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Voorwoord 
De maatschappij is zodanig ingrijpend en in hoog tempo aan het veranderen, dat 

ze volgens de onlangs overleden gezaghebbende socioloog en filosoof Zygmunt 

Bauman (1925), emeritus van de universiteiten van Leeds en van Warschau, niet 

meer geduid kan worden in termen van vaste structuren, maar als een 'vloeibare 

samenleving'. In onze vloeibare samenleving, aldus Bauman, wordt ons leven 

niet langer bepaald door een traject van een levenslange, eenduidige 

beroepspraktijk. Grenzen tussen beroepen, functies en kennisgebieden zijn 

vloeibaar geworden en nemen steeds nieuwe vormen aan. Er is in veel gevallen 

geen sprake meer van kennis die van de oudere generatie naar een nieuwe 

wordt doorgegeven, maar andersom: op het gebied van bijvoorbeeld techniek, 

kunsten, nieuwe media, ICT of vormgeving zijn het de ouderen die leren van 

jongeren.  

Zijn wij als Gilde nog wel geloofwaardig wanneer wij stellen dat we onze 

verworven kennis en vaardigheden in dienst willen stellen van de samenleving. Is 

het  nog wel geloofwaardig wanneer kennis standaard wordt aangeleerd door een 

oudere generatie? Moeten we blijven denken en handelen in gildetermen van de 

meester en de leerling? 

Een volmondig ja op deze vraag kan slechts gegeven worden als we de durf, 

moed, creativiteit, lef, visie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen op kunnen 

blijven opbrengen om te komen tot nieuwe initiatieven, projecten en diensten die 

relevant zijn. En tevens die activiteiten, die hun nut hebben bewezen, te 

behouden en verder door te ontwikkelen, zodat we anderen ten dienste zijn en 

blijven om hun hoofd boven water te houden in deze vloeibare samenleving.  

Angst en onzekerheid grijpen om zich heen als er teveel veranderingen 

plaatsvinden. Helpen zwemmen en het uitgooien van een reddingsboei kan 

mensen helpen om een beetje van die angst te overwinnen en enige zekerheid te 

verkrijgen.  

Ook in het afgelopen jaar hebben een groeiend aantal Gildevrijwilligers (130) 

binnen de projectgroepen zich ingezet om anderen te laten profiteren van hun 

kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn er 50 mensen lid van een van de 

werkgroepen die onderling informatie uitwisselen over hun activiteit. U leest 

daarover in dit jaarverslag. 

Een van de activiteiten van ons Gilde is “Stadswandelingen”. In 2008 is daarvoor 

door Hennie Ebbing het fundament gelegd in samenwerking met de Vereniging 

Historisch Purmerend. De geschiedenis van de stad moest verteld worden aan al 

die nieuwkomers van de groeigemeente Purmerend. In 2009 verscheen onder 

haar bezielende leiding over Purmerend als vijfde stad een GildeGids.  
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Kennismaken met de geschiedenis van je woonplaats is van belang voor de 

onderlinge verbinding. Een gezamenlijk verhaal helpt daar bij. De eerste toegang 

tot het verleden komt natuurlijk altijd tot stand door de ontmoeting met 

'levende' of zo levend mogelijk gemaakte mensen. Dat kan  via mooie - al dan 

niet geromantiseerde - afbeeldingen, via films, hoorspelen, en wat niet al. Maar 

bovenal door de verhalen van onze stadsgidsen. Zij laten ons kennismaken met 

de verborgen schatten van onze stad. Leve de vertellingen van onze stadsgidsen! 

Hennie Ebbing heeft tot eind 2016 leiding gegeven aan deze enthousiaste groep 

vrijwilligers. Wij hebben haar daarvoor bedankt door haar het Uiltje te 

overhandigen. Het Uiltje dat staat voor durf, moed, doorzettingsvermogen, lef en 

visie. 

 

Ed Bierhuizen, voorzitter 
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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, Clup Welzijn, 

Odion en het Purmerends Museum.  
We kennen de volgende projectgroepen:  

o Samenspraak: eenmaal per week helpen taalcoaches anderstaligen die de 
Nederlandse taal (beter) willen leren spreken. Zij laten hen tevens kennis  

         maken 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 vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen mensen die problemen  

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

o Stadswandelingen: ervaren gidsen staan van april tot en met oktober elke 
zaterdagmiddag klaar om mensen in onze stad rond te leiden. 

o Coach4You: Geschoolde vrijwilligers geven brugklassers een steuntje in de 
rug 

 
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.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Hapjes van het Culinair 

Genootschap tijdens het Gildecafé 
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Bestuur  
 
In het afgelopen jaar is onze penningmeester Jan Laukens overvallen door een 
ernstige ziekte. Gedwongen door de omstandigheden heeft hij onze 

beraadslagingen op afstand moeten volgen. Desalniettemin heeft hij samen met 
zijn partner Dick Hussaarts (waarvoor dank) de boekhouding verzorgd. 

