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Voorwoord 
 

In 2018 hebben onze 150 vrijwilligers van de projectgroepen weer een grote 

bijdrage geleverd aan de Purmerendse samenleving. Daarnaast zijn er in de 

werkgroepen weer 50 mensen bezig geweest om onderling met veel plezier 

ervaring uit te wisselen over hun hobby.  

De Stadsgidsen hebben hun tweede plaquette aan de Purmerendse bevolking 

getoond: architect Stuyt, ontwerper van vele kerken en niet te vergeten het 

oude Stadhuis van Purmerend (nu Purmerends Museum) en het 

Liduinaziekenhuis. Door hun enthousiasme zijn de bij de onthulling betrokken 

familieleden van Stuyt en kennissen gevallen voor de stad Purmerend. In 

Limburg weten ze nu wat de Stuyt(er)ballen zijn en dat Purmerend helemaal 

geen saaie stad ergens boven Amsterdam is. 

Samenspraak werd dit jaar geconfronteerd met de invoering van de AVG en een 

daarop afgestemd nieuw registratiesysteem dat niet aansloot op de praktijk. Met 

veel inspanning is een eigen systeem opgezet.  

Het Internetcafé heeft met de Bibliotheek  cursussen voor beginners gestart en 

met groot succes. 

De Formulierenbrigade gaat “gewoon” zijn gang met het helpen van mensen die 

dreigen te verdwalen in het woud van papieren. 

Coach4you is dit jaar echt van start gegaan mede door de gift van het Oranje 

Fonds. Ze hebben er alle vertrouwen in dat het project zal slagen.  

Helaas is ook de Computer Werk Groep (CWG) weer geconfronteerd met het 

ontvallen van een zeer gewaardeerd en markant deelnemer: Theo Vleeshhouwer 

(87 jaar). Hij was 17 jaar lang Secretaris van het Bondsbestuur van 

de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB)  en 5 jaar de 

voorzitter organisator van de Haarlemse Softbalweek. Hij was daarvoor 

opgenomen in 3 Halls of Fame en erelid van de KNBSB. In 1998 reorganiseerde 

deze bond en hij trok zich terug en meldde zich direct aan bij de zojuist 

opgerichte CWG. De CWG heeft haar 20 jarig bestaan gevierd met gelukkig weer 

2 nieuwe leden. 

Het bestuur zelf heeft ook afscheid moeten nemen van een markante 

persoonlijkheid en erudiet man: Jan Laukes, penningmeester. Met zijn aantreden 

zijn de financiële zaken binnen de stichting op orde gebracht. Jan was wie hij 

was: een strenge doch rechtvaardige leermeester in hart en nieren. Nadat hij 

was gepensioneerd als directeur van een grote scholengemeenschap in 

Amsterdam is hij Taalcoach geworden. Met daarbij de aantekening dat hij ook 

coach was voor anderstaligen die zaten te worstelen met hun Nederlands 

taalgebruik in hun eindscriptie. Even later wilde hij ook wel het 

penningmeesterschap op zich nemen. Hij reorganiseerde gelijk de manier van 
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declareren. De zaak moet wel transparant zijn. Tenslotte gaan we om met 

gemeenschapsgeld zo was zijn adagium. En vrijwilligerswerk is vrijwilligerswerk 

en geen verkapte bijverdienste. Even heeft er op geleken dat de stamceltherapie 

aansloeg. Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Het bestuur heeft zijn inbreng 

zeer gewaardeerd. 

In 2018 is er samen met alle groepen een plan gemaakt voor de viering ons  25- 

jarig jubileum. Van buitenaf is ons van vele kanten alle medewerking toegezegd. 

Het belooft een fantastisch jaar te worden. Ik zie er naar uit.  

Alvorens de lezer veel leesplezier te wensen dank ik hierbij alle vrijwilligers voor 

hun grote inzet in 2018. 

Ed Bierhuizen,  
Voorzitter 
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Bestuur 

 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur haar penningmeester moeten missen. Een 
vervanger was niet snel voorhanden en daarom heeft de voorzitter deze taak op 
zich genomen tot een nieuw penningmeester zijn intrede zal doen. 

Het bestuur heeft 11 keer vergaderd. In februari en september zijn de twee 

jaarvergaderingen (bestuur en coördinatoren) gehouden.                                                         

Er zijn 2 regiovergaderingen geweest waarvan de eerste plaatsvond in Haarlem 

en de laatste in Bussum. De regio waartoe Gilde Purmerend en Omstreken 

behoort bestaat nu uit de Gilden in Noord-Holland en Flevoland.                                                                                

De vergadering van de Raad van Afgevaardigden GN werd in mei in Den Haag 

gehouden. 

