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PURMEREND - WHEERMOLEN
 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Al dertig jaar wijkkrant

De wijkkrant die u al jaren ontvangt, is precies dertig 
jaar geleden, in 1993, begonnen in de Purmer-Noord en 
uitgegroeid naar alle zeven wijken van Purmerend. Die 
wijken zijn: Centrum, Gors, Overwhere, Purmer-Noord, 
Purmer-Zuid, Weidevenne en Wheermolen. Sinds de 
samenvoeging van Purmerend en Beemster zijn ook de 
redacteuren van Binnendijks bij dit cluster aangeschoven.

Alle wijken hebben hun eigen vrijwilligers als redactieleden, 
met soms een wijkkerngroep als ondersteuning. Ze krijgen 
van hun wijkbewoners en allerlei organisaties de informatie 
om voor u als lezer de uitgave tot een leuke en mooie krant 
te maken. Soms is er een onderwerp dat voor meer of alle 
wijkkranten interessant is, zodat we die informatie met 
elkaar uitwisselen.

Redacteuren
U staat er misschien niet bij stil, maar er werken momenteel in 
totaal zestien redacteuren aan de diverse wijkkranten, die worden 
ondersteund door een eindredacteur. De redactie van Binnendijks 

bestaat uit twee redacteuren en een eigen eindredacteur.
Na het verzamelen, inplannen en redigeren wordt de kopij 
– dus teksten en foto’s – aangeleverd bij de opmaker van 
Werkom, die er voor zorgt dat de krant zijn uiterlijk krijgt en 
leesbaar wordt. Vervolgens gaat deze naar de drukker om alles 
letterlijk op papier te laten zetten. Dan zijn we ondertussen 
alweer drie weken verder. Daarna gaat die papieren versie naar 
het bedrijf dat er voor zorgt dat de krant wordt verdeeld onder 
de bezorgers die de wijkkrant in uw brievenbus stoppen. Vanaf 
het verzamelen van de stukken tot aan de krant bij u op de mat 
valt zijn dan zo’n vier tot vijf weken verstreken.
Wij als redactieleden hopen u nog lang van al deze leuke, 
nuttige en interessante informatie te kunnen voorzien.

Versterking
De redactie van Wijkkrant Wheermolen kan trouwens nog 
wel wat versterking gebruiken. Mocht u het leuk vinden 
zich aan te sluiten bij de redactie, of wilt u een keer een 
editie meedraaien of -kijken, stuur dan een mail naar 
wheermolenwijkkrant@gmail.com

Een bijdrage van Louise Lowies, voorzitter stedelijke 
wijkkrantredactie.  l

Na maandenlange werkzaamheden is het Kindcentrum 
Wheermolen eindelijk in gebruik genomen. Eerst werd 
afscheid genomen van de tijdelijke schoollocatie aan 
de Mercuriusweg. Voor de kerstvakantie werden de 
flatbewoners, die uitkeken op de school, getrakteerd 
op een heus kerstliederenconcert. De paar bewoners 
die thuis waren, dansten en zwaaiden vrolijk mee.

Vertrouwd
Op maandag 9 januari 
keerden medewerkers en 
leerlingen van de openbare 
basisschool terug naar de 
vertrouwde maar oh zo nieuwe 
locatie. En het resultaat van 
de verbouwing mag er zijn, 
want wat is het een mooie 
leer-, speel- en werkomgeving 
geworden. Niet alleen voor de 
leerlingen en medewerkers 
van de school, maar ook 
voor de buitenschoolse 

opvang Sterrenplukkers, peuteropvang de Speelmolen en 
kinderdagverblijf de Speelplaneet. Want vanaf nu zitten al deze 
organisaties onder één dak, met de voordeur aan de Luitstraat 4.

Feestweek
De eerste week was een ware feestweek op de school, inclusief 
officiële opening met gigantische schaar door Marloes Hamming 
en Benno Deun, respectievelijk directrice en directeur in 
opleiding, die gezamenlijk 
een groot lint doorknipten. 
Voor de leerlingen werd 
een fotospeurtocht in 
school uitgezet, om alle 
bijzonderheden en plekjes 
in het gebouw snel te 
leren kennen. De kinderen 
genoten op de eerste 
schooldag van taart met 
het nieuwe logo. Ook was 
er een nieuwjaarsdiner 
voor leerlingen, juffen en 
meesters, en als afsluiter 
kwam de Klankenkaravaan 

Kindcentrum Wheermolen eindelijk geopend
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langs, met een dans- en muziekworkshop voor alle kinderen. 
Voor de opening hadden de leerlingen een nieuw schoollied 
ingestudeerd, wat ongetwijfeld nog vaak door de wijk zal galmen 
bij speciale activiteiten rond het Kindcentrum.