Hennie Ebbing heeft haar coördinatorschap van de Stadswandelingen  per 1 
januari 2017 overgedragen aan Dick Blokker. Samen met Peter de Paepe zal hij 
de omvangrijke organisatorische zaken rond de stadswandelingen verder gaan 

vormgeven en leiding geven aan het korps van de stadsgidsen. 
 

Er zijn 2 regiovergaderingen van Gilde Noord-Holland Noord geweest, waarvan 
de eerste in april in Purmerend plaatsvond en de tweede in november in 
Haarlem.  

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. 

 

Bestuursactiviteiten 2016. 

 januari  • Voor het internetcafé kan aan tablet en een laptop 

aangeschaft worden 
• Cok Schorsij en Aafke Otter worden herkozen voor 4 jaar 

 

februari • De coördinatoren zullen 2 maal per jaar uitgenodigd worden 

voor een vergadering met het bestuur. In februari en 
september. 

• De kascommissie voor 2016 zal bestaan uit Wim Otter en 
Barry Lucas 

• Op 20 maart zal het 3e Gildecafé plaatsvinden. De gidsen 

verzorgen in samenwerking met het Purmerends Museum 
een combitour met het thema ‘100 jaar droge voeten’. 

 
maart  • Aanmelding bij Culture Base voor het partnerpakket 

• Abonnement op Office 365 via Techsoup aangeschaft 

• Jaarverslag 2015 gereed 
 

april  • Regiovergadering in Purmerend 
• Formulierenbrigade zal geen hulp verlenen bij het invullen 

van belastingformulieren. (n.a.v. convenant belastingdienst-

bibliotheek over Digid) 
• Gildecafé zeer geslaagd: veel bezoekers 

• Besluit tot promotiefilm van de activiteiten van ons Gilde 
o.l.v. Chris Scholtens ( form. br.) 
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mei  • Microsoft Customer Support : abonnement non-profit 
organisatie akkoord  

• Meedoen met inburgering dag van de gemeente 
• De webmaster doet de afhandeling van de Microsoft stukken 
• Verwijzing naar ouderen op website wordt weggehaald 

• Oproep in de media voor meer taalcoaches 
 

juni  • Start project Coach4You 
 

juli  • Samen de Zomer door: wandeling voor eenzame ouderen  

  

augustus  • Marjan Hendriks coördinator van Coach4You 
  

september  • Aanschaf computer voor administratie Samenspraak 

• Informatie  over Coach4You  door dhr J vd Wester uit 
Alkmaar  

• Vergadering met museum   
                                      

oktober  

 
 

 

• Viering 25 jaar bestaan Gilde Alkmaar 

• Cultureel uitje Samenspraak, anderstaligen en coaches 
• Gegevens website, abonnementen Office zijn opgeslagen bij 

secretariaat 
• Leden van de projectgroep C4Y hebben basiscursus gevolgd.      

  

november  • Deelname aan BOP Beursvloer: hesjes en twee banieren voor 
de stadsgidsen 

• 11-11 Gildecafé, formulierenbrigade centraal 

• Regiovergadering d.d. 25-11 
 

december • Afscheid Hennie Ebbing, coördinator stadswandelingen.    
• Vergadering Raad van Afgevaardigden  

     

 

 

 

 

 

 

 Afscheid Hennie Ebbing 
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Bestuursactiviteiten 2017 

De volgende initiatieven zullen ontwikkeld worden:  
 

●  Het verder ontwikkelen van Coach4You tot een zelfstandige projectgroep. 
Het werven van meer vrijwilligers en helpen om een goede organisatie op te 

zetten. 
 
●  Verder mee helpen met het “vervolmaken” van database van de in onze regio 

en landelijk functionerende Gilden zowel op inhoudelijk als op organisatorisch 
gebied  

 
●  Doorgaan met de beginnerscursus computergebruik, aansluitend daarop 
instructies over het aanvragen en gebruik maken van Digid 

 
●  Meehelpen bij de ontwikkeling van diverse nieuwe stadswandelingen   

 
●  Deelnemen de organisatie voor het ontwikkelen van activiteiten voor eenzame  
ouderen in de zomermaanden 

 
●  Aanvragen indienen bij diverse fondsen/ gemeenten voor bijdragen aan 

speciale projecten van de projectgroepen 
 
●  Promotiemogelijkheden onderzoeken  

 
●  Uitbreiden van de samenwerking met de andere cultuur historische 

organisaties in Purmerend en Middenbeemster. Deze samenwerking zal gericht 
zijn op belangenbehartiging, verdieping van de cultureel historische kennis van 
beide gemeenten en het promoten van beide gemeenten. 

 
●  Overleg met gemeente starten over signalen vanuit Samenspraak over de 

begeleiding en ondersteuning van de statushouders. 
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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 Patricia Borgers en nam 

derhalve ook deel aan het halfjaarlijks overleg van het bestuur met de 
coördinatoren van alle groepen.  
 