Bestuursactiviteiten 2018  
 

januari   
●  Gilde heeft haar bankrekening voortaan bij de RABO. Voor de stadswande-    

    lingen blijft de rekening bij de ABN.                                                                               
●  De website wordt geactualiseerd.                                                                                                                   
●  Het 25-jarig bestaan van Gilde P en O wordt in op verschillende dat in het jaar   

    gevierd. De organisatie zal gedaan worden i.s.m. Stadswandelingen, Samen-   
    spraak en het Culinair Genootschap 

 
februari                                                                                                                                                                       
● De voorzitter neemt met onmiddellijke ingang het penningmeesterschap over   

   van Jan Laukes  i.v.m. zijn ernstige.  
● Jaarvergadering met de coördinatoren.                                                                     

● Het bestuur ondersteunt het initiatief van de Stichting Vrienden van    
   Purmerend. 
● De Aquarelgroep gaat deelnemen aan de Fortfair in juni, georganiseerd door     

   Lionsclub Marktstaede.                                                                                                               
● De vergoeding van de leges voor de plaquettes van Oud, Stuyt en Stam wordt  

   geregeld. 
● Intentieverklaring om de Waag een plaats te geven in het culturele leven van   
   Purmerend wordt ondertekend. 

 
maart                                                                                                                                                

●  Gilde Pen O stopt met de papieren en digitale gemeentegids.                                                                                                                            
●  De vacature van penningmeester wordt bij het vrijwilligerspunt aangemeld.   
●  Coach4you  kan €10,- als bijdrage in de kosten vragen bij een koppeling.  

● De website van Gilde P en O wordt niet uitgebreid door die van de CWG eraan   
   te hangen. 

● De diverse activiteiten door het jaar 2019 m.b.t. het Lustrum nemen vaste    
   vorm aan. 
 

april                                                                                                                                                    
●  Om de functie van penningmeester te voorzien wordt een oproep aan de 

vrijwilligers van Gilde Purmerend en Omstreken gedaan.                                                                                                                                                                                         
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●  Gildecafé staat in het teken van Syrië.                                                                                                            
●  Aanpassingen om aan de Nieuwe Privacy wet te kunnen voldoen.  

● Toezegging van de burgemeester om de Landelijke Gildewandeldag en de    
   Gildejaardag te mogen starten in het gemeentehuis. 
 

mei                                                                                                                                                                      
●  Aanwezig op de regiovergadering in Haarlem.                                                                                                                     

●  In het kader van de AVG contact opgenomen met de host van onze website. 
●  De voorzitter heeft de ALV van Gilde Nederland bijgewoond 
●  Verzoek aan het Culinair Genootschap op zoek te gaan naar een restaurant  

   waar plaats is om het lustrum met de vrijwilligers te vieren. De meekomende  
   partners betalen voor deelname.  

                                                                                                             
juli                                                                                                                               

●  Aan de slag met de AVG.                                                                                                                                                                                                  
●  De webmaster past i.v.m. het bovenstaande de site aan. 
●  Fortfair in juni bezocht, Aquarelgroep had een stand. 

●  Onthulling plaquette Jan Stuyt. 
●  Uitnodiging aan 2 dames om de vergaderingen bij te wonen om te bezien of zij   

   een functie in het bestuur zouden willen hebben. 
 
augustus                                                                                                                            

●  Verwerkingsovereenkomst Samensprak met HBT ( het begint met taal).                                                                                                                                                 
●  Aanpassing in het huishoudelijk reglement  en de vrijwilligersverklaring i.v.m.  

   de AVG. 
  
september                                                                                                                              

●  Jaarvergadering met de coördinatoren. 
●  Wetenswaardigheden van de diverse groepen op Facebook                                                                                                                                                                                         

●  Er komen nieuw folders.      
●  Voor het internet kan een iPad en software worden aangeschaft. 
●  De kascontrolecommissie heet het bestuur gedecharcheerd voor het gevoerde  

    beleid. 
●  Gildejaardag in Rotterdam bezocht door coördinatoren en bestuursleden. 

                                                                                                                                                         
oktober                                                                                                                                                                         
● Internetcafé aanwezig op een Symposium voor ouderen in P3. 

 
november                                                                                                                                                                                                                                      

●  Kennismaking met de nieuwe penningmeester per 01-01-2019 en een aspirant  
    bestuurslid. 
●  Voorzitter bezoekt de regiovergadering.  

●  Waarderingssubsidie voor 2019 toegekend.   
●  Gildecafé met spreker.  

●  Kerstgeschenk vrijwilligers besteld.  
●  Facebookprofiel aangemaakt door vrijwilliger. 
 

december  
●  Kerstgeschenken onder vrijwilligers verspreid.   
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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. Voor sommigen wordt er ook aandacht besteed 

aan lezen en schrijven. 

