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Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

Van de redactie
Beste buurtbewoners,

Voor u ligt de rijkgevulde zevende en laatste wijkkrant van 2022. 
Deze uitgave bevat weer diverse columns van onder andere 
onze nieuwe burgemeester met een kerstgroet en van onze 
wijkwethouder Mario Hegger. Ook vindt u een (foto)verslag van 
de aankomst van Sinterklaas en nog veel meer interessante 
artikelen over onze wijk. Het redactielid Hans Pels gaat de 
redactie per 1 januari aanstaande verlaten. Wel is er inmiddels 
een nieuw redactielid gevonden: Brigitta van der Lelie. Zij komt 
het team versterken, naast Ilona Karregat en Peter Klappe.

We wensen u alvast fijne feestdagen toe en een 
voorspoedig nieuwjaar.  l

Sinterklaas op het Gildeplein

Ook dit jaar organiseerde de winkeliersvereniging van het 
Gildeplein het sinterklaasfeest op het plein. De goedheilig-
man werd uiteraard begeleid door zijn vele pieten.

Eerst maakte de Sint een rondje over het Gildeplein langs 
de winkeliers. Daarna werd hij welkom geheten door onze 
wijkwethouder Mario Hegger.

Op het plein waren ook de danspieten weer gezellig aan het 
dansen. Er waren ook twee muzikanten die over het plein 
liepen en sinterklaasliedjes zongen, onder begeleiding van een 
trompet en gitaar.

Verder waren er trampolines, waarop naar hartenlust kon worden 
gesprongen. Ook was er een poffertjeskraam en werd er ge-
schminkt. In de tent werd warme chocomelk geschonken en was 
er een rustplaats voor Sinterklaas. Hier konden de kinderen ook 
bij Sinterklaas op schoot en foto’s laten maken. Rond 15.00 uur 
ging de Sint weer naar zijn volgende adres om aan de kinderen 
cadeautjes te geven. Kortom, het was weer een geslaagd feest.  l
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Nederlands leren via 
leesgroep Tilburykamer

Elke woensdagochtend zit ik, 
Brigitta, met een enthousiaste groep 
anderstaligen in de Tilburykamer om 
Nederlands te oefenen. We lezen 
teksten over diverse onderwerpen 
die we vervolgens bespreken. Ik 
leg moeilijke woorden uit en we 
praten over het onderwerp, waarbij 
iedereen zijn of haar mening geeft.

In de praktijk blijkt dat ze meestal redelijk 
snel Nederlands leren lezen en begrijpen, maar dat ze het 
moeilijk vinden om zelf Nederlands te spreken. Daarom 
praten we veel in de groep. Niet alleen over de gelezen 
teksten, maar ook over de mensen en hun families, en over 
de landen waar ze vandaan komen. Verder hebben we het 
natuurlijk ook veel over Nederland; de cultuur, gewoontes, 
feestdagen, lekkernijen en eigenaardigheden komen 
uitgebreid aan bod.

Spreekvaardigheid
De nadruk van de leesgroep ligt op spreekvaardigheid en niet 
op perfectie. Fouten maken is goed, want daar leer je van. We 
bespreken niet alleen taalkundige zaken, maar ook hoe je mensen 
aanspreekt, hoe je iemand een complimentje kunt geven en wat je 
meeneemt naar een verjaardag. Dit soort vragen komt tijdens het 
praten vanzelf aan bod en door het vele oefenen en herhalen gaat 
het praten steeds beter en wordt op een natuurlijke manier de 
woordenschat vergroot en grammaticale regels aangeleerd.

De groep bestaat uit gezellige mensen die elkaar steeds 
beter leren kennen en die samen veel lol hebben. Hieronder 
plaatsen we een paar reacties van deelnemers.

Leuke plek
“Hallo, ik ben Arif. Ik ben ongeveer twee jaar geleden naar 
Nederland gekomen. Ik woon nu vijf maanden in Purmerend. 
Toen ik voor het eerst naar Nederland kwam, kende ik geen 
Nederlands. De Tilburykamer was een goede kans voor mij. 
Ik had het gevoel dat ik voor het eerst Nederlands leerde, 
want hier hoor ik de taal en probeer ik die te spreken. Dit is 
een erg leuke plek om te leren over de Nederlandse cultuur, 
levensstijl en om je aan te passen aan het sociale leven. Ik 
moet Nederlands leren om in het leven te kunnen staan, en 
dat doen we bij de Tilburykamer. Bedankt voor alles!”