Taalcoaches 
In 2016 is het aantal taalcoaches weer gestegen. Van 57 taalcoaches aan het 

eind van  2015 zijn we gestegen naar 88 taalcoaches. 
11 taalcoaches zijn door werk- en of privéomstandigheden gestopt en 4 
taalcoaches zijn tijdelijk gestopt. 

Waarschijnlijk zal het aantal taalcoaches nog blijven stijgen. De werving van 
nieuwe taalcoaches vond plaats via een artikel in plaatselijke bladen, mond-tot-

mondreclame, de Gildewebsite en via het NL-Plein. 
Vooral het artikel heeft veel reacties opgeleverd. 

  
Alle nieuwe taalcoaches krijgen een map met relevante informatie.     
De vernieuwde inhoud van deze map is het afgelopen jaar verspreid onder de 

taalcoaches. 
 

Deelnemers 
Het aantal deelnemers is in 2016  naar 83  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 15 deelnemers een certificaat van ons gekregen. 

Onze deelnemers zijn afkomstig uit 41 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, via mond-tot-mondreclame of rechtstreeks 

via onze site. 
 
Intake en Koppeling 

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

In 2016 zijn er 49 intakes met anderstaligen, 42 intakes met taalcoaches en 46 
koppelingsgesprekken gevoerd. 
 

Administratie 
Door de grote toename van taalcoaches en anderstaligen werd de administratie 

te veel werk voor de coördinator. 
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Gea Zandstra is bereid gevonden om die op zich te nemen. Er is voor een 
administratieprogramma van “Het begint met Taal” gekozen. De ontwikkelaar van 

dat programma, mevr. A. Guit, heeft instructies over het 
gebruik in Purmerend aan huis verzorgd. 
Het programma is geïnstalleerd op een laptop die door Gilde is aangeschaft. 

 
Bijeenkomsten voor taalcoaches 

In het afgelopen jaar zijn er weer 10 bijeenkomsten geweest voor taalcoaches. 
De bijeenkomsten op de maandagmiddag zijn de laatste 2 keer in de 
cursusruimte van de bibliotheek geweest. Dit omdat we niet meer in het 

gebouwtje van VHP passen. De bijeenkomsten op de woensdagavond hebben wel 
gewoon aan de Kanaaldijk plaats gevonden. 

Doel van deze bijeenkomsten was het uitwisselen van ervaringen en het 
doorgeven van relevante informatie. 

Vermeldenswaard is dat ook dit jaar de notulen van deze bijeenkomsten zijn 
gemaakt door Rudo de Groot. 
 

Op 10 maart hebben we weer met een aantal taalcoaches en hun anderstaligen 
samen gekookt en gegeten in een ruimte van Heel Europa. 

Het gebeurde, net als vorig jaar, onder de bezielende leiding van Mieneke Zander. 
Het was ook dit jaar een zeer geslaagde activiteit. 
Deze keer hebben we het met alleen taalcoaches en anderstaligen van Gilde 

georganiseerd. 
We waren nu met minder mensen zodat het allemaal wat rustiger en 

overzichtelijker verliep. 
We willen voor de volgende keer zoeken naar een locatie waar de 
kookgelegenheid wat uitgebreider is. Dan kunnen er meer mensen meedoen. 

 
Ons jaarlijks uitje voor taalcoaches en 

anderstaligen was op 24 september. Het 
bestond dit jaar wederom uit een 
stadswandeling verzorgd door 2 gidsen 

van het Gilde: Dick Blokker en Dick Wijers, 
en 2 extra gidsen: Rudo de Groot en Ed 

Bierhuizen. 
Voorafgaand hieraan hebben we met ruim 
40 mensen bij Spijkerman koffie 

gedronken met appeltaart. Tijdens het 
koffiedrinken zijn er door de taalcoaches 

certificaten uitgereikt. 
Na afloop van de wandeling was er nog 
gelegenheid om na te praten onder het 

genot van een drankje op het terras. Het 
was een geslaagde dag. 

 
De taalcoaches en hun deelnemers hebben  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. 
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Taalketenoverleg 
Iedere 6 tot 8 weken was er  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. 
Om het overleg efficiënter te laten verlopen is er halverwege het jaar besloten 

om dit  in tweeën te splitsen. Clup Welzijn, Gilde Samenspraak en 
Vluchtelingenwerk Edam/Volendam en de Bibliotheek hebben nu samen overleg. 
Fiolet, Regiocollege en de Bibliotheek ook. 

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

Anneke van Leeuwen regelmatig aanwezig geweest. 
Het afgelopen jaar  hebben we weer 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. 
 
Volgend jaar 

In 2017 willen we weer gebruik gaan maken 
van een van de cursussen     

die de nieuwe landelijke organisatie “Het 
Begint met Taal” te bieden heeft. 
Er is behoefte aan een bijeenkomst over 

cultuurverschillen.  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. 

Ook willen we zo nodig  materialen voor de 
taalcoaches aanschaffen. 
 

  

Samen koken 
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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 wordt er nog 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 Heel Europa. 

