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Voorwoord 
 

Het turbulente jaar 2015 is voor wat betreft onze Stichting zeer succesvol 
verlopen. Het totaal aantal vrijwilligers is gegroeid en het aantal 

activiteiten is uitgebreid. In dit jaarverslag kunt u uitgebreid kennis 
maken van de activiteiten die deze vrijwilligers met groot plezier en inzet 

hebben ontplooid binnen de project- en werkgroepen van Gilde Purmerend 

en Omstreken. 
 

Daarnaast is het vermeldingswaardig dat er een start gemaakt is met 
vrijwilligerscontactavonden, “het Gildecafé”,  met als doel elkaar onderling 

beter te leren kennen en over en weer kennis te laten nemen van de 
activiteiten van alle werk- en projectgroepen. Dit jaar hebben 

SamenSpraak en het Internetcafé centraal gestaan. Komend jaar zullen 
we deze avonden voortzetten. 

 
Purmerend heeft dit jaar twee keer de aandacht getrokken van de 

landelijke pers. Beide keren in negatieve zin. De “terror-oehoe” was nog 
om te lachen, de tweede gebeurtenis was dat zeker niet: de ontruiming 

van de Raadszaal tijdens de inspraakgelegenheid en debat over het B&W 
voorstel om een AZC binnen de gemeente op te richten. 

Dit grote incident heeft ons er toe gebracht om een reactie aan de politiek 

verantwoordelijken te sturen waarin wij duidelijk maken dat wij, indien zij 
kiezen voor de oprichting van een AZC of kleinere opvanggelegenheden, 

wij bereid zijn actief  mee te werken aan de integratie van alle 
vluchtelingen die hier geplaatst zullen gaan worden. 

 
Deze brief zou ook geheel en al onderschreven worden door Gerda 

Mentink. In november bereikte ons het bericht dat Gerda Mentink, oud-
coördinator en taalcoach helaas na een kort ziekbed is overleden. We 

hebben met haar heengaan een zeer bevlogen en geëngageerde 
persoonlijkheid  verloren. Zij heeft tijdens haar coördinatorschap 

SamenSpraak weer een nieuw elan gegeven. 
 

Op 21 november werden onze Stadsgidsen in de persoon  coördinator van 
de Stadswandelingen in het zonnetje gezet door de Vereniging Historisch 

Purmerend. Hennie Ebbing ontving de Vereniging Historisch Purmerend  

jaarprijs  (VHP) uit handen van de voorzitter van VHP Tineke Abercrombie. 
In 2009 was Hennie de initiatiefneemster van de stadswandelingen. Dat 

heeft geresulteerd in een samenwerkingsproject  van Gilde P&O  en de 
VHP, wat nog steeds een groot succes is.  

 
Dat samenwerking loont kunt u lezen in dit jaarverslag. Veel leesplezier!        

 
Ed Bierhuizen, Voorzitter Gilde Purmerend en Omstreken 

 



3 
 

Algemeen        
                                                                                                                                                                                                                  

De vrijwilligers van Gilde Purmerend en Omstreken bieden op 
verschillende wijze  gratis hun diensten aan. De stichting kent 

projectgroepen en werkgroepen.  
 

Projectgroepen                                                                                                                                               

De vrijwilligers van de projectgroepen zijn actief in het ondersteunen van 
mensen die een specifieke hulpvraag hebben. Dat gebeurt in 

samenwerking met o.a. Bibliotheek Waterland , Taleninstituut Fiolet , de 
Zorgcirkel  en Clup Welzijn en Odion. 

We kennen de volgende projectgroepen:                                                                                            
o Samenspraak: een maal per week helpen taalcoaches anderstaligen 

die de Nederlandse taal (beter) willen leren spreken kennis maakt 
met onze cultuur.  

o Bij de Internetcafés  wordt mensen (veelal ouderen en verstandelijk 
gehandicapten) hulp geboden in het omgaan met computers, tablets 

etc.                                       
o De mensen van de Formulierenbrigade helpen mensen die 

problemen hebben met het begrijpen en lezen van formulieren en/of 
brieven. 

o Stadswandelingen: De ervaren gidsen staan van april tot en met 

oktober elke zaterdagmiddag klaar om mensen in onze stad rond te 
leiden. 

 
Werkgroepen 

De werkgroepen zijn vaste groepen van mensen die elkaar deelgenoot 
maken van hun kennis en kunde over specifieke onderwerpen. Het gaat 

hier om de volgende groepen: 
o Computerwerkgroep (CWG),                                                                                                    

o Culinair genootschap,                                                                                                                                                                           
o Aquarelgroep,                                                  

o Patchworkgroep. 
 

Bestuur 
                                                                                                                                                                                                       

Jan Mulder trok zich in november terug uit het bestuur van 

Gilde Purmerend en Omstreken waar hij sinds 1-1-2008 

deel van uitmaakte. Hij blijft wel coördinator van het 

Culinair Genootschap.  

Er zijn 2 regiovergaderingen van Gilde Noord-Holland 
Noord geweest, waarvan de eerste in april Haarlem 

plaatsvond en de tweede in november in Alkmaar.    
Het voorzittersoverleg, voorafgaand aan de vergadering 

van de Raad van Afgevaardigden werd elke keer bezocht, 
evenals de 2 vergaderingen van de Raad van 

Afgevaardigden zelf. 