Bibliotheek
De verhuizing terug naar de Luitstraat betekent ook dat de 
dependance van de Bibliotheek Waterland is meeverhuisd. 
Kinderen kunnen met hun bibliotheekpas nu boeken lenen, 
terugbrengen of verlengen in het nieuwe Kindcentrum. De 
locatie aan de Mercuriusweg is niet langer beschikbaar.

Verkeer
Het bestuur van het Kindcentrum roept iedereen op de kinderen 
zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen. 
Als u uw kind met de auto brengt, zoek dan omwille van een ieder 
zijn veiligheid een parkeerplaats op. Voorkom dubbel parkeren of 
midden op de straat uw kind uit te laten stappen. We zien graag 
alle mensen, de kinderen voorop, veilig en wel bij school komen 
en vertrekken. Een ongeluk zit in een klein hoekje, dus let een 
beetje extra op (elkaar) tijdens het breng- en haalmoment van de 
kinderen. Handhaving zal regelmatig controles uitvoeren.  l

Wat fijn dat ik 
het nu zelf kan!

“Als iedereen zich een paar uur per 
week beschikbaar stelt, zouden 
mensen met kleine problemen groots 
geholpen zijn”

Heb jij wat tijd over en wil je graag iets voor een ander in 
jouw wijk Wheermolen of Purmerend betekenen?
Dan heten we jou graag welkom bij Humanitas. Onze 
vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun 
situatie te veranderen. Deze situatie kan zijn op het gebied van 
eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie. 
‘Mijn deelnemer zei: Ik snap het mobieltje nu, wat fijn dat jij 
mij geholpen hebt. Kijk, daar doe ik het voor.’ ‘Ik ben vooral 
onder de indruk geraakt van het enorme enthousiasme en 
inzet van de vrijwilligers en de mooie resultaten die we bij 
de deelnemers kunnen bereiken.’ ‘Het zijn hele fijne contact 
momenten, en ik ontwikkel me graag meer op dit gebied.’ Dit 
zijn zomaar wat uitspraken van enthousiaste vrijwilligers!
In Purmerend kun je helpen bij Vriendschappelijk huisbezoek, 
dan kom je bij mensen thuis die aan huis gebonden zijn of last 
hebben van eenzaamheid. Bij Home-Start help je gezinnen 
die behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning. En bij de 
Thuisadministratie kun je mensen helpen die het overzicht zijn 
kwijtgeraakt van hun (financiële) administratie. Maar je kunt 
natuurlijk ook coördinator worden van meerdere vrijwilligers of 
wie weet vind je het leuk om bij het bestuur te komen? 
Het maakt niet uit, al jouw inzet is meer dan welkom. Het is zinvol 
werk en je gaat geschoold aan de slag. Hoe mooi is dat!
Voor meer informatie kijk eens op www.zaanstreek-waterland.nl/
afdeling/zaanstreek-waterland mail naar zaanstreek-waterland@
humanitas.nl of bel met Carin Spaan 0651351271.  l

Sloop flat Henri Dunantstraat 
eerder
Woningcorporatie Intermaris heeft, in overleg met 
de gemeente, de sloop van de flat aan de Henri 
Dunantstraat naar voren gehaald. Het gebouw wordt 
niet pas in 2028, maar al in 2025 gesloopt. Dat is 
direct na de sloop-nieuwbouw van de lage flat aan de 
Gouwzeestraat in 2024. Dit heeft geen gevolgen voor 
de planning van de overige projecten in de wijk.

Het naar voren halen van de planning heeft voordelen 
voor bewoners, omwonenden en woningzoekenden, maar 
ook voor de aannemer, de gemeente en Intermaris. Dit is 
belangrijk volgens Cees Tip, directeur van Intermaris: 
“We kunnen de planprocedures en de ontwikkeling van 
de twee locaties in één keer afronden. Dat geldt ook voor 
de sloop en nieuwbouw en voor de herinrichting van de 
buitenruimte rond de flats aan de Gouwzeestraat en de 
Henri Dunantstraat. Dit zorgt voor minder overlast voor 
bewoners en omwonenden.”

Verhuistrein
Daarnaast levert Intermaris vanaf 2025 naar verwachting elk 
jaar nieuwe sociale huurwoningen op in Wheermolen-Oost. 
In 2025 gebeurt dit in de Gouwzeestraat, in 2026 in de Henri 
Dunantstraat en in 2027 in de Boeierstraat en omgeving. 
Ook komen er vanaf 2028 nieuwe huurwoningen bij aan de 
Citerstraat en de Hannie Schaftstraat. Tip geeft aan: “Zo komt 
er een verhuistrein op gang, waarbij bewoners uit woningen 
die gaan worden gesloopt kunnen verhuizen naar de 
nieuwbouw. Dit verlicht de druk op de sociale woningmarkt.”

Akkoord
Nadat Intermaris zeventig procent akkoord heeft opgehaald bij 
de bewoners, treedt het sociaal plan in werking. De bewoners 
krijgen dan voorrang op sociale huurwoningen. Intermaris gaat 
er dan ook van uit dat de bewoners van de 48 huishoudens 
van de Henri Dunantflat hun weg vinden naar een nieuwe 
woning in Purmerend en daarbuiten. Ze hebben daarvoor 
anderhalf jaar de tijd en Intermaris begeleidt hen daarbij.

Druk
Natalie Saaf, wethouder Wonen: “We realiseren ons dat het 
verhuizen van de bewoners aan de Henri Dunantstraat tijdelijk 
extra druk geeft op de toch al krappe woningmarkt, maar we 
zijn als gemeente vooral blij dat er sneller meer en betere 
sociale huurwoningen in Wheermolen beschikbaar komen.”

Gezelliger
Samen met de bewoners werken de gemeente en Intermaris 
de komende jaren aan een nieuw Wheermolen-Oost. We 
renoveren woningen, slopen de lage flats en bouwen we 
nieuwe woningen. Ook pakken we het groen en de straten 
aan. Zo maken we de wijk samen gezond, gemengd en nóg 
gezelliger.

Bron: www.wijwheermolen.nl.  l

http://www.zaanstreek-waterland.nl/afdeling/zaanstreek-waterland
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Oudste bewoner 
D’Grote Frank vertelt
Begin november is de renovatie van D’Grote Frank 
gestart. De heer Vahrmeijer is een van de eerste bewoners 
van D’Grote Frank – en met zijn 94 jaar is hij ook nog 
eens de oudste bewoner van de flat. Bewonersbegeleider 
Joyce Meijers van Inter maris sprak met hem.

Hoe bent u op de Anne 
Franklaan beland? 
Vahrmeijer vertelt dat hij zijn 
hele leven in Amsterdam 
heeft gewoond, op de 
Prinsengracht. “Heerlijk, in het 
centrum, vlakbij het achterhuis 
van Anne Frank.” In die tijd 
werkte hij in Amsterdam. Zijn 
vrienden woonden ook in deze 
stad. “Maar in de loop van de 
jaren begon ons achterhuis 
langzaam te verzakken en 
moesten we op zoek naar een 
andere woning.”
In die tijd, we praten over 
begin jaren zeventig van de 
vorige eeuw, vetrokken veel 
Amsterdammers richting 
Purmerend. Via via hoorde 

Vahrmeijer dat er nieuwbouw kwam op de plek van de Anne 
Franklaan. Samen met zijn vrouw ging hij een kijkje nemen in 
de buurt. “We kregen een optie voor een woning op de achtste 
etage, maar dat vond mijn vrouw een eng idee, zo hoog wonen. 
We zijn toen een gaan kijken in de flat aan de Gouwzeestraat. 
Deze was toen al af. Mijn vrouw was gelijk weg van het uitzicht!”
En toen was het geen issue meer om zo hoog te wonen: 
meneer en mevrouw Vahrmeijer verhuisden naar D’Grote 
Frank. “Mijn vrouw vond het heerlijk rustig op de flat en in 
Purmerend. En ook het OV en het winkelcentrum waren 
dicht bij de hand. Maar ik was blij dat ik nog twintig jaar heb 
kunnen werken in en rond Amsterdam.” Zo hoefde hij niet 
gelijk zijn geliefde stad helemaal op te geven.

Hoe vond u het om in D’Grote Frank te wonen?
“Doordat iedereen op de hele galerij er tegelijk nieuw was komen 
wonen, ontstonden vriendschappen met de buurtjes. Iedereen 
had een goed contact met elkaar.” Velen van hen zijn verhuisd of 
gestorven. Helaas is in 2003 ook mevrouw Vahrmeijer overleden. 
Met de nieuwkomers heeft Vahrmeijer weer goede contacten. 
Vooral door zijn leeftijd wordt er sociaal op hem gelet.