 
Alle genoemde Internetcafés worden geleid door de vrijwilligers van  

het Gilde 
 
In september zijn in het Jaap van Praaghuis drie nieuwe Desktop Pc’s Windows 

10 in gebruik genomen plus een nieuw werkblad. Deze computers en werkblad 
zijn door de “Vrienden van Jaap van Praag” gesponsord. 

 
 
Projecten in bibliotheek Waterland 

VIP ( Vrouwkracht in Purmerend ) 
Voor allochtone vrouwen wordt hier een computercursus gegeven. Het gaat om 

beginners. Er wordt gewerkt met het programma Oefenen.nl. Dit  is het online 
startpunt voor iedereen die zijn of haar basisvaardigheden verder wil verbeteren. 
Er wordt geoefend  met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld etc...  

De dames worden hierin  begeleid door drie Gilde vrijwilligsters. Dit gaat in 
samenwerking met Clup Welzijn en bibliotheek Waterland 

 

Internetcafé Heel Europa 
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Tabletcursus Android 

 

Tabletcafé 
In het Tabletcafé in de bibliotheek is iedereen welkom met vragen over tablets, 

e-readers en smartphones. De vrijwilligers van Gilde P en O geven in 
samenwerking met bibliotheek Waterland, elke vrijdagmiddag uitleg over het 
installeren van apps, het binnenhalen van een e-book en het overzetten daarvan 

naar de e-reader en extra trucjes hierbij.  
Ook kan men terecht voor overige computervragen. Op afspraak kan men  

doorverwezen worden naar de diverse internetcafés,  omgekeerd kan men via de 
internetcafé ’s verwezen worden naar het tabletcafé. 
 

 
Cursussen 

Begin januari 2016 organiseerde bibliotheek Waterland  in samenwerking met 
Gilde P en O computercursussen voor beginners in Edam, Volendam en 

Purmerend. De cursus bestond uit zes dagdelen. 
In Purmerend werden de iPad en Android tabletcursussen georganiseerd. Deze 
cursussen bestonden uit acht dagdelen .  

Van elk van deze cursussen zijn er vier gegeven.  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Digisterker 

In samenwerking met de bibliotheek Waterland zijn er drie vrijwilligers opgeleid 
tot gecertificeerd vrijwilliger voor het project Digisterker. Het doel van dit project 

is 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 werd in 

een drietal bijeenkomsten aangeleerd.    De eerste cursus is in de bibliotheek 
van Edam gegeven. Duidelijk werd dat met name de 70 plussers veel moeite 
hebben met het omgaan met de computer. Zij allen vroegen om een 

beginnerscursus computergebruik. Deze cursus is gegeven en aansluitend daarop 
is instructie gegeven over het aanvragen en gebruik maken van de Digid. 
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Coördinatie 
De algemene coördinatie van de Internetcafés was ook in 2016 weer in handen 

van Cok Schorsij. Hij onderhield het contact met de samenwerkingspartners: de 
Zorgcirkel, Clup Welzijn, V.I.P., Odeon, de Prinsenstichting en bibliotheek 
Waterland. 

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 2016 is er één vrijwilliger gestopt wegens verhuizing naar Utrecht.  
Er waren 18 vrijwilligers actief. Op de verschillende vestigingen samen waren ze 

zo’n 70 uur per week aan het werk. 
 

Volgend jaar 
o Begin 2017 organiseren bibliotheek Waterland en Gilde P en O een 

computercursus voor beginners in de bibliotheek Purmerend en Volendam. 

In de bibliotheek in Purmerend start een beginnerscursus voor iPad en 
Android.  

o De computer cursus voor beginners en Digisterker worden samen gevoegd 
in één cursus van negen dagdelen. Zes dagdelen voor de computer en drie 
dagdelen voor Digisterker. 

Alle cursussen zijn ingepland t/m mei en volgeboekt. 
 

Het verder uitbreiden van de Digisterker cursussen gaat i.s.m. de 
bibliotheek. 
 

 
Wij zullen nog steeds onze handen vol hebben om alle internetcafés draaiende te 

houden met voldoende vrijwilligers. Het werven van nieuwe vrijwilligers heeft 
dan ook een hoge prioriteit. 
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Formulierenbrigade  
 
Zittingsdagen  
In 2016 zijn de zittingsdagen beperkt tot de maandag- en dinsdagmorgen. 

De dinsdagmiddag is komen te vervallen. Het bezoek tijdens deze middagen was 
na 1 juli 2015 minimaal (3 bezoeken). 

 
Aanwezigheid en bezoek  
Vanaf 1 januari 2016 is de formulierenbrigade ononderbroken wekelijks in de 

bibliotheek aanwezig geweest op de maandag- en dinsdagmorgen vanaf 10.00 u. 
tot 12.00 u. met uitzondering van de week tussen kerst en nieuwjaar. 

 
Aantal hulpvragen  
Tijdens de zittingen hebben op  

de maandagmorgen 33 mensen en op de dinsdagmorgen 43 mensen   
advies over en/of hulp gevraagd  bij het invullen van formulieren.  