Jan Mulder met zijn 
favoriete bezigheid.  
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Bestuursactiviteiten 
 

 
januari o het Internetcafé voor ouderen in Weidevenne wordt  

verplaatst van Columbuzz naar “Heel Europa” 
o de formulierenbrigade zal voortaan ook op dinsdagmiddag 

zitting houden in de bibliotheek 

o Dick Blokker, stadsgids, wordt op voordracht van Gilde 
voorzitter van het  4-5 mei Comité van Purmerend                                                                                                                                                                                                                                                 

o het bestuur en de project- en werkgroepen worden 
aangemeld op digitale website van de gemeente 

Purmerend 
 

februari  o in samenwerking met Clup krijgen allochtone vrouwen van 

VIP hulp in het leren omgaan met de computer 
o gesprek  met Clup over Bijles4you 

 

maart o 23 maart woonden de coördinatoren de jaarvergadering 
bij, de herziening van de financiële administratie werd 

besproken 
 

april o start tabletcafé in samenwerking met bibliotheek 

Waterland 
o op de regiovergadering in Haarlem wordt een door Gilde P 

en O ontworpen databank voor Gilde Nederland 
gepresenteerd    

 

mei o eerste Gildecafé van start in Filmhuis: SamenSpraak 
centraal 

o de ANBI status op de website  
 

augustus  o Gilde P en O was aanwezig op ‘Open Huis Triton’. 
 

september o tabletcafé in de bibliotheek in Edam en aansluitend daarop 
een Digisterker cursus. 

o opening dementvriendelijke wandeling “Natuurlijk 
Herinneren” i.s.m. Molentocht ( Zorgcirkel) 

o aanbod aan de gemeente om extra taalcoaches te werven 
als er vluchtelingen in Purmerend opgevangen worden 

 

november o tweede Gildecafé op 5 november: Internetcafé centraal 
o regiovergadering in Alkmaar 

 

december o asielzoekers en vluchtelingen kunnen de stadswandelingen 
om niet bijwonen 

o de formulierenbrigade zal m.i.v. 01-01-2016 geen zitting 
meer houden op dinsdagmiddag        
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Bestuursactiviteiten komend jaar 
 

 
De  volgende initiatieven zullen ontwikkeld worden: 

 
o Verder mee helpen opzetten van database van de in onze regio en 

landelijk functionerende Gilden zowel op inhoudelijk als op 

organisatorisch gebied 
 

o Opzetten van een beginnerscursus computergebruik, 
aansluitend daarop instructies over het aanvragen en gebruik 

maken van Digid 
 

o Het opzetten van Support 4 You  
 

o Meehelpen bij de ontwikkeling van een stadswandeling voor 
dementerenden 

 
o Aanvragen indienen bij diverse fondsen/ gemeenten voor bijdragen 

aan speciale projecten binnen Samenspraak, Internetcafé en 
Stadswandelingen 

 

o Promotiemogelijkheden onderzoeken 
 

o Samenwerking zoeken met de organisaties die gericht zijn op de 
historie van Purmerend, bijvoorbeeld over een gezamenlijke 

huisvesting 
 

o Statushouders taalondersteuning aanbieden 
 

o Onderzoeken of het mogelijk is een meldpunt ‘eenzame ouderen’ te 
starten, dit i.s.m. de SMD en huisartsen. 
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SamenSpraak  
 

Algemeen 
SamenSpraak is een Gildeproject waarbij anderstalige deelnemers voor 

een jaar gekoppeld worden aan een taalcoach. Een keer per week wordt 
er gedurende ongeveer anderhalf uur gesproken over alledaagse 

onderwerpen, zodat de anderstalige op een informele wijze beter de 

Nederlandse taal leert spreken en kennis maakt met onze cultuur.  
 

Coördinatie  
De coördinatie werd evenals vorig jaar verzorgd door mevrouw P. Borgers. 

 
Taalcoaches  

In 2015 is het aantal taalcoaches weer gestegen. Van 50 taalcoaches aan 
het eind van  2014 zijn we gestegen naar 57 taalcoaches.  

Drie taalcoaches zijn door werk- en of privéomstandigheden gestopt en 
drie zijn tijdelijk gestopt.  

Het laat zich aanzien dat de stijging van het aantal voorlopig nog 
doorgaat.  

De werving van nieuwe taalcoaches vond plaats via mond-tot-
mondreclame, de Gildewebsite en via het NL-Plein. 

  

Alle nieuwe taalcoaches kregen weer een map met alle relevante 
informatie.  

Deze map is het afgelopen jaar door een werkgroepje bestaande uit 
Anneke van Leeuwen, Karin Geerlings en Patricia Borgers geactualiseerd.  

In 2016 zullen alle taalcoaches worden voorzien van deze nieuwe 
handreiking. 

 
Deelnemers 

Het aantal deelnemers is in 2014  naar 59  gegaan. Een aantal 
deelnemers is gestopt omdat zij voor hun examen(s) geslaagd zijn, een 

studie elders zijn gestart of om persoonlijke redenen. 
Dit jaar hebben ongeveer 20 deelnemers een certificaat van ons 

gekregen. 
Onze deelnemers zijn afkomstig uit 38 verschillende landen. 