Gemakkelijker
Orhan vertelt: “Het is alweer twee jaar geleden dat ik naar 
Nederland kwam. Ik ben vijftig jaar oud. Na 48 jaar in Turkije 
te hebben doorgebracht kwamen we naar dit prachtige land. 
Het grootste probleem voor ons is het leren van de taal, de 
culturele verschillen en integratie in dit land. We komen elke 
week op woensdag bij elkaar en lezen samen iets. We delen 
wat er in dit land gebeurt en wat er op elk gebied kan worden 

gedaan. Kortom, alles over het leven. Graag wil ik Brigitta, die 
als vrijwilliger werkt en ons helpt met deze lastige dingen in het 
buurthuis, bedanken. Ze maakt ons moeilijke integratieproces 
veel gemakkelijker. Over elk onderwerp krijgen we heel duidelijk 
antwoord op onze vragen. Onder degenen die hier tegelijk met 
ons kwamen, voelde ik me erg trots. Wij bereiden ons in dit 
buurthuis namelijk voor op een nieuw leven. De taal is anders, de 
cultuur is anders en het geloof is anders, maar samen leren we 
samen te leven met deze verschillen. Ik wil iedereen bedanken die 
heeft bijgedragen aan een dergelijke organisatie, en dus vooral 
aan Brigitta, die veel moeite voor ons heeft gedaan.”

Integreren
“Alvast wil ik Brigitta bedanken, want ondanks haar werk 
maakt ze tijd voor ons. Wij leren met Brigitta Nederlands 
en over de Nederlandse cultuur. Ik vind dat erg aardig. Wij 
zouden graag in Nederland willen integreren. Wij zijn dan ook 
vrijwel elke woensdagochtend bij elkaar om Nederlands te 
praten en oefenen. Dat is heel belangrijk voor ons om hier te 
wennen”, aldus Muhammet.

Achternamen betrokkenen bij redactie bekend.  l

Word vrijwilliger bij de 
VoorleesExpress
De VoorleesExpress van Bibliotheek Waterland helpt 
kinderen en hun ouders in de basisschoolleeftijd met 
taal. Bij de VoorleesExpress kun je als vrijwilliger, met 
maar een uurtje in de week, een groot verschil maken 
voor een kind in je omgeving.

Als vrijwilliger heb je een half 
jaar lang wekelijks contact 
met een gezin uit de buurt. 
Je bezoekt ze thuis en je gaat 
samen een of meer keren naar 
de bibliotheek. De ouders heb-
ben zich vrijwillig aangemeld 
via school en zijn gemotiveerd, 
maar hebben zelf moeite hun 
kinderen te stimuleren in de 
taalontwikkeling. Je gaat de kinderen voorlezen, maar ook breder 
kijken op welke manier thuis meer met taal kan worden gedaan. 
Daarbij ben je een coach voor de ouders en streef je er naar dat 
zij zelf blijvend hun kinderen meer helpen in de taalontwikkeling. 
Je zoekt samen naar de mogelijkheden en kansen in je voor-
leesgezin. Het is vrijwilligerswerk met veel ruimte voor je eigen 
creatieve inbreng en je krijgt begeleiding vanuit de bibliotheek.

Wil je meer informatie over dit leuke vrijwilligerswerk? Kijk 
dan eens op www.voorleesexpress.nl of stuur een mail naar 
voorleesexpress@bibliotheekwaterland.nl
Ken jij een gezin dat wil meedoen met de VoorleesExpress? Vraag 
er dan naar op de school van het kind of stuur ons een whatsapp-
bericht, 0682111866, of een mail naar voorleesexpress@biblio-
theekwaterland.nl voor meer informatie.  l

mailto:www.voorleesexpress.nl?subject=
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Purvak bestaat vijftig jaar
Dit jaar bestaat de in Purmerend 
alom bekende PurVak (Purmerendse 
Vakantieactiviteiten) vijftig jaar. Al sinds 
de eerste editie in 1972 is de PurVak een 
groot succes. Vele tienduizenden kinderen 

en hun ouders hebben genoten van de verschillende 
activiteiten tijdens de PurVak. Al vanaf de eerste editie 
was het motto: geen prestatie, maar recreatie.