Bijna de helft van de bezoeken (36) vonden plaats in de maanden januari-april. 
In de periode mei-augustus hebben 18 mensen om hulp/advies gevraagd en inde 
laatste vier maanden hebben 22 mensen ons weten te vinden. 

 
Vragen  

De meest voorkomende vragen hadden betrekkingen op: 
o (aanvullende) bijstand,  

o vrijstelling van gemeentelijke belastingen en/of waterschapslasten  
o (ziektekosten)verzekeringen en  
o aanvragen minimaregelingen (M€€RDOEN) 

o uitkeringen 
In enkele gevallen is hulp verleend bij het aanvragen van een Digid. 

 
Evaluatiebijeenkomsten en besluiten  
Op 16 mei en 27 september zijn de activiteiten van de formulierenbrigade met 

de vrijwilligers besproken in evaluatievergaderingen. Tijdens de evaluatie in 
september is besloten om de zittingen op de maandagmorgen vanaf 15 mei tot 

15 september te laten vervallen. Hiervoor zijn twee redenen: 
o de bezetting is in deze periode problematisch i.v.m. vakanties 
o het aantal bezoeken is gering en mensen kunnen toch nog op de     

   dinsdagmorgen geholpen worden.  
 

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  
Vanaf 1 januari 2016 is gestart met 10 vrijwilligers en op 1 augustus is de elfde 

vrijwilliger gestart..  
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M.i.v. 1 januari 2017 heeft één van de vrijwilligers afscheid genomen. Hij was 
van mening, dat het aantal bezoeken op de maandagmorgen te laag was om 

daaraan zijn tijd te besteden.  
In 2017 zal dus gestart worden met 10 vrijwilligers. 
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Stadswandelingen  
 
Algemeen 
De stadswandelingen vormen  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.  

 

“100 jaar Droge Voeten” 
Dit jaar hebben de wandelingen voor een groot deel in het teken gestaan van 

“100 jaar Droge Voeten”. Onder dit motto  is de watersnoodramp van 100 
jaar geleden in geheel Waterland herdacht. De gidsen hebben in Purmerend 

die plaatsen in hun wandeling opgenomen waar veel wateroverlast geweest 
is. In april zijn er 5 waterpeilbordjes op verschillende plaatsen in de stad 

bevestigd. 
In samenwerking het Purmerends museum, waar een tentoonstelling was 

gewijd aan “Watersnood in 2016 in Purmerend” werd een combitour 
georganiseerd, waarbij wandelaars een kopje koffie aangeboden kregen. 

Deze combitour heeft 80 deelnemers een leuke middag bezorgd. 
 

De gidsen hebben 17 juni deelgenomen aan het openluchtdiner 
georganiseerd door de Purmaryn. Daar hebben ze iets over ‘100 jaar Droge 

Voeten’ kunnen vertellen.  
 
 

Op 18 augustus organiseerde Dick 
Blokker de onthulling van een 

informatiebord over de 
watersnoodramp van 100 jaar 

geleden. Dat vond plaats op de 
Kanaalkade bij de sluis tegenover 

restaurant Spijkerman. Het bord 
werd onthuld door wethouder 

Geoffrey Nijenhuis en de heer 
Henny Maes van de Rabobank.  
 
 

De wekelijkse wandelingen  
Het aantal deelnemers is ook in 2016 wat toegenomen in vergelijking met het 
vorige jaar. 70 Wandelaars hebben kunnen genieten van de rondleiding door 

onze gidsen. 
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Groepswandelingen  
Dit jaar hebben 48 groepen gebruik gemaakt van de wandelingen, een 

stijging t.o.v. het vorig jaar. De wensen waren zeer divers, maar konden 
altijd gehonoreerd worden. 

Van de 48 groepswandelingen waren er 4 die een culinaire wandeling 
genoten.  

Van het voortgezet onderwijs hebben 6 groepen van het Jan van Egmond en 
Clusius college deelgenomen aan de combitour. 

Monumentendag 
Deze dag hebben 60 mensen gebruik gemaakt van de gratis stadswandeling. 

 
 “Samen de zomer door”  
Een aantal organisaties hebben voor de ouderen die niet op vakantie gaan de 

handen ineen geslagen.                                                                                                                                         
In juli hebben de gidsen van Gilde P&O een wandeling in het natuurgebied in  

Weidevenne uitgezet voor deze ouderen. Zij werden, naast de gidsen, door 
mensen van Stichting Present Purmerend begeleid. 

Een tweede wandeling vond in augustus plaats. Dit was een 
‘rolstoelwandeling’ voor mensen uit de Rusthoeve en de 10 Gemeenten. Daar 

was de begeleiding van de ‘rolstoelers’ in handen van mensen van ‘Wonen 
Plus’. 