Het scholingsniveau van onze deelnemers loopt van geen onderwijs tot en 

met universitair niveau. 
De aanmelding van onze deelnemers loopt  via het NL-Plein, Taleninstituut 

Fiolet, het Regiocollege, Vluchtelingenwerk, mond-tot-mondreclame of 
rechtstreeks via onze site. 

 
Intake en koppeling 

Mevrouw A. van Leeuwen en de coördinator hebben weer met veel 
genoegen de intake- en koppelingsgesprekken gevoerd. 

In 2015 hebben er 53 intakes met anderstaligen, 14 intakes met 
taalcoaches en 39 koppelingsgesprekken plaatsgevonden. 
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Bijeenkomsten voor taalcoaches 
In het afgelopen jaar zijn er 10 bijeenkomsten geweest voor taalcoaches, 

in het gebouw van de VHP aan de Kanaaldijk.  
Doel van deze bijeenkomsten was het uitwisselen van ervaringen en het 

doorgeven van relevante informatie.  
Vanwege het grote aantal taalcoaches is vorig jaar besloten om de 

bijeenkomsten te splitsen in een bijeenkomst op de maandagmiddag en 

een op de woensdagavond. Voor beide was er voldoende belangstelling, 
zodat we hiermee door te gaan.  

 
Op 16 februari was er een informatieavond bij het Regiocollege. Veel van 

onze anderstaligen die niet hoeven in te burgeren, volgen hier 
Nederlandse les. Mevrouw M.Tulok heeft ons ingelicht over de werkwijze 

van het Regiocollege. Twintig taalcoaches van SamenSpraak hebben deze 
avond bezocht. 

 
Op verzoek van een aantal taalcoaches hebben we op de avond van 29 

april een grammaticabijeenkomst gehouden. In klein comité (6 
aanwezigen)hebben we allerlei grammaticale zaken besproken en elkaar 

tips gegeven. 
 

 

Bijeenkomsten voor 
taalcoaches en anderstaligen 

Begin maart hebben ongeveer 
50 taalcoaches en 

anderstaligen samen gekookt 
en gegeten in een ruimte van 

Heel Europa. Deze activiteit 
was zeer geslaagd en voor 

herhaling vatbaar.  
We hebben deze activiteit 

samen met Clup Welzijn 
georganiseerd. Omdat we veel 

mensen hebben moeten 
teleurstellen, gaan we het in 

2016 alleen met de 

taalcoaches en anderstaligen 
van Gilde SamenSpraak organiseren. 

 
Het jaarlijks uitje voor taalcoaches en anderstaligen was op 10 oktober. 

Het bestond dit jaar wederom uit een stadswandeling verzorgd door twee 
gidsen van het Gilde: Dick Blokker en Dick Wijers. 

Voorafgaand hieraan hebben we met ongeveer 40 mensen bij Spijkerman 
koffie gedronken met appeltaart. Tijdens het koffiedrinken zijn er door de 

taalcoaches certificaten uitgereikt aan hun anderstalige. 
Na afloop van de wandeling was er nog gelegenheid om na te praten 

onder het genot van een drankje. Het was weer een geslaagde dag. 
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De taalcoaches en hun deelnemers hebben ook dit jaar weer gebruik 
gemaakt van de studiecellen en andere ruimten in de bibliotheek en het 

wijkplein Where om te converseren. Daarnaast werd er thuis, op de 
markt, in een theater of een museum afgesproken.  

 
Taalketenoverleg 

Iedere 6 tot 8 weken was er ook dit jaar een vergadering van de 

verschillende organisaties die zich bezig houden met Nederlandse taal 
voor anderstaligen in Purmerend en omstreken: het Taalketenoverleg. 

Deelnemers aan dit overleg zijn: Regiocollege, Fiolet Taaltrainingen, Clup 
Welzijn, Vluchtelingenwerk Edam/Volendam,  Bibliotheek Waterland en 

Gilde/ SamenSpraak. 
Vanuit SamenSpraak heeft de coördinator zitting in dit overleg. Dit jaar is 

ook mevrouw A. van Leeuwen regelmatig aanwezig geweest. 
Ook dit jaar hebben we gezamenlijk activiteiten georganiseerd o.a. in het 

kader van de Week van de Alfabetisering. 
 

 
Landelijke ontwikkelingen 

Het Begint Met taal 
Deze landelijke koepelorganisatie biedt ondersteuning aan organisaties en 

groepen personen, die met behulp van Nederlandstalige vrijwilligers, op 

laagdrempelige wijze anderstaligen coachen bij het leren luisteren, 
spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal en hen laten 

kennismaken met de Nederlandse cultuur met als doel hun 
zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Het gaat 

hierbij om alle informele taalbegeleiding aan anderstaligen, d.w.z. voor 
mannen en vrouwen, individueel en groepsgewijs, les en conversatie.  

SamenSpraak Purmerend maakte ook in 2014  gebruik van de expertise 
van het landelijk bureau van Het Begint met Taal met name op het gebied 

van de informatieverstrekking aan de taalcoaches door middel van  De 
Nieuwsbrief. Via de website van Het Begint Met Taal kan iedere taalcoach 

deze ontvangen.  
HBT organiseerde in 2015 o.a. een workshop “Train de trainer”, een 

basistraining voor taalcoach-vrijwilligers, in Utrecht. Deze workshop is 
gevolgd door de coördinator SamenSpraak en de secretaris van het 

bestuur.  

