22 sep tember heeft onze stad een nieu
we burgemeester. Ellen van Selm is die dag geïnstalleerd 
door de com missaris van de koning, Arthur van Dijk. In 
het bijzijn van haar familie, de com missaris 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
Ellen 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

Kerstmarkt Makado 
vervangt Sinterklaas
Jarenlang maakte Sinter
klaas met zijn pieten een 
optocht door de Wheer
molen. Dit jaar maakt de 
sint echter plaats voor de 
kerstman. Een geweldige 
en grootse kerstparade 
wordt voorbereid, met daar
aan gekoppeld een twee
daagse kerstmarkt rond het 
Makadowinkelcentrum. Het kan u haast niet zijn ontgaan 
dat het winkelcentrum dit jaar vijftig jaar bestaat. Ook dit 
wordt groots gevierd met deze kerstmarkt. Het belooft dan 
ook een feestelijke happening te worden.

De kerstmarkt vindt plaats op zaterdag 17 december van 
13.00 tot 21.00 uur, en op zondag 18 december van 11.00 
tot 18.00 uur. De kerstparade is op de zaterdag, en wel van 
17.00 tot 18.30 uur.

Voorbereidingen
De exacte route van de parade wordt nog bekendgemaakt. 
De voorbereidingen hiervoor zijn echter al in volle gang. 
De organisatie is in gesprek met de kerstman, de engelen 
en elfjes om alle details af te stemmen. Voor de kerstmarkt 
zijn nog kramen beschikbaar, voor zowel ondernemers 
als hobbyisten. Heeft u leuke diensten of producten aan 
te bieden en zin om in kerstsferen deel te nemen aan dit 
evenement, meld u zich dan aan. Bij interesse voor een 
kraam kunt u mailen naar kerstkraam@kerstophetmakado.nl.

Versterking
Het organisatiecomité werkt al jaren aan een feestelijke 
invulling van de decembermaand. Dit doet het vóór, maar 
vooral mét de bewoners van de Wheermolen, en natuurlijk 
heel Purmerend. De organisatie zoekt versterking om te 
helpen met alle voorbereidingen, het opbouwen, afbouwen 
en begeleiden. Dus heeft u tijd en zin om uw handen uit de 
mouwen te steken en bij te dragen aan het feest van het jaar: 
meld u zich dan vooral aan. Heeft u nog kerstversiering waar 
u niets meer mee doet? Schenk die dan aan de organisatie, 
die het spul goed kan gebruiken. Ook is ze op zoek naar 
sponsoren om dit tot het feest van het jaar te maken. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar  
info@kerstophetmakado.nl.  l

Ellen van Selm Bron foto: Website Gemeente Purmerend
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Nieuwbouw OBS  
Wheermolen op schema

Aan de Doctor Albert 
Schweitzerlaan herrijst 
de nieuwe basisschool 
Wheermolen met rasse 
schreden. De bouw 
ligt op schema en naar 
verwachting starten de 
kinderen, docenten en 
medewerkers na de 
kerstvakantie definitief in 
hun nieuwe leer, opvang 
en werkomgeving.

De school wordt een 
zogenoemd kindcentrum, 
waar naast onderwijs 

ook voor en naschoolse opvang van 7.00 tot 18.30 uur 
mogelijk is. De verhuizing staat voor nu gepland op 22 en 
23 december. Leerlingen van OBS Wheermolen hebben als 
gevolg hiervan dit jaar extra vroeg kerstvakantie.

Groen
Het kindcentrum wordt volledig opnieuw ingericht. De 
uitgangspunten zijn duurzaam, natuurlijk en groen (letterlijk 
en figuurlijk!). Op het dak zijn zonnepanelen geïnstalleerd, 
er is een warmtepompinstallatie en ook bij de inrichting 
is rekening gehouden met duurzaamheid en natuurlijke 
uitstraling.
Ook het buitenterrein wordt volledig opnieuw aangelegd, er is 
een goede balans tussen groen en verharde ondergrond. De 
voordeur komt niet aan de Dr. Albert Schweitzerlaan zoals 
voorheen, maar aan de Luitstraat. Daarom verandert het 
adres van Kindcentrum Wheermolen in Luitstraat 4.

Confettikanon
De leerlingen hebben al even kunnen kijken bij hun nieuwe 
school. Op 30 juni mochten zij en alle medewerkers van de 

basisschool het bouwterrein op, onder het toeziend oog 
van wethouder Thijs Kroese, de bestuurders van Opspoor 
en Stichting Kinderopvang Purmerend – en de stoere 
bouwvakkers niet te vergeten. Het was een feestelijk moment, 
inclusief een confettikanon, voor alle betrokkenen bij dit grote 
bouwproject. En voor twee leerlingen in het bijzonder, want 
zij mochten samen met een van de bouwvakkers een van de 
kenmerkende groene planken aan de buitenzijde vastnieten.

Aammelden
Heeft u nog jonge kinderen van één, twee of drie jaar oud, 
en wilt u uw kind plaatsen op OBS Wheermolen? Wacht 
dan niet te lang met het aanmelden op school, want de 
klassen vullen zich snel. Als u zeker wilt zijn van een plekje 
voor uw kind, is vroegtijdig aanmelden dus belangrijk. U 
kunt een inschrijfformulier ophalen bij de administratief 
medewerkers van de school. Tot 22 december kan dat aan 
de Mercuriusweg 2, waar de school tot de verhuizing is 
gevestigd. Na 9 januari kan dat in de nieuwe school op de 
oude, vertrouwde locatie, aan de Luitstraat 4.