 
Promotie  

Wekelijks worden de stadswandelingen vermeld in het Noord-Hollands 
Dagblad en op het ‘prikbord’ in het Gezinsblad. 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. Omroep Pim, in   

Waterland te zien op de ‘gewone’ tv is nu ook te zien bij KPN op kanaal 328. 
 

Nieuwe coördinator 
Met ingang van 01-01-2017 heeft mevrouw Hennie Ebbing haar 

werkzaamheden als coördinator neergelegd. Zij is op 01-01-2008 in het 
bestuur van Gilde P&O gekomen en werd meteen penningmeester. 

Zij stond aan het begin van de ontwikkeling van de stadswandelingen. Dat 
gebeurde in samenwerking met de VHP. Met subsidie van de provincie was 

het mogelijk om 10 gidsen op te leiden.  
In het begin waren het ‘gewone’ wandelingen, maar daar zijn nu, naast de 

thema- en culinaire wandelingen, de ‘wandelingen op maat’ bij gekomen. 
Dick Blokker zal haar taak overnemen, met ondersteuning van Peter de  

Paepe.  
 
2017 

In het nieuwe wandelseizoen kunnen de mensen de kaarten voor de 
wekelijkse stadswandelingen aan de kassa van het museum kopen. De 

verschillende groepswandelingen kunnen daar besproken en betaald worden. 
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Het volgend jaar zullen de wandelingen voor een groot deel in het teken 

staan van ’100 jaar De Stijl’. Van deze stroming maakte de oud-Purmerender 
J.J.P.Oud deel uit. Hij was een van de belangrijkste architecten uit die tijd. 

 
 

 
 

 

  

Rolstoelwandeling 

https://gildepurmerend.nl/rolstoelwandeling/
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Coach4You 
In juli van dit jaar is Gilde P en O gestart met een nieuw activiteit: Coach4You.                                                                    

Een projectgroep, bestaand uit 5 mensen, is begonnen met de organisatie van 

dit project. 

Doel                                                                                                                                                              

Het is de bedoeling dat dat brugklasleerlingen die dat nodig hebben een steuntje 

in de rug krijgen van enthousiaste vrijwilligers. Zij gaan de leerling helpen om 

het eerste jaar van het regulier voortgezet onderwijs goed te doorlopen.                                                             

Het is niet de bedoeling dat de leerling met zijn huiswerk geholpen wordt in de 

zin van samen huiswerk maken. De coach ondersteunt de leerling hoe zijn 

agenda in te delen, wanneer en hoe het huiswerk maken, met de voorbereiding 

op een repetitie etc.                                                                                                                                                 

De ouders van de leerling worden steeds geïnformeerd over de zaken die aan de 

orde gekomen zijn.  

Gang van zaken                                                                                                                                      

De coach zal de leerling wekelijks een á anderhalf uur bezoeken, m.u.v. de 

vakanties. Een van de ouders zal thuis moeten zijn tijdens het bezoek.                                                                   

Het traject start aan het eind van het schooljaar op de basisschool, zodat de 

leerling zijn coach kent als het brugjaar van start gaat. De ondersteuning kan tot 

najaar van het volgende schooljaar duren. 

Aanmelding brugklassers                                                                                                                          

De aanmelding verloopt altijd via de basisschool, m.n. de directeur en/of de 

interne begeleider. Daarop volgt een gesprek met het kernteam van C4Y.                                     

Het kernteam bekijkt of zij voor de leerling een passende vrijwilliger hebben. 

Dan volgt een gesprek met de leerling, de ouders , de coach en het kernteam. 

Vervolgens worden leerling en coach gekoppeld. 

Vrijwilligers                                                                                                                                                               

Met de vrijwilligers die zich aanmelden wordt door het kernteam een gesprek 

gevoerd. Aan de hand van dat gesprek wordt door het kernteam besloten of de 

vrijwilliger al dan niet aangenomen wordt.                                                                                                      

De vrijwilliger moet een VOG hebben.                                                                                                       

De aspirant coaches volgen een basiscursus en nemen ook deel aan een 

intervisiebijeenkomst.      

Werkzaamheden projectgroep                                                                                                                                              

De projectgroep is op 13-07-2016 gestart met  het bespreken van de informatie 

die van C4Y Nederland als ondersteuning verleend is. De taken zullen vooralsnog 

bestaan uit het benaderen van de basisscholen ( Purmerend en 

Zuidoostbeemster)  en het werven van vrijwilligers.  Daarnaast is afdeling 

onderwijs en jeugdzorg van Purmerend geïnformeerd.                                                                

De projectgroep is 7 maal bijeen geweest om de zaken te bespreken en voor te 
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bereiden. Er is een brief gemaakt die begin januari naar alle basisscholen in 

Purmerend en Zuidoostbeemster gestuurd wordt.  

De projectgroep                                                                                                       

De leden van de groep zijn: Marjan Hendriks, coördinator, Mieneke Zander, Klaas 

Ridderikhoff, Ed Bierhuizen en Aafke Otter-Boerhave.                                                                    

Het kernteam wordt gevormd door Marjan Hendriks en Mieneke Zander 

2017                                                                                                                                                         

Afhankelijk van de reactie op de brief aan de scholen zal er contact gemaakt 

worden met de scholen. Dan wordt aangeboden nadere uitleg te geven. 