Ter gelegenheid van dit jubileum is er in het Purmerends 
Museum een bescheiden, mooi en herkenbaar overzicht 
te zien met impressies van een halve eeuw PurVak. In 
de tentoonstelling brengen foto’s, posters, interviews op 
film, een tijdlijn en speel- en sportattributen deze rijke 
geschiedenis in beeld. Ook kunnen bezoekers via een vr-bril 
enkele sportieve activiteiten van de PurVak bekijken.
De tentoonstelling ‘PurVak 50 jaar’ is toegankelijk voor 
publiek van 26 november 2022 tot en met 26 maart 2023.  
Zie voor meer informatie: www.purmerendsmuseum.nl.

Stadhuis
Van woensdag 7 december 2022 tot en met woensdag 4 januari 
2023 is er ook een tentoonstelling over vijftig jaar PurVak in het 
stadhuis. Naast veel (oude) foto’s en posters wordt hier ook een 
interactief spel aangeboden aan de bezoekers.

Kerstvakantie
De kinderen hoeven zich tijdens de kerstvakantie niet te 
vervelen, want ook dan is er weer PurVak. Op verschillende 
locaties in Purmerend en Beemster is er een gratis 
toegankelijk sport- en spelaanbod.
De PurVak in de kerstvakantie is van maandag 2 januari tot 
en met vrijdag 6 januari 2023. Naast sport- en spelactiviteiten 
voor peuters, basisschoolkinderen en jongeren gaan we 
opnieuw PurVak voor volwassenen organiseren.
Wil je werken bij de PurVak in de kerstvakantie? Meld je dan 
aan: Inschrijfformulier PurVak in de kerstvakantie.
Kijk voor meer informatie op www.purvak.nl/purvak.

Jubileum en Reünie
Dit is een jubileum waar we stil bij mogen staan én trots op 
mogen zijn. Op zaterdag 7 januari 2023 is iedereen, jong en oud, 
welkom in sporthal De Beuk voor het jubileum en de reünie.
Het jubileum is van 10.30 tot 12.30 uur voor de kinderen van 
twee tot en met zes jaar en van 13.30 tot 16.00 uur voor de 
kinderen van vier tot en met twaalf en dertien+.
De reünie is van 14.00 tot 15.30 uur in de kantine van sporthal 
De Beuk, waar we met ons allen terugblikken op de PurVak 
onder het genot van een hapje en drankje. Nodig dus vooral 
iedereen uit van wie jij vindt dat die hierbij moet zijn!
Kijk voor meer informatie op www.spurd.nl/purvak50jaar.
Wil je op de hoogte blijven; meld je dan aan voor het 
Facebook evenement!
Klik hier voor de uitnodiging: Facebook, Instagram, YouTube.

Joeri Hamerling.  l

Kerstdorp Overlanderstraat 
Na 6 jaar is het kerstdorp van de familie Wisman aan 
de Overlanderstraat 563 er gelukkig weer. Het is weer 
super mooi gemaakt en goed te zien vanaf de weg. Ga 
dus rust even kijken. Hieronder hebben we alvast een 
mooie foto voor u.

De wijkwethouder aan het woord
Besparen op de energierekening
Veel mensen denken in deze 
tijden wel twee keer na voor 
ze de verwarming aanzetten. 
Of ze pakken de fiets in plaats 
van de auto. Op zich is het 
natuurlijk niet verkeerd als we 
ons bewuster worden van wat 
we verbruiken, maar helaas 
komen er ook veel mensen in 
de problemen, nu ze niet meer 
kunnen rondkomen doordat alles 
zo duur is geworden.

Als u minder stroom verbruikt, kunt u flink besparen op de 
energierekening. Er zijn natuurlijk al tal van tips te vinden 
om te besparen: van een dikke trui aantrekken tot korter (en 
minder heet) douchen en van tochtstrips tot zonnepanelen. 
Waar u voor gaat, is afhankelijk van uw thuissituatie en 
van wat bij u past. Maar wat zeker is: dít is het moment 
om te investeren in een lagere energierekening én een 
comfortabeler huis.
Heeft u een (sociale) huurwoning? Dan kunt u het beste 
contact opnemen met de eigenaar of verhuurder van de 
woning om te bespreken hoe de woning duurzamer kan 

Het kerstdorp van de familie Wisman.

http://www.purmerendsmuseum.nl
http://www.purvak.nl/purvak
http://www.spurd.nl/purvak50jaar
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worden gemaakt. Kleine maatregelen, zoals tochtstrips of 
radiatorfolie, kunt u vaak wel zelf nemen.
Heeft u uw woning gekocht? Dan kunt u aankloppen bij het Duur-
zaam Bouwloket voor gratis advies over isolatie, zonnepanelen en 
allerlei andere manieren om uw verbruik te verminderen.
Kwam u in aanmerking voor de energietoeslag? Dan kunt u – of 
u nu koopt of huurt – ook een afspraak maken met een ener-
giecoach. Die komt bij u thuis langs om te bekijken waar u met 
simpele ingrepen toch geld kunt besparen, zonder ingewikkelde 
verbouwingen. Ook dit advies is helemaal gratis. Bovendien kunt 
u daarbij voor maximaal 175 euro besteden aan artikelen waar-
mee u energie bespaart. Op purmerend.nl/slimmetenergie vindt u 
alle informatie en staan nog veel meer tips om het in de donkere 
dagen warm en behaaglijk te houden in huis.
Zit u er zelf warmpjes bij, maar kent u anderen die baat hebben 
bij advies over een duurzamer huis? U kunt ze eenvoudig 
helpen door deze adviezen te delen. Op duurzaambouwloket.nl/
purmerend vindt u alle tips en informatie.
Rest mij nog om u heel fijne feestdagen te wensen. Ik hoop 
dat u een mooie tijd beleeft met de mensen die belangrijk 
voor u zijn. Heel graag weer tot volgend jaar.  l

Lichtjesparade en Kerstman 
op Gildeplein
 
Zet deze datum alvast in uw agenda: zaterdag 17 december. 
Dan is er namelijk weer een lichtjesparade gepland. Daarnaast 
komen de Kerstman en zijn hulpjes tussen 11.00 en 15.00 
uur naar het Gildeplein. Daar is dan van alles te doen voor de 
kinderen. Zo kunnen ze met de Kerstman op de foto.  l

Feestdagenwens van 
burgemeester Ellen van Selm

Ik wil alle inwoners graag bedanken voor het warme welkom 
in de gemeente en hoop ook u binnenkort te mogen 
ontmoeten. Deze feestdagen kunnen we gelukkig weer met 
jong en oud samenzijn en echt in verbinding zijn met elkaar. 
Laten we daarvan genieten en naar elkaar omkijken. Ik wens 
u mooie en fijne feestdagen.  l

Hulp bij financiële stress
Als je betalingsproblemen hebt en je zou 
graag hulp willen? In onze gemeente zijn er 
meerdere mogelijkheden om hulp te krijgen.

Het sociaal wijkteam heeft op de 
woensdagmiddagen tussen 13.00 en 15.00 uur 
een inloopspreekuur in het nieuwe buurtpunt 
de Vaart, Koggenland 88. Ook kunt u op 
werkdagen zonder afspraak binnenlopen op 
het Gildeplein 70. Een e-mail sturen mag ook: 
purmer@swtpurmerend.nl.
Ook Team Preventie van de gemeente heeft de mogelijkheid 
u op weg te helpen met bijvoorbeeld een budgetcoach bij 
financiële stress. Een budgetcoach helpt u tijdelijk als u het 
zicht op uw financiën kwijt bent. Samen met u maakt deze 
een budgetplan dat past bij uw persoonlijke situatie. Ook 
krijgt u tips hoe u thuis uw administratie kunt opzetten.

Vrijblijvend
Na een vrijblijvend adviesgesprek kijkt u samen met de 
coach waar u behoefte aan heeft. Dit kan een eenmalig 
budgetadvies zijn of langdurige begeleiding, bijvoorbeeld: 
•  een overzicht van de inkomsten en uitgaven;
•  in kaart brengen van schulden, zodat duidelijk wordt hoe 

groot het probleem en wat uw budget is;
• regelingen waar u recht op heeft;
•  Een bespaarcheck: misschien zijn er nog besparingen 

mogelijk bij uw vaste lasten.
Is de stap voor u nog te groot om een afspraak te maken 
met de budgetcoach? Of vindt u het moeilijk om hulp bij uw 
schulden te vragen? Vraag dan om een eerste contact per 
e-mail of telefoon, waarin u uw situatie uitlegt.

U kunt budgetcoaching aanvragen, tel. 0299 452 452 
(gemeente), of mail naar preventie@purmerend.nl.    l

Budgetcoaching
We helpen u op weg

Heeft u geen zicht meer op uw inkomsten en 
uitgaven? Heeft u beginnende schulden en is het 
steeds moeilijker om de rekeningen te betalen? 
De budgetcoach helpt u om weer overzicht te 
krijgen.
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mailto:preventie%40purmerend.nl?subject=