Hoe kijkt u naar de aankomende renovatie,  
wat verwacht u er van?
“Ik was erg huiverig en ongerust over de aankomende 
renovatie. Wat gaat er allemaal gebeuren?
Maar na het huisbezoek, waarin de werkzaamheden goed 
werden uitgelegd, werd me een hoop duidelijk. Het blijft 
natuurlijk een spannende tijd, maar ik heb wel een geruster 

gevoel. Ik hoop dan ook nog lang en met veel plezier te 
kunnen genieten van al dat moois!”
En dat hopen wij ook. We gunnen Vahrmeijer nog veel 
woonplezier in zijn straks gerenoveerde, comfortabele en 
duurzame woning.  l

Gulle giften van  
Wheermolen Weldoeners
Veel Wheermolen-bewoners (maar ook mensen in 
andere wijken) hebben het moeilijk in deze tijden van 
enorm gestegen prijzen voor dagelijkse boodschappen 
en stijgende energiekosten. Er zijn wijkbewoners 
die niet elke dag te eten hebben, die nauwelijks de 
verwarming kunnen aanzetten, of er is geen geld voor 
medicijnen. Hoe fantastisch is het dan ook dat diverse 
anonieme wijkbewoners de handen ineen hebben 
geslagen om als Wheermolen Weldoeners twintig 
supermarktcadeaubonnen van € 50,- euro weg te 
geven aan mede-Wheermolers die dit erg goed konden 
gebruiken; een ongekend mooi gebaar!

Een van die anonieme weldoeners ging samen met wijkmanager 
Edwin Farber in de dagen voor kerst bij diverse huishoudens 
langs om de cadeaubon persoonlijk te overhandigen. 
Dat werden bijzondere en emotionele momenten. 
Wijkbewoners begonnen spontaan te huilen en vertelden hun 
verhaal. “Door deze cadeaukaart kan ik eindelijk mijn kinderen 
met kerst vragen.” “Ik ga mijn zoon na twintig jaar weer zien. Nu 
kan ik wat extra’s doen.” Dit zijn zomaar wat uitspraken die de 
vreugde en emoties samenvatten. Zoals altijd liggen vreugde en 
verdriet dicht bij elkaar, want trieste verhalen waren er helaas ook. 
Wijkbewoners die vertelden dat ze ernstig ziek zijn en misschien 
hun laatste kerst vieren. Of een dierbare die ernstig ziek is en 
niet weet hoe 2023 zal verlopen in dit kader. Ook hier was er veel 
emotie en vooral heel veel dankbaarheid dat er wijkbewoners zijn 
die aan hen denken en hen het allerbeste wensen. 

Hartverwarmend
Wat een prachtige actie was dit van die anonieme Wheermolen 
Weldoeners! Later kreeg dit gebaar navolging door nog eens 
een schenking € 50,- aan zestien wijkbewoners die wel wat 
extra steun konden gebruiken. Hartverwarmend is het dat we 
als bewoners en organisaties oog hebben voor mensen die 
het financieel bijzonder moeilijk hebben.
Laten we vooral ook in 2023 naar elkaar blijven omkijken. 
Welke kleine acties kunt u ondernemen om een naaste buur 
of oudere te helpen? Dat hoeft natuurlijk echt niet altijd een 
financiële gift te zijn. Het kan ’m ook zitten in een kop thee 
met een eenzame oudere uit de straat, een boodschapje 
doen voor een zieke buur of een wandeling met iemand die 
wel wat gezelschap kan gebruiken. Met elkaar maken we het 
woonplezier groter en inclusiever in de wijk. Wie weet bent 
u bezig met een mooi initiatief en kunt u ondersteuning of 
aandacht hiervoor goed gebruiken? Laat het ons dan weten 
via de contactgegevens in het colofon.  l
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COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: 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  
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 24 februari 2023. 
De volgende wijkkrant verschijnt rond 23 maart 2023.

Even voorstellen: Meinco Glim

Sinds begin mei is Meinco Glim ingezet als hulpverle-
ner en zorgbemiddelaar voor de wijken Wheermolen 
en Overwhere. Hij heeft een beschermende functie in 
de wijk, hij biedt inwoners een helpende hand als die 
hulp nodig hebben en hij waakt over huizen waar al 
weken geen gordijn meer open is geweest.