Daarnaast wordt een begin gemaakt met de werving van vrijwilligers. Naar de 

media zal informatie over C4Y  worden gestuurd met het verzoek dat te 

publiceren voor de werving van vrijwilligers.   

We gaan ervan uit dat het project als pilot in mei/ juni kan aanvangen met een 

klein aantal vrijwilligers en leerlingen.  
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Computer Werk Groep  
                                                                                                                                                                                                                    

Website                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Het jaar 2016 stond in het teken van het gezamenlijk bouwen van een nieuwe 

website van de werkgroep. Het ontwerp en instructie is verzorgd door ons lid Ron                             

Booij. 

Een nieuwe website was noodzakelijk omdat de bestaande site sterk verouderd  

en onvoldoende toegankelijk was. 

 

Communicatie                                                                                             

Het voordeel van onze nieuwe website is dat deze uiteraard toegankelijk is voor 

buitenstaanders en bovenal dient als communicatiemedium tussen de leden van 

de werkgroep. Alle verslagen van onze bijeenkomsten en voordrachten, 

initiatieven, vragen omtrent computers, planning en informatie over onze 

gezamenlijke uitjes gaan met een versleutelde toegang via de website. Het 

gebruik vergt overigens nog enige gewenning. 

Voordrachten                                                                                          

Gedurende het jaar is door leden een aantal voordrachten gehouden over 

verschillende onderwerpen. Daarbij kwamen bijvoorbeeld het gebruik van 

Windows 10 (in meerdere mate) en Google foto’s aan de orde. 

Voorts is bij een laptop, waar de harde schijf van moest worden vervangen, 

gezamenlijk een snelle SSD schijf ingebouwd. 

In toenemende mate wordt aandacht besteed aan de sociale media. 

 

Aantal leden                                                                                                

De  groep heeft thans 16 leden. Verheugend is dat Theo Vleeschhouwer, die als 

gevolg van gezondheidsproblemen op moest zeggen, zodanig hersteld is dat hij 

weer deel uit kan maken van onze groep. 

Excursie                                                                                                        

In november heeft de groep als jaarlijks uitje een bezoek gebracht aan het 

Streek Archief Waterland. Dit bezoek was zeer verrassend en leerzaam. 

Wij danken het personeel voor de enthousiast gegeven informatie en wij 

verbazen ons over de grote hoeveelheid beschikbare en goed toegankelijke 

informatie over onze regio. 
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Aquarelgroep Hoogland  
 
Algemeen  
De schildersgroep telde dit jaar 24 leden. Het is 

een homogene groep, die net als de vorige 
jaren met elkaar in de vrije natuur de 

schilderkunst beoefent. Er werden  in de 
maanden mei, juni en juli 10 schilderochtenden 
in de omgeving van Purmerend georganiseerd.  

 
Begeleiders  

Dit jaar werd de begeleiding gevormd door Elly 
Berentse, Joke Goosens en Anneke van ’t Wout.  
De begeleiders zijn in maart gestart met het 

zoeken naar locaties. Dat resulteerde in  8 
bekende locaties en 2 nieuwe. Ook werd er een 

agenda gemaakt voor de begeleiding van de 
ochtenden door de één van de begeleiders. 
 

Locaties  
o Het seizoen begon traditioneel bij Spijkerman, 

in het nieuwe restaurant aan de Neckerstraat. 
Door het goede weer kon er buiten geschilderd 

worden. 
o Ook bijna traditie is de tuin van de familie Kamminga in Kwadijk. 
o Een gewilde plek is de tuin van Hennie Ebbing in Zuidoostbeemster, evenals                                                                            

de tuin van Ingrid Schipper in Neck. 
o Nieuw voor ons was de lange tuin van Ida Ras aan de Zuiderweg, waar veel te 

schilderen viel.                                                                                                                                           
o De Beemstertuin van de familie Vlaar aan de Volgerweg is altijd een lust voor 
het oog. Ieder jaar worden er nieuwe objecten door mevrouw Vlaar in de tuin 

opgesteld. De tuin is altijd open op de tuindagen. 
Mevrouw Vlaar, zorgde voor de koffie, bracht die naar de schilders en voorzag 

ons van iets lekkers.  
o De 2e nieuw locatie was ook in de Beemster, het hotel Van der Valk. Er werden 
door de schilders prachtige foto’s gemaakt. Het terras was zeer uitnodigend 

waardoor er niet veel van de mooie omgeving vastgelegd werd op het doek of 
papier  

o Vaste plek is ook de tuin van de familie Reijne aan de Purmerenderweg. Hier 
komen altijd veel schilders om zich uit te leven op de prachtige tuin. 
o Vervolgens naar de tuin van Bob Ernsting. Hier hoef je nooit te zoeken naar 

een mooi object om te schilderen. Ook hier werd dankbaar gebruik van gemaakt 
door veel schilders. 

o Traditiegetrouw werd er afgesloten op de Koemarkt in Purmerend, bij 
Concordia, waar we ons tegoed deden aan koffie en gebak. Daar hebben we  het 
buiten schilderen afgesloten. We hebben zeer genoten van een mooie zomer. 
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De meeste schilders vinden het schilderseizoen te kort en zouden dit graag 
verlengd zien met 10 weken. Met de begeleiders zal overlegd worden of dit 

haalbaar is. 
 