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

Taalcoaches                                                                                                 
In 2018 is het aantal taalcoaches gedaald tot 61. Er zijn taalcoaches gestopt 
i.v.m. andere werkzaamheden of privéomstandigheden. We hebben tevens de 

lijst kritisch bekeken op taalcoaches die al een tijd niet meer actief waren en in 
het verleden aangegeven hebben, even niet gekoppeld te willen worden. Daar is 
contact mee geweest. Er zijn 7 nieuwe taalcoaches bijgekomen.      

Waarschijnlijk zal het aantal taalcoaches gelijk blijven. Door het aantrekken van 
de economie zijn een aantal taalcoaches gestopt: zij hebben weer een betaalde 

baan.                                                                                                          
De werving van nieuwe taalcoaches vond plaats via een artikel in plaatselijke 
bladen, mond-tot-mondreclame, de Gildewebsite en via het NL-Plein.              

Alle nieuwe taalcoaches krijgen een map met relevante informatie. 

Deelnemers                                                                                                
Het aantal lopende koppelingen was in 2018 61. 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 25 deelnemers een certificaat van ons gekregen.                 
Onze deelnemers zijn afkomstig uit 29 verschillende landen. De meeste kwamen 
ook het afgelopen jaar uit Syrië.                                                                   

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 IVIO, Vluchtelingenwerk of via 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 2017 zijn er 46 intakes met anderstaligen, 7 intakes met taalcoaches en 36 
koppelingsgesprekken gevoerd. 

Administratie 

De administratie is weer verzorgd door mevr. G. Zandstra. We gebruikten een 
programma van Het begint met Taal. Dat programma mag i.v.m. de AVG niet 
meer gebruikt worden. Het begint met Taal heeft een ander registratiesysteem 
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dat we zouden kunnen gebruiken. We moeten daar echter zoveel aan 
veranderen, dat we nu bezig zijn om wat eenvoudigers op te zetten.  

Bijeenkomsten voor taalcoaches                                                                     
In het afgelopen jaar zijn er 8 bijeenkomsten geweest voor taalcoaches. De 
bijeenkomsten op de maandagmiddag zijn dit jaar weer alle in de in de 

cursusruimte van de bibliotheek geweest. Dit omdat we niet meer in het 
gebouwtje van VHP passen. De bijeenkomsten op de woensdagavond zijn dit jaar 
ook in de bibliotheek gehouden. Doel van deze bijeenkomsten was het 

uitwisselen van ervaringen en het doorgeven van relevante informatie. 

Op 9 april was er een informatieavond voor taalcoaches bij Fiolet Taaltrainingen. 
Mevr. G. Spek heeft een duidelijk verhaal gehouden n.a.v. de vragen die wij 

aangeleverd hadden. Mevr. D. Harmsen en dhr. L. Zander hebben dit jaar de 
bijeenkomst voor het uitreiken van de certificaten en het jaarlijkse uitje voor 
taalcoaches en hun anderstaligen geregeld. 

Op zaterdagochtend 8 september zijn de certificaten in de cursusruimte van de 
bibliotheek uitgereikt. Er was gezorgd voor koffie e/o thee met iets lekkers. 

Op zondag 23 september was het de bedoeling dat we boerengolf zouden spelen 
in Hobrede. Helaas was het weer zo slecht dat dat niet mogelijk was. Er was 

gelukkig een goed alternatief: na de koffie met appeltaart konden we ons 
uitleven op oudhollandse spelletjes. Na afloop hebben we onder het genot van 

een ijsje nog een poosje gezellig nagezeten. Het was een geslaagd uitje! 

Locatie                                                                                                         
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. 

Coördinatorenoverleg                                                                                
Mevr. P. Borgers heeft deelgenomen aan dit overleg. 

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. Vanuit SamenSpraak heeft de 

coördinator zitting in dit overleg. Ook mevr. A. van Leeuwen is regelmatig 

aanwezig geweest. 

Landelijke ontwikkelingen                                                                                     
De landelijke koepelorganisatie Het Begint Met taal 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 
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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 2017 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.      

Ook hebben een aantal taalcoaches deelgenomen aan Webinars die verzorgd 
worden door Het begint met Taal. 

Volgend jaar                                                                                                 

In 2019 willen we zo nodig, weer gebruik gaan maken van een van de cursussen 
die de landelijke organisatie “Het Begint met Taal” te bieden heeft.                 
Een aantal taalcoaches gaan deelnemen aan de cursus voor taalcoaches die in de 

bibliotheek wordt gehouden. Zij zullen in een bijeenkomst hun ervaringen 
vertellen. 

Als er behoefte aan is, zullen we materialen voor de taalcoaches aanschaffen. 
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. 

Dit jaar willen we, als het budget het toelaat in de lente een keer koken en eten 
met de anderstaligen en hun taalcoaches. 

Verder zal ons programma zich richten naar de feestelijkheden van het 
jubileumjaar: stamppotten maken in november enz. 

Anneke van Leeuwen stopt in mei met haar assistