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Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

Dag Henk!
Na 22 jaar stopt Henk de Kruijf 
met de werkzaamheden voor 
deze wijkkrant. Deze editie 
in uw handen is dan ook de 
laatste van zijn pen. 

Dat is in de ogen van de redactie 
na zo veel jaren belangeloze inzet 
een aparte vermelding waard. 
Henk heeft in de Wheermolen 
een grote bekendheid gekregen 
door zijn vele vrijwilligerswerk in 
diverse commissies, verenigingen 
en ondersteuningsgroepen. Alleen 
het redactiewerk heeft hij tot het 

laatste toe volgehouden, maar door fysieke ongemakken en 
zijn hoge leeftijd doet hij nu een stapje terug en gaat hij van 
zijn gezin genieten.

Heel veel dank voor je jarenlange inzet en betrokkenheid, 
Henk. Het ga je goed!  l

Buslijn 101 en 306 in 2023 
niet door Wheermolen-Oost

In 2023 rijden de buslijnen 101 en 306 niet meer door 
Wheermolen-Oost. 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 wmo-
loket 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 voor antwoorden 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

Lekker doen: bakkie met de buurt

De dagen zijn kort, het is 
vroeg donker, de winter 
staat voor de deur. Het 
kan dus voorkomen dat 
mensen veel thuis zijn, en 
als mensen alleen zijn, kan 
dat eenzaam aanvoelen. 
Daarom organiseren de 
gemeente en Clup Welzijn 
een ochtend per week 
voor een gezellig bakkie 
met de buurt.

U bent vanaf nu van harte 
welkom in het Triton, 
het wijkcentrum voor 
Wheermolen (en Overwhere). 
“Het Triton is er voor alle 
wijkbewoners, dus niet 
alleen voor de bewoners 
van het pand. Jong én oud 
zijn welkom”, benadrukt Las 
Johansson, buurtopbouwwerker van Clup Welzijn. Samen 
met Meinco Glim van de gemeente is hij wekelijks aanwezig 
voor een praatje of een spelletje.

Binnenlopen
U kunt verbinding maken met uw buurt, andere mensen uit 
de wijk leren kennen of gewoon even langskomen om uw 
verhaal te kunnen delen. Elke woensdagochtend tussen 
9.30 en 11.30 uur is er zelfs gratis koffie en thee. Meinco: 
“Aanmelden is niet nodig, want we willen juist dat mensen 
gewoon binnenlopen. Echt iedereen is welkom.”  l

Bron foto: Weidevenner.nl

Foto: Piet Jonker

http://Weidevenner.nl 
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Bewonersbegeleider Joyce:  
‘Ik sta echt voor de bewoners’
De gemeente en Intermaris werken de komende jaren 
aan een vernieuwd Wheermolen-Oost. Het gaat  hierbij 
om het renoveren van de hoge flats en het bouwen 
van nieuwe woningen. Bewonersbegeleider Joyce van 
Intermaris ondersteunt bewoners bij de renovatie-, 
sloop- en nieuwbouwplannen.

Joyce is sinds twee jaar bewonersbegeleider bij Intermaris. 
Ze kreeg de tip van een collega om te solliciteren op 
deze functie. Gedurende het project is ze de verbindende 
schakel tussen bewoners en aannemer. “Ik sta echt voor 
de bewoners, ik ben eigenlijk hun ogen en oren. Vanuit 
het project worden beslissingen genomen en ik bekijk of 
deze niet ten koste gaan van de bewoners. Bij sloop- en 
nieuwbouwprojecten ga ik in gesprek met bewoners om te 
kijken waar hun wensen liggen. Anders gezegd: wat is een 
mooie en geschikte plek voor u om te wonen?”

Vertrouwen
Voordat een project van start gaat met de werkzaamheden, 
heeft Joyce alle bewoners bezocht en gesproken. “Wie en 
wat komen we tegen in de woning, en zijn er dingen waar we 
rekening mee moeten houden? Vóór de werkzaamheden ben 
je voornamelijk bezig elkaar te leren kennen en vertrouwen. 
Het vertrouwen dat we in elkaar hebben, is erg belangrijk, want 
we hebben elkaar nodig om door de renovatie heen te komen. 
Mochten bewoners met een vraag zitten, dan moeten ze zich 
nooit bezwaard voelen om deze te stellen.”
Twee weken voor de renovatie sluit Joyce, als dit nodig is, 
aan bij het gesprek tussen bewoner en aannemer. Dan kijkt ze 
samen met de aannemer of alle informatie goed is geland en 
geeft de aannemer uitleg wat er per dag gaat gebeuren. Na 
de werkzaamheden evalueert ze met een aantal bewoners. “Ik 
vraag dan hoe zij de renovatie hebben ervaren.” 

Meerwaarde
In een gesprek met een bewoner van een van de flats kwam 
de meerwaarde van bewonersbegeleiders mooi naar voren. 

Deze bewoner vertelde dat hij in het begin best wel opzag 
tegen de renovatie. “Ik woon al 51 jaar met plezier in de flat, 
en verandering is voor mij niet nodig. Na een gesprek met 
Joyce en de aannemer ben ik er toch anders tegenaan gaan 
kijken. Het gesprek en haar fijne begeleiding gaf me gelijk zo 
veel rust. Nu zie ik de renovatie met vertrouwen tegemoet.”

Logeerwoning
Voor sommige bewoners is een renovatie te ingrijpend, 
bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom. Deze mensen kunnen 
terecht in een tijdelijke logeerwoning.  Joyce heeft samen 
met de eerste en oudste bewoner van de Grote Frank een 
logeerwoning bezichtigd. “Ik zag het eerst niet zitten om uit 
mijn woning te vertrekken tijdens de werkzaamheden, maar 
nu ik het logeerhuis met eigen ogen heb gezien, heeft het me 
over de brug getrokken.” Opgelucht zegt meneer dat hij er 
met zo veel meer plezier heengaat dan hij ooit had gedacht.
 
Namen van betrokkenen zijn bij de redactie bekend.  l

Wijkkrant zoekt 
versterking

De redactie van deze wijkkrant 
rekent op versterking. We hopen 
dat er meer mensen zijn die het leuk 
vinden om te schrijven over het wel 
en wee in de Wheermolen en de 
stad. Jong, oud, wel of geen groot 
schrijftalent: word lid van de redactie 
en meld je aan!

Als redactielid schrijf je artikelen die de wijk en haar 
bewoners aangaan. Dat kan structureel voor elke 
wijkkrant, maar ook als je eenmalig iets wilt inbrengen. De 
eindredacteur leest mee en corrigeert en souffleert soms 
het geschreven werk op taalfouten en formulering voordat 
het wordt gepubliceerd. Daarnaast overleg je als redactie 
met de drukker over indeling en opmaak van de wijkkrant.

Verder vragen we:
•  een beetje van je tijd (maximaal acht uur per maand, 

en waarschijnlijk minder als er meer vrijwilligers zijn);
•  belangstelling voor alle mooie dingen die in onze wijk 

gebeuren en de uitdagingen waarvoor we met elkaar 
als wijkbewoners staan;

•  een actieve bijdrage door het aanleveren van een tekst 
over ontwikkelingen, gebeurtenissen, activiteiten en 
meer zaken die plaatsvinden in zowel Wheermolen-
Oost als -West.

Lijkt het je wat of wil je eerst meer informatie over 
ons werk? Laat het de redactie dan vooral weten via 
wheermolenwijkkrant@gmail.com.
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Ingezonden brief van een bewoner: 

Bedankt voor bankje bij uitlaatveld

In 2011 ben ik in het Triton 
komen wonen. Ik ben hier 
heel blij mee, met het oog 
op het ouder worden, 
dacht ik. Bus, trein en 
winkelcentrum zijn immers 
op loopafstand.

Als ik door Purmerend loop, 
zie ik overal bankjes staan. 
Nu ik ouder begin te worden, 

is dat kleine stukje lopen, met een tas boodschappen, steeds 
zwaarder. Niet alleen voor mij, maar voor meer bewoners. Ik 
ben binnengelopen bij het kantoor van WijWheermolen en heb 
gevraagd of er een bankje kan worden geplaatst bij het grasveld 
bij de hondenuitlaat aan de Churchilllaan. Daarop is een aanvraag 
ingediend bij de gemeente. Ik kreeg de mededeling dat het nog 
wel even kon duren voordat ik bericht zou krijgen, maar nog geen 
drie weken later stond het bankje er. Ik ben er zeer blij mee en ik 
neem aan meerdere bewoners en oudere mensen ook!

Heel veel dank voor alle begrip en moeite. In het bijzonder wil 
ik Meino (volledige naam bij de redactie bekend) bedanken 
dat hij me persoonlijk op de hoogte heeft gehouden.

Mevrouw L. Zijnen.

Oproep van een bewoner:  

Ruim hondenpoep op!

Wat liggen er mooie ontwikkelplannen voor de Wheermolen. 
Ik stoor me echter bijzonder aan de toenemende hoeveelheid 
hondenpoep die niet wordt opgeruimd. Ik wil dan ook de 
dierenvriendelijke mensen oproepen om een plastic zak mee 
te nemen als ze hun hond uitlaten om de hondenpoep in op te 
ruimen. Mijn voortuin en die van mijn buren worden geregeld 
ondergepoept. Laatst lagen er acht hoopjes en moest de 
postbode slalommend naar mijn brievenbus. Nogmaals, ik hoop 
dat iedereen weer even wil opletten op de hondenpoep, en dat de 
hondeneigenaren deze zelf weggooien van de stoep en uit tuinen.

Mevrouw De Jong.  l

Kerstinstuiven bij 
Volksdansvereniging FDP

De lokale volksdansvereniging organiseert diverse 
kerstinstuiven. In dit artikel vertellen we u er meer over.

Op woensdag 21 december is er van 19.30 tot 22.00 uur dansen 
voor alle leeftijden, onder leiding van Sara Damen.
Op vrijdag 23 december zijn de 55-plussers aan de beurt, van 
13.30 ot 16.00 uur, onder leiding van Valesca Koenen.
Tijdens de kerstinstuiven wordt het semester feestelijk afgesloten 

met een gezellige dansavond/middag met internationale dansen. 
En natuurlijk is er gelegenheid om gezellig bij te praten onder het 
genot van een hapje en een drankje.
Niet-leden betalen € 5,- entree. Aanmelding vooraf is niet 
nodig. Het is wel handig als je enige danservaring hebt.
Plaats: Wijkplein Where, Triton 73.

Kijk voor meer informatieop www.folkloredans.nl 
of bel: 06-3754 4718  l

Gemeente helpt met 
energiebesparing
De uitgaven voor energie lopen in veel huishoudens flink 
op. Misschien geldt dit ook voor u en zoekt u naar manieren 
en middelen om de kosten wat te drukken. Voor mensen 
die de energietoeslag krijgen van de gemeente, is er nu de 
mogelijkheid om voor 175 euro gratis energiebesparende 
producten te bestellen. Deze actie loopt tot 31 december 
2023. Daarnaast stelt de gemeente energiecoaches 
beschikbaar in samenwerking met WelzijnWonenPlus.
 
In de webshops van het Duurzaam Bouwloket van de 
gemeente kunt u zelf kiezen welke artikelen u wilt kopen. 
Denk hierbij aan producten als tochtstrips, radiatorfolie en 
ledverlichting, die u zelf eenvoudig kunt aanbrengen. Voor 
inwoners die geen energietoeslag ontvangen, zijn dit goede 
manieren om de stook- en energiekosten te helpen verlagen.

Energieverbruik
Een energiecoach kan helpen om verder te besparen op 
uw energiekosten. De coach kijkt samen met u naar het 
energieverbruik in uw woning en geeft advies over eenvoudige 
bespaarmogelijkheden. De energiecoach kan ook helpen met 
het bestellen en aanbrengen van de juiste energiebesparende 
producten als u daar zelf niet zo goed toe in staat bent.
Een aantal tips zetten we hier alvast op een rij:
•  Verwarm alleen de ruimtes waar u veel bent. Hiermee 

bespaart u gemiddeld € 310,- per jaar.
• Zet apparaten niet op stand-by, maar zet ze helemaal uit.
•  Zet uw thermostaat als u thuis bent 1 graad lager dan u 

gewend bent. Hiermee bespaart u gemiddeld € 120,- per jaar.
•  Sluit alle deuren in huis. Tip: met een deurdranger gaan 

deuren automatisch dicht.
•  Laat de warmwaterkraan niet langer of harder lopen 

dan nodig.
• Plaats tochtstrips bij deuren en ramen.
•  Douche maximaal vijf minuten en gebruik een 

waterbesparende douchekop.
•  Vervang uw verlichting door ledlampen. Die zijn maar liefst 

85 procent zuiniger dan gloeilampen.
•  Houd radiatoren (stof)vrij en hang of zet er niets voor.

Ontvangt u de energietoeslag van de gemeente en wilt u 
gebruik maken van gratis advies van een van de coaches, mail 
dan naar energiecoachpurmerend@welzijnwonenplus.nl of bel 
naar 0299 820 138. De coaches zijn bereikbaar op dit nummer 
van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.  l

mailto:www.folkloredans.nl?subject=
mailto:energiecoachpurmerend%40welzijnwonenplus.nl?subject=
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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 31 december 2022. 
De volgende wijkkrant verschijnt rond 2 februari 2023.
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Een geweldige en grootse kerstparade wordt 
voorbereid, met daaraan gekoppeld een tweedaagse 
kerstmarkt rond het Makado-winkelcentrum. De markt 
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 parade is op de zaterdag, en wel van 
17.00 tot 18.30 uur.
 
De organisatie pakt groots uit. Er is van alles te koop en 
te beleven, ook voor kinderen. Zo komen Olaf en Elza uit 
de populaire Disney-film ‘Frozen’ warme knuffels uitdelen. 
Spurd is ook van de partij om er met de kinderen een 
onvergetelijke dag van te maken met de zweefmolen, het 
kersttakkenvangspel en nog veel meer. Op zondag rijdt er 
tevens een kersttreintje. Ook kan schminken natuurlijk niet 
ontbreken, dus de kinderen kunnen kiezen wie ze willen zijn 
die dag.

Kraampjes
De markt is in en rond het Makado. Alle ondernemers van het 
Makado zijn open en natuurlijk zijn er leuke kraampjes om te 
snuffelen en misschien wel de laatste kerstinkopen te doen. 
Zo zijn er zelfgemaakte kaarsen, gepersonaliseerde cadeau-
ideeën, iemand die glazen graveert, en sieraden, speelgoed 
en spellen. Aan de innerlijke mens is natuurlijk ook gedacht: 
Café Gean is open met een groot terras. Verder zijn er een 
rolling pizza truck, poffertjes en een heerlijke barbecue met 
bratwurst en warme beenham, chocolademelk en glühwein; 
dat wordt dus smullen. De splinternieuwe oliebollenkraam, 
die sinds kort op het Makado-terrein staat, is ook aanwezig 
tijdens de kerstmarkt.

Lichtjesparade
De kerstparade, op zaterdag door de Wheermolen, wordt een 
gezellige lichtjesparade. Natuurlijk zijn de kerstman en Elza 
en Olaf daar ook van de partij en laat slagwerkgroep Afslag 9 
ook weer de hele wheermolen weten dat de bonte parade er 
aan komt. De parade start om 17.00 uur bij flat d’Grote Frank, 
aan de Anne Franklaan, en eindigt anderhalf uur later op het 
Makado. Het plattegrondje is een weergave van de route.

Gratis kerstbomen
Zondagmiddag is helaas alweer het einde van dit feestelijke 
weekend. Op en rond de kerstmarkt staan dan de kerstbomen die 
de markt gezellig hebben gemaakt. Vanaf zondagmiddag 17.00 
uur kunnen deze gratis, onder begeleiding van de organisatie, 
worden opgehaald en mee naar huis genomen door bewoners die 
zelf niet de mogelijkheid hebben een kerstboom aan te schaffen.
De organisatie is nog steeds op zoek naar kerstversiering 
om eventueel de bomen mee te kunnen versieren. Ook deze 
versiering komt na afloop weer ten goede aan gezinnen die 
dit goed kunnen gebruiken. De kerstversiering die mensen 
willen doneren voor gezinnen die het minder goed hebben, kan 
worden ingeleverd bij het Infopunt in het Makado, tegenover 
de Albert Heijn, op maandag, woensdag de hele dag en 
donderdagochtend.  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

Kerstmarkt en -parade op Makado-winkelcentrum

mailto:henkdekruijf%40telfort.nl?subject=