En wist u dat…
•  De leerlingen van Wheermolen regelmatig afval prikken op 

en om het schoolplein? Zo houden ze de omgeving een 
beetje schoner!

•  De leerlingen elke dag fruit eten tijdens de eerste 
pauze? Sinds dit schooljaar heeft de school in overleg 
met de gemeente eigen GFTcontainers en kan het 
fruitafval scheiden worden ingezameld. 

•  Kinderen (met hun ouders of verzorgers) elke dag tot 
16.30 uur boeken kunnen komen lenen in de openbare 
bibliotheek in de school? Daarvoor is wel het pasje van de 
openbare bibliotheek Waterland nodig.  l

Toename overlast hang jongeren 
omgeving Wherepark
De laatste tijd lijkt overlast van hangjongeren in en rond 
het Wherepark toe te nemen. Een deel van hen probeert 
dan binnen te treden in de omringende flatgebouwen, 
zoals aan het Aurigapark of de Mercuriusweg.

Er zijn al geluiden over groepen 
jongeren, waarvan vaststaat 
dat ze niet in de flat wonen, die 
rennen over galerijen en door 
trappenhuizen. Let dus goed 
op als er wordt aangebeld en u 
de personen niet herkent. Ziet 
u niemand op het videobel
scherm of (her)kent u de beller 
niet, doe dan vooral niet open. 
Pakketbezorgers die aanbellen 
herkent u overigens altijd aan 
kleding van het postbedrijf, 
maar ook hier blijft voorzichtig
heid geboden. Algemene foto van hangjongeren l
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Buslijn 101 en 306 in 2023 
niet door Wheermolen-Oost

In 2023 rijden de buslijnen 101 en 306 niet meer door 
WheermolenOost. De haltes Anne Franklaan, Albert 
Schweitzerlaan en Hannie Schaftstraat vervallen vanaf 
8 januari. De gemeente vervangt op dit deel van de 
busroute het riool, en de straat moet hiervoor open. 
U kunt in 2023 wel opstappen bij bushalte station 
Overwhere of halte Churchilllaan.

Maakt u gebruik van deze 
buslijnen en heeft u moeite 
met de loopafstand naar de 
bushalte aan de Churchilllaan 
of bij station Overwhere? 
Neem dan contact op met het 
wmoloket van de gemeente 
via telefoonnummer (0299) 
452 555. U ondertekent 
dan een aanvraagformulier 
en er volgt een kort 
telefoongesprek met een 
medewerker. Vervolgens krijgt 
u van de gemeente een pasje 

voor het AOV (Aanvullend Openbaar Vervoer) voor één jaar. 
De kosten hiervoor zijn hetzelfde als reizen met de gewone 
bus. Mocht het Aanvullend Openbaar Vervoer geen geschikte 
oplossing voor u zijn, dan kijkt de gemeente samen met u naar 
een andere oplossing.

Vragen
Heeft u vragen over het tijdelijk vervallen van de buslijnen 101 
en 306? U kunt ook langslopen in het Infopunt Wheermolen, 
John F Kennedyplein 1 (tegenover Albert Heijn, in 
winkelcentrum Makado). Daar vindt u ook informatie over het 
vervangen van de riolering, de herinrichting van de straten, 
de plannen voor de sloop en nieuwbouw van woningen en 
de renovaties van de grote flats. Het Infopunt is maandag tot 
en met donderdag open van 9.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 
9.00 tot 15.00 uur.  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 8243 8802, of met Tineke 
Visser, 06 5118 8704.

Een training bij MEE is leuk, leerzaam en helpt je om sterker te 
worden, zodat je in de maatschappij beter mee kunt doen.  l

Nieuwbouwplannen 
Gouwzeestraat en Henri 
Dunantstraat gepresenteerd
Eind september was er een inloopbijeenkomst over 
de nieuwbouwplannen voor de lage flats aan de 
Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat. De bewoners 
van dit deelgebied waren hiervoor uitgenodigd.

Zo’n veertig bewoners hebben tijdens deze avond de 
plannen bekeken voor deze flats. Het ging hierbij met name 
om het bouwvolume, dus om hoe hoog, hoe lang en hoe 
breed de gebouwen worden, en waar ze precies komen te 
staan. Ook de plannen voor de openbare ruimte rond te flats 
waren te zien op een plattegrond.

Binnenkort kunt u de plannen ook bekijken op de 
website www.wijwheermolen.nl. Houd hiervoor de website 
in de gaten, maar u kunt ook langskomen bij het Infopunt in 
het Makado.  l

http://www.wijwheermolen.nl


Pagina 4

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Henk de Kruijf, Marije Zeeman.
Fotografie: Cees Bandt, werkgroepen en derden.
Eindredactie: Fred Berga. Journalistiek & Meer. 
Ontwerp: Business Post & Printing
Drukwerk: Business Post & Printing 
E-mailadres: wheermolenwijkkrant@gmail.com,  
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 21 november 2022. 
De volgende wijkkrant verschijnt rond 15 december 2022.

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 bewegen. 
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 honderd 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.  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 verschillende dagen 
van de week een biljartje 
komen doen. Zo spelen op 
maandag Animo en Wheer

molen, op dinsdag DCW en Hazefelder, op woensdag 
BCO en Paradijs, op donderdag BAP, TES en Waterland, 
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.  l

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 0652566381.  l

Herhaalde oproep: Reünie 
Makado-winkeliers op komst

De winkeliersvereniging van het Makado organiseert 
op 26 november een reünie met oudwinkeliers. 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 email info@arthurenco.nl, 
of loop gezellig even binnen bij de slijterij.  l
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