 
Coaching in schriftelijk taalgebruik 

Dit jaar is er een begin gemaakt met het coachen van anderstaligen bij 
het maken van verslagen, scripties etc. ten behoeve van hun studie. Veel 

ingeburgerde anderstaligen lopen tijdens hun studie vast als zij de 
opdracht krijgen om verslagen, scripties of dissertaties te schrijven. Zij 

struikelen dan onder meer over de spellingsregels, de woordvolgorde en 
het gebruik van een goede stijl. Twee taalcoaches zijn daar dit jaar met 

succes mee begonnen. Ook voor een hoogopgeleide anderstalige is een 
sollicitatiebrief met cv gecorrigeerd. 
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Volgend jaar 
In 2016 willen we weer gebruik gaan maken van een van de cursussen     

die de nieuwe landelijke organisatie Het Begint met Taal te bieden heeft. 
Kwaliteitshandhaving -en bevordering staan bij ons hoog in het vaandel.  

Ook gaan we weer d.m.v. activiteiten voor taalcoaches en de 
anderstaligen proberen het isolement waarin veel anderstaligen zitten, te 

doorbreken o.a. om in het voorjaar weer gezamenlijk te gaan koken en 

eten. 
In 2016 willen we meer materialen voor de taalcoaches aanschaffen.  

De coaching in schriftelijk taalgebruik zal verder worden uitgebreid. 
Daarbij gaat het niet alleen om het schrijven van stukken in het kader van 

een studie, maar ook om behulpzaam te zijn bij het concipiëren van 
sollicitatiebrieven of motivatiebrieven.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Kopie van deel  van een artikel uit “Alle Mensen”, een uitgaven van Burrie  Media  
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Internetcafé 
 

Algemeen 
In een Internetcafé worden de 

deelnemers vanaf vijftig plus 
door  Gildevrijwilligers op een 

eenvoudige manier wegwijs 

gemaakt op de computer. De 
begeleiding omvat  o.a. het 

gebruik van internet, email, 
tekstverwerking, 

mappenbeheer, foto’s van 
fototoestel naar de computer 

etc.. Daarnaast is er het 
afgelopen jaar steeds meer 

hulp en begeleiding gevraagd 
bij smartphones en tablets 

van de diverse merken met hun eigen besturingssysteem. Bij twee 
daarvan kunnen we demonstreren hoe het werkt omdat we die in ons 

bezit hebben. 
 

 

Locaties 
In de volgende vestigingen van de Zorgcirkel is het internetcafé actief: 

o Jaap van Praag  
o Novawhere 

o De Viervorst 
o Woonstate W.C.J. Pastoors 

o De Meander 
In samenwerking met Clup Welzijn doen de volgende vestigingen mee: 

o Wijkplein Where ( Triton) 
o In januari 2015 is het internetcafé        

         in Columbuzz verplaatst naar  
         “Heel Europa”. 

 
 

Alle genoemde Internetcafés worden geleid door de vrijwilligers van het 

Gilde.  
 

 
Nieuwe projecten 

Wheerbaar 
In maart 2015 is een speciale cursus “Social Media” gestart voor mensen 

met een verstandelijke beperking. De cursus duurde 5 weken. Hierbij 
werd samengewerkt met Odion en de Prinsenstichting. 

De cursus bestond uit 2 thema’s, Facebook en Skype. 
 

 

Uit de film “Gaaf oma”.  
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VIP ( Vrouwkracht in Purmerend ) 
In april 2015 is een computercursus voor beginners gestart voor 

allochtone vrouwen. Zij werden begeleid door 3 vrijwilligsters van het 
Gilde in samenwerking met Clup Welzijn. 

 
Tabletcafé 

Op 17 april is het Tabletcafé gestart in de bibliotheek, in samenwerking 

met bibliotheek Waterland. Iedereen is welkom met vragen over tablets, 
e-readers en smartphones. De vrijwilligers van Gilde P en O geven elke 

vrijdagmiddag uitleg over het installeren van apps, het binnenhalen  
van e-book en het overzetten daarvan naar de e-reader en extra trucjes 

hierbij.  
 

Digisterker 
In samenwerking met de bibliotheek Waterland zijn er twee vrijwilligers 

opgeleid tot gecertificeerd vrijwilliger voor het project Digisterker. Het 
doel van dit project om zo veel mogelijk mensen gebruik te laten maken 

van de e-overheid. Naast allerlei overheidsinstellingen gaan ook allerlei 
andere publiekrechtelijke instellingen communiceren via het internet. De 

toegangssleutel voor de beveiligde privacy-sites van de overheid en deze 
instellingen is het Digid wachtwoord. Het aanvragen en vervolgens het 

gebruik maken daarvan wordt in een drietal bijeenkomsten aangeleerd.    

De eerste cursus is in de bibliotheek van Edam gegeven. Duidelijk is 
geworden dat met name de 70 plussers veel moeite hebben met het 

omgaan met de computer. Zij allen vroegen om een beginnerscursus 
computergebruik. Besloten is om deze in 2016 te organiseren en daarop 

aansluitend instructies te geven over het aanvragen en gebruik maken 
van de Digid. 