Want terwijl de behoefte aan zorg voor kwetsbare bewoners 
groeide, waren er handen tekort om dit te kunnen bieden. 
Van de wijkmanager kwam dan ook het verzoek om Meinco 
in te zetten als hulpaanbieder in Wheermolen en Overwhere. 
Dagelijks loopt hij door de wijk, op zoek naar kwetsbare 
mensen. Voor hen is hij een verbindende schakel. Hij gaat 
het gesprek aan en kijkt samen met de inwoner wat nodig is 
om de situatie te verbeteren. Dus maakt u zich zorgen over 
uzelf of een buurtbewoner? Daar is Meinco voor!

Verbindend
Meinco is op veel manieren een verbindende factor, ook 
tussen bewoners en instanties. Bij meldingen van bijvoorbeeld 
schuldhulpverleners, huisartsen of woningbouwverenigingen 
gaat hij langs bij de bewoner om zonder oordeel het gesprek 
aan te gaan. “Ik kom nooit iets halen of eisen, ik kom 
alleen wat brengen.” Hij biedt een luisterend oor en verwijst 
eventueel door naar andere hulpverlening of instanties.

Bakkie
Meinco is elke woensdag aanwezig in Triton. Elke woensdagoch-
tend tussen 9.30 en 11.30 uur is er zelfs gratis een bakkie koffie 
en thee. Dit is niet alleen voor de bewoners van Triton, maar voor 
alle mensen uit de Wheermolen die tegen lastige zaken aan-
lopen, eenzaam zijn of  behoefte hebben aan een praatje. Meinco: 
“Aanmelden is niet nodig, want we willen juist dat mensen gewoon 
kunnen binnenlopen, dus echt iedereen is welkom.”  l

PostNL brief- en pakketautomaat

Naast het Tankstation bij het Makado 
winkelcentrum, bij de uitgang van de 
wasstraat, staat sinds eind december 
een automaat waar u brieven en 
pakketten kun ophalen en verzenden. 

Voor bewoners die online iets hebben besteld 
kan het makkelijk zijn om als afleveradres deze 
automaat te selecteren bij hun digitale aankoop. 

Als u tijdens de openingstijden van een afhaallocatie verhinderd 
bent, biedt deze automaat uitkomst. Deze is namelijk vierentwintig 
uur per dag bereikbaar. De automaat heeft daarnaast ook een 
speciale gleuf voor brievenbuspost. 

Brief
PostNL heeft een brief opgesteld aan de wijkbewoners om 
iedereen te informeren over de automaat. Deze is via het recla-
mefolderpakket verspreid. Bewoners met een nee-nee-sticker 

op de brievenbus zullen deze brief niet hebben ontvangen. Als 
gevolg van de plaatsing van deze brief- en pakketautomaat, is de 
brievenbus naast de Albert Heijn en nabij het parkeerterrein van 
het Makado, verwijderd. 
De nieuwe PostNL brievenbus en pakketautomaat kunt u vinden 
naast tankstation Tamoil Express, aan de J.F. Kennedyplein 30. 
Meer informatie over de pakketautomaat en hoe die te gebruiken 
voor verzenden, afhalen of retourneren leest u via de website 
www.postnl.nl/bpa.  l

Versterking
De redactie van deze wijkkrant rekent op verster-
king. 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!

Profiel
Als redactielid schrijf je artikelen die de wijk en haar bewo-
ners aangaan. Dat kan structureel voor elke wijkkrant, maar 
ook als je eenmalig eens iets wilt inbrengen. De eindredac-
teur leest mee en corrigeert en souffleert soms het geschre-
ven werk op taalfouten en formulering voordat het wordt 
gepubliceerd. Daarnaast overleg je als redactie met de druk-
ker over indeling en opmaak van de wijkkrant. Misschien ben 
je niet zo’n schrijver, maar ga je graag met je fotocamera op 
pad en kan je bijzondere momenten vastleggen. Ook dat is 
waardevolle input voor de redactie! Verder vragen we:
•  een beetje van je tijd (maximaal acht uur per maand 

(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 of beeldmateriaal over ontwikkelingen, gebeur-
tenissen, activiteiten en meer zaken die plaatsvinden 
in zowel Wheermolen-Oost als -West.

Lijkt het je wat of wil je eerst wat meer informatie over 
ons werk? Laat het de redactie weten via  
wheermolenwijkkrant@gmail.com. 

http://www.postnl.nl/bpa
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