In ieder geval wordt er alweer uitgekeken naar het volgend seizoen. 
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Culinair genootschap  
 
Leden  
Dit genootschap bestond in 2016 uit een groep van 10 mannen die veel plezier 

hebben in het maken van culinaire hoogstandjes.  
  

Alle geplande reguliere bijeenkomsten (elke tweede woensdag van de maand, 
uitgezonderd de zomermaanden), hebben doorgang gevonden in Wijkplein 
Where (Triton).  

 
De bijeenkomsten worden voorbereid door 2 personen. Zij bedenken het menu 

en bereiden dat thuis. De ervaring die dat oplevert nemen zij mee naar de 
kookbijeenkomst. Van het gebeuren wordt een verslag gemaakt. 
De nieuwe kookbijeenkomst start met een terugblik op de vorige. 

 
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 vond in januari plaats. De partners waren wederom 

uitgenodigd. Het diner was zeer geslaagd.  
 

BBQ  
Dit jaar heeft de barbecue doorgang kunnen vinden. Alle leden hebben 
meegedaan aan de voorbereiding. Dat resulteerde in een gezellige avond met de 

partners en heerlijk eten. 
 

Locatie 
Er zijn nog steeds problemen met de afwasmachine en die schijnen niet opgelost 
te kunnen worden. Volgens Clup kunnen zij niet leveren wat er gevraagd wordt. 

Dat is toch jammer voor de groepen die gebruik van de keuken maken. 
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Jaarrekening Balans 31 december 2016 
Gilde Purmerend en Omstreken 

 

 

Balans 31 december 2016 

ter vergelijking is de balans per 31 december 2015 opgenomen   

 

                                          2016              2015_   

                                               €                    € 

Activa 

Liquide middelen                   7156              5691 

                                         ______          ______ 

                                                                    7156             5691    
 
 

                                          2016              2015_   

                                               €                    € 

Passiva 
 
Eigen vermogen                     991                991 

 
Voorziening jubileum             3965              2500 

 
Voorziening ICT                     2200              2200 

 
                                         ______          ______ 
 

                                              7156             5691    
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Jaarrekening Resultatenrekening 2016 
 

Ter vergelijking is de resultatenrekening 2015 en de begroting 2016 opgenomen 

                                                                 Resultaat        Begroting       Resultaat 
                                                                      2016                2016               2015 
Baten                                         €                       €                     € 

Rabofonds                                 500                    -                  - 

Gemeentesubsidie                    4290                4290               4290 
Stadswandelingen                    2548                1250               3655 
Samenspraak                            460                  500                 410 

Diversen                                     68                    -                   959 
 

Totaal baten                          7866                6540              9314 

 

Lasten 
 

Huisvesting      307                  350             350 

Telefoonkosten        73                  100               92 

Bestuurskosten      280                  600             698 

Website -                   -               - 

ICT hardware     1192                   -               - 

Contributie Gilde Nederland       145                 150             145 

Administratiekosten       160                 350             174 

Vrijwilligerscontactavonden       463                 800             691 

Promotie/advertentiekosten       546                 600             266 

Stadswandelingen       998                 560           3104 

Samenspraak     1382                1680             637 

Internetcafé       709                 750             126 

Formulierenbrigade         86                 100               33 

Support4You -                   -                -  

Computer Werk Groep* -                   -                - 

Aquarelgroep* -                   -                - 

Patchworkgroep* -                   -                - 

Culinair Genootschap* -                   -                - 

Coach4You         60                   -                - 

   

Totaal lasten     6401               6040            6316 

   

Resultaat     1465                    0                    2998 

   

*de werkgroepen draaien budgettair neutraal 
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Bestuur en coördinatoren 
 

 
 

Bestuur 
 

Ed Bierhuizen                 Voorzitter 

Aafke Otter-Boerhave      Secretaris 

Jan Laukens                   Penningmeester 

Kees den Hollander         Algemeen lid (webmaster) 

Cok Schorsij                   Algemeen lid ( lid raad van afgevaardigden) 

 

Coördinatoren 

Cok Schorsij                  Internetcafé 

Patricia Borgers              Samenspraak 

Wim Otter                     Formulierenbrigade 

Dick Blokker                   Stadswandelingen 

Marjan Hendriks-Pille    Coach4You 

Jan Mulder                   Culinair genootschap 

Barry Lucas                   Computer Werk Groep 

Anneke van ’t Wout        Aquarelgroep Hoogland 

 

 