 
Lokaal Compliment 

Op 11 december 2015 kregen 
de vrijwilligers van het 

Internetcafé  tijdens de 
uitreiking van het Lokaal 

Compliment van de gemeente 
de “ Rabobankprijs” (een van de 

2 extra prijzen) uitgereikt.  

Dit bedrag van € 500,- komt ten 
goede aan de vrijwilligers. 

Het thema was dit jaar 
“Aandacht voor ouderen”. 

 
Coördinatie 

De algemene coördinatie van de Internetcafés was ook in 2015 weer in 
handen van Cok Schorsij. Hij onderhield het contact met de 

samenwerkingspartners: de Zorgcirkel, Clup Welzijn, V.I.P., Odeon en de 
Prinsenstichting en bibliotheek Waterland. 
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Tevens droeg hij zorg voor de intake van nieuwe vrijwilligers en het 
overleg met de gezamenlijke vrijwilligers.  

 
Begeleidersoverleg   

Dit overleg is twee keer bijeen gekomen. Daarbij was ook dhr. G.Mesman 
(Service Coördinator Zorgcirkel) aanwezig. Naast uitwisseling van 

ervaringen met deelnemers en problemen c.q. vragen rond de organisatie 

kwam het onderhoud van de computers van de internetcafés aan de orde.  
Ook werd over de software en hardware gesproken. 

 
Begeleiders 

In 2015 is er een nieuwe vrijwilligster bijgekomen voor de korte 
projecten.  

Er zijn op dit ogenblik 19 vrijwilligers actief. Zij zijn op de verschillende 
vestigingen samen zo’n 70 uur per week aan het werk. 

 
 

Volgend jaar 
 

o Begin 2016 organiseren bibliotheek Waterland en Gilde P en O een 
computercursus voor beginners in de bibliotheek in Edam. 

In de bibliotheek in Purmerend start een beginnerscursus voor iPad 

en Android.   
                                                                                                                                      

o In april wordt door Cok Schorsij en Wesley van der Hilst een 
workshop “Social Media” voor de vrijwilligers van Wonen Plus 

gegeven. 
 

o In Het Jaap van Praaghuis worden in februari 2016 de nieuwe 
Desktop Pc’s in gebruik genomen. Deze computers zijn door de 

“Vrienden van Jaap van Praag” gesponsord.  Daarnaast zullen de 
tafels vervangen worden door werkbladen. 

 
o Het verder uitbreiden van de Digisterker cursussen i.s.m. de 

bibliotheek. 
 

 

Daarnaast zullen wij nog steeds onze handen vol hebben om alle cafés 
draaiende te houden met voldoende vrijwilligers. Het werven van nieuwe 

vrijwilligers heeft dan ook een hoge prioriteit. 
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Formulierenbrigade 

 

Zittingsdagen 

Op verzoek van de Bibliotheek Waterland is de 
maandagmorgen toegevoegd aan de zittingsdagen 

van de formulierenbrigade. Reden van dit verzoek: 
op de maandagmorgen zijn ook mensen van 

Vluchtelingenhulp aanwezig in de bibliotheek. Zij 
kunnen hun cliënten zo nodig direct verwijzen naar 

de formulierenbrigade voor verdere hulp. 
Naar aanleiding van een wijkoverleg is ook de 

dinsdagmiddag toegevoegd aan het rooster van de 
formulierenbrigade.  

Reden van dit verzoek: 
Voor mensen die moeite hebben met onze taal  en 

voor informatie of hulp gebruik maken van de 

tolkfunctie van hun kinderen is de dinsdagmorgen 
ongeschikt in verband met schoolbezoek van de 

kinderen. Op grond daarvan werd besloten is om 
vanaf 1 januari 2015 ook zitting te houden op de 

dinsdagmiddag van 15.00 u. tot  17.00 u. 
 

Aanwezigheid en bezoek 
Vanaf 1 januari 2015 is de formulierenbrigade ononderbroken wekelijks in 

de bibliotheek aanwezig  geweest op de maandag- en dinsdagmorgen 
vanaf 10.00 u. tot 12.00 u. en op dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. 

Tijdens de zittingen hebben op 
de maandagmorgen 41 mensen 

de dinsdagmorgen 54 mensen en op 
de dinsdagmiddag 28 mensen advies gevraagd over of hulp bij het 

invullen van formulieren. 

Hierbij dient aangetekend te worden, dat vanaf 1 juli op de 
dinsdagmiddag de vrijwilligers slechts driemaal  

“in actie behoefden te komen”. 
 

Vragen  
De meest voorkomende vragen hadden betrekkingen op 

 -(aanvullende) bijstand,  
- vrijstelling van gemeentelijke belastingen en/of waterschapslasten 

- (ziektekosten)verzekeringen en  
- aanvragen minimaregelingen (M€€RDOEN) 

 
Evaluatiebijeenkomsten en besluiten 

In april, oktober en december zijn de activiteiten van de 
formulierenbrigade met de vrijwilligers besproken in 

evaluatievergaderingen. Tijdens de evaluatie in oktober werd duidelijk, 
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dat de zittingen op de dinsdagmiddag na 1 juli nauwelijks nog werden 
bezocht. 

Besloten werd om de zittingen tot 31 december 2015 nog voortzetten en 
in december te beslissen of er in 2016 opnieuw op dinsdagmiddagzittingen 

gehouden zouden worden. 
In december is in overleg met de bibliotheek besloten  de dinsdagmiddag 

te laten vervallen. 

Verder is besloten – op grond van de bezoekcijfers – om de 
maandagmorgen te handhaven. In overleg met de leden van de 

formulierenbrigade werd besloten “de maandaggroep” en 
 “de dinsdaggroep”  rooster-technisch in elkaar te schuiven. 

 
Coördinatie 

De coördinatie was ook dit jaar weer in handen van Wim Otter. Hij 
onderhield het contact met de medewerkers van de bibliotheek  

Waterland. Voorts zorgde hij voor de coördinatie van de vrijwilligers en 
verzorgde hij de gezamenlijke bijeenkomsten. 

 
 

De vrijwilligers 
Tot 1 oktober 2015 waren 13 vrijwilligers betrokken bij de 

formulierenbrigade. 

M.i.v.  1 oktober  heeft één van de vrijwilligers afscheid genomen in 
verband met een tijdelijke benoeming bij de gemeente Purmerend. Deze 

baan in combinatie met zijn rechtenstudie heeft hem doen besluiten om 
(tijdelijk?) afscheid te nemen van de formulierenbrigade. 

In december heeft een tweede vrijwilliger afscheid genomen in verband 
met vrijwilligerswerkzaamheden voor een andere doelgroep. 

 In 2016 zal dus gestart worden met 11 vrijwilligers. 
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Stadswandelingen 
 

Algemeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
De stadswandelingen vormen inmiddels een vast onderdeel in het 

stadsbeeld in Purmerend. En gezien het aantal deelnemers kunnen we 
stellen dat het een gewaardeerde activiteit is in Purmerend. 

Iedere zaterdag van 1 april tot 1 oktober starten de wandelingen om 

14.00 uur op de Kaasmarkt voor het Purmerends Museum. Inschrijven 
vooraf is niet nodig. De wandelingen duren 1,5 tot 2 uur en gaan door de 

oude stadskern. De grootte van de groep is maximaal 20 personen.                                                                                                              
Op afspraak kan er ook op andere dagen en tijdstippen  gewandeld 

worden. Dan kan er gekozen worden voor wandelingen met het accent op 
architectuur, veemarkten of het water.                                                                                                                                                                                              

Voor scholen zijn er wandelingen die ingepast kunnen worden in de 
geschiedenisles.  

 
Promotie  

Wekelijks worden de 
stadswandelingen vermeld in 

het Noord-Hollands Dagblad. 
De Uitkrant van Burrie Media 

schenkt veel aandacht aan de 

wandelingen. Daarnaast 
levert de deelname aan zowel 

het Monumentenweekend als 
de Culturele opening van het 

jaar heel wat aandacht op. 
Stadsgids Dick Blokker is 

diverse malen te gast 
geweest in de programma’s 

van radio omroep Purmerend 
en radio en tv Noord-Holland. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

De wekelijkse wandelingen    
Het aantal deelnemers is in 2015 wat toegenomen in vergelijking met het 

vorige jaar. 

     
 

                                                                                                                                                                 
Groepswandelingen 

Het aantal wandelingen voor groepen is dit jaar gestegen. 
De bekendheid binnen het gemeente apparaat is toegenomen, wat zich uit 

in een grotere belangstelling voor wandelingen voor ambtenaren. 
Teleurstellend is het aantal scholen dat gebruik maakt van de 

wandelingen.  
Het aantal culinaire wandelingen was minder dan vorig jaar, daarvan zijn 

er slechts 2 gemaakt. 

Op de Melkwegbrug 
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Aantal wandelaars 
Er waren dit jaar 530 deelnemers aan de gewone en groepswandelingen. 

20 Mensen hebben deelgenomen aan de culinaire wandelingen (2x). 
Op Monumentendag en de Uitdagen hebben 75 wandelaars meegewandeld 

en aan de Herdenkingswandeling 4 mei namen 50 mensen deel. 
Het totale aantal komt zo op 675 wandelaars. 

10 Gidsen hebben de wandelaars dit jaar begeleid. In 2016 starten we 

met 9 gidsen omdat één gids gestopt is. 
                                                                                                                              

Bijzondere evenementen 
4-5 Mei     

Dhr. D Blokker maakt sinds dit jaar namens  Gilde P en O  deel uit van het 
4-5 mei Comité van de gemeente Purmerend, samen met afgevaardigden 

van het Purmerends museum en de VHP. Dat heeft geresulteerd in 2 
wandelingen en 4 fietstochten. De stadsgidsen hebben interessante 

plaatsen gevonden waar zich tijdens de 2e Wereldoorlog gebeurtenissen 
hebben voorgedaan. De wandelingen zijn gestart op de Kaasmarkt. Op 26 

april 2015 werd op de Nieuwe Algemene Begraafplaats een plaquette 
onthuld voor alle omgekomen verzetsstrijders van Purmerend. 

Aansluitend  hierop startten fietstochten rondom Purmerend onder leiding 
van een gids langs de plaatsen, die vooral het laatste oorlogsjaar 1944-45 

in herinnering brachten.  

 
De Kop van West, oud en nieuw 

Tijdens Reuring in juni 2015 hebben Dick Blokker en Daan Sopar 2 
wandelingen verzorgd over de Kop Van West. 
 

Natuurlijk Herinneren Wandeling 

Op maandag 21 september 2015 is in 
het kader van de Wereld Alzheimer 

Dag de ‘Natuurlijk Herinneren’ 
wandeling voor demente mensen 

geopend. Dhr. D Blokker, gids en dhr. 
E Bierhuizen, voorzitter van Gilde P en 

O hebben samen met de Molentocht ( 
Zorgcirkel) een dement vriendelijke 

wandeling ontwikkeld naar en in het 
Purmerbos. De wandeling vindt plaats 

o.l.v. een gids.  
Tijdens de wandeling staat het ophalen van herinneringen centraal. De 

aandacht van de deelnemers zal gericht zijn op de zintuigen door het 
voelen en ruiken aan natuurlijke materialen. Ook de lokale elementen, 

ondersteund door beeldmateriaal, maken onderdeel uit van de                      

wandeling, zoals boerderijen en monumenten.                                                     
De wandelpaden zijn geschikt voor mensen met een rolstoel en op                                                    

een duofiets. 
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In 2016 zal in de binnenstad een tweede dementievriendelijke wandeling 
worden uitgezet. 

Voorts zal er ingespeeld worden op de evenementen die in Purmerend 
zullen worden georganiseerd. Het eerste evenement is de herdenking van 

de Watersnood 1916. Tussen 16 januari en 26 maart kan men iedere 
zaterdag om 14.00 uur met een gids van het Gilde Purmerend de 

tentoonstelling 'Watersnood van 1916 in Purmerend' in het Purmerends 

Museum bezoeken en aansluitend een wandeling maken langs de plekken 
waar het water een grote impact had in de stad.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hennie Ebbing ontvangt de Vereniging Historisch Purmerend- jaarprijs  

(VHP) uit handen van de voorzitter van VHP Tineke Abercrombie. In 2009 
was Hennie de initiatiefneemster van de stadswandelingen. Dat heeft 

geresulteerd in een samenwerkingsproject  van Gilde P&O  en de VHP, wat 
nog steeds een groot succes is.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

http://purmerendsmuseum.nl/Watersnood-van-1916-in-Purmerend
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Culinair genootschap 

Leden 
Dit genootschap bestond in 2015 uit een groep van 9 mannen die veel 

plezier hebben in het maken van culinaire hoogstandjes. 
In de laatste maand van dit jaar hebben we een 10e lid verwelkomd, 

waarmee de bezetting weer op sterkte is. 
 

Alle geplande reguliere bijeenkomsten (elke tweede woensdag van de 

maand, uitgezonderd de zomermaanden), hebben doorgang gevonden in 
Wijkplein Where (Triton). 

 
Naast het genieten van de maaltijd kregen ook de begeleidende wijnen 

aandacht en werden weer de nodige recepten uitgewisseld almede de 
tricks en trucs van het bereiden. 

 
Nieuwjaarsdiner 

Het Nieuwjaarsdiner met de partners was wederom geslaagd. 
 

BBQ 
Helaas waren de weersomstandigheden van dien aard dat de bbq dit jaar 

geen doorgang kon vinden. 
 

Problemen 

Op de huidige locatie zijn nog steeds problemen met de afwasmachine. 
Deze kan alleen behoorlijk functioneren met krachtstroom.  Er hoeft 

slechts 2 meter te worden overbrugd om die aan te sluiten. Hopelijk zal 
onze verhuurder Clup Welzijn in 2016 overgaan tot de aanleg daarvan. 

Niet alleen wij maar alle overige gebruikers zullen daar veel plezier van 
hebben.  
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Computerwerkgroep 
  

Bijeenkomsten 
      De bijeenkomsten van de CWG zijn op de eerste en derde donderdag 

      van de maand in het Wijkplein Where ( gebouw de Triton ) 
     

      Programma 

      Door leden van de werkgroep zijn dit kalenderjaar een aantal actuele 
      softwareprogramma’s gepresenteerd t.w. : 

 
o Snel en effectief zoeken in Google 

o Het programma Revo uninstaller 
o Workshop “Het installeren van Windows 10” 

o Structured Query Language (SQL) 
o Workshop “Het maken van een thuisnetwerk” 

o Dual Boot besturingssysteem 
o Film op Androidtablet zetten Movie Maker                

o Fontmanager/lettertype              
o Opfriscursus “Word”                   

o Easy 2 boot 
o Workshop  “iPad” 

 

 

 

Activiteiten 

2 maart : Afgevaardigden van de CWG aanwezig op een gebruikers-

bijeenkomst van Clup Welzijn in het kader van een klanttevredenheids-

onderzoek van deelnemers aan de activiteiten in het Wijkplein. 

5 maart : Interview met Angela Huygen van het Gezinsblad voor  een 

artikel over de CWG in “Waterland Welzijn” met als doel ledenwerving.  

16 april : Op bezoek bij de Persgroep Nederland in Amsterdam. We 

kregen een rondleiding door de drukkerij en daarna stond de lunch voor 

ons klaar. 

19 november : Presentatie en rondleiding in het bezoekerscentrum van de 

Nederlandse Bank in Amsterdam. 

Financiën 

Kees de Jonge doet in december een verslag over de financiële status van 

de CWG.                                                                                                                                          

Door een verminderd ledental zijn de contributie inkomsten gereduceerd 

en kunnen de vaste (huur)lasten maar net worden betaald.      

Op verzoek van het Gilde bestuur maakt hij een financiële begroting voor  

2016. De contributie voor 2016 blijft € 40,- . 
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Lokaal Compliment 

Enkele CWG leden zijn betrokken bij het Internetcafé voor senioren. Deze 

projectgroep  heeft de Raboprijs  gewonnen in december. 

Jaarafsluiting 

Op 17 december is het jaar afgesloten met een informele              

kerstbijeenkomst met 15 leden. 
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Aquarelgroep Hoogland 
 

Algemeen  
De schildersgroep telde dit jaar 28 leden. Het is een homogene groep, die 

net als de vorige jaren met elkaar in de vrije natuur de schilderkunst  
beoefent. Er zijn in de maanden mei, juni en juli 10 schilderochtenden in 

de omgeving van Purmerend georganiseerd.                                                                                                        

Voorafgaand aan deze ochtenden vond er een bespreking plaats met de 
begeleiders. Daarin werd over nieuwe locaties gesproken en welke 

mogelijkheden er waren. Ook werd er een agenda gemaakt voor de 
verschillende mensen die de begeleiding van die ochtenden deden.   

Aan het eind van de ochtend werden de werkstukken besproken door één 
van de begeleiders. 

  
Begeleiders                                                                                                                                                 

Dit jaar werd de begeleiding gevormd door Joke Goosens, Gerda Henger, Marjan 
Hommes en Anneke van ’t Wout.  

 
Locaties                                                                                                                        

Traditioneel begon het seizoen bij  
Spijkerman, in het nieuwe restaurant aan 

de Neckerstraat. Dit jaar werd het seizoen 

beëindigd op de Koemarkt bij Concordia. 
dit jaar waren de volgende locaties: 

- Arboretum in Zuidoostbeemster 
- De omgeving bij Gerda Henger 

- Tuincentrum Groenrijk   
                                                                                                                                           

De andere locaties waar altijd graag in de 
tuin geschilderd wordt  waren:  

- Familie Kamminga in Kwadijk,  tuin 
  is een ware inspiratiebron voor veel 

kunstuitingen 
- De tuin van Ingrid Schipper van Wherelant, een feestje 

- Familie Vlaar aan de Volgerweg, een topper, er is zoveel te zien dat 
  het even duurt voordat er een keus gemaakt kan worden 

- Bob Ernsting aan de Zuiderweg, een tuin met veel mogelijkheden 

- Familie Reijne aan de Purmerenderweg, veel ruimte en een grote keuze 
  aan onderwerpen 

                                                                                  
Activiteiten Nieuw 

Schilderen in de buitenlucht en de mogelijkheid om van elkaar 
verschillende technieken te leren werkt activerend.                                                                                                                                                          

Er werd veel geaquarelleerd, maar ook zwart wit tekeningen waren een 
geliefd onderwerp. Soms werd er gewerkt met pastel en acryl.  

Het was een productief jaar, het weer speelde daarbij een grote rol. De      
schilderochtenden werden door de leden goed bezocht. 
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Winst- en verliesrekening Gilde Purmerend en Omstreken 31 december 2015 

Inkomsten  Uitgaven 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Saldo per 1-1-2015          1.162,50  

Subsidie Gemeente       4.290,00 

Bestuurskosten          620,53      698,49 

Formulierenbrigade                     33,28 

Internetcafé              126,40 

Aquarelgroep             338,00      147,15 

Vrijwilligerscontactavonden            691,95 

Wandelingen          3.655,25    3.104,10 

Samenspraak              478,00       637,55 

Administratiekosten              174,50 

Bijdrage Gilde Nederland              145,00 

Telefoonkosten                92,55 

Huisvesting             80,00       350,00 

Promotie- en advertentiekosten            266,74 

Overboeking van/naar spaarrekening                                  00,00 

Saldo per 31-12-2015          4.156,67 

Verschil                   0,10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal         10.624,28   10.624,28 
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Winst- en verliesrekening, Spaarrekening Gilde Purmerend en Omstreken 2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inkomsten   Uitgaven 

Saldo per 1-1-2015       1.523,48 

Overboekingen naar bank              0,00 

Overboekingen naar Spaarrekening          00,00 

Rente              11,27 

Saldo per 31-12-2015           1.534,75 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Totaal         1.534,75   1.534,75 

 

Het totale saldo per 1 januari 2016 over beide rekeningen bedraagt € 5.691,42 

 

 

 

   

Balans Gilde Purmerend 2015     

     

     
 Debet                              Credit   
     
Bankrekening    4.156,67       Reservering 25 jr jubileum   2.500,00  

Spaarrekening    1.534,75       Reservering ICT apparatuur   2.200,00  
                                  Storting op spaarrekening       991,42  

------------------------------------------------------------------------------------------
     

Totaal                     5.691,42                                          5.691,42  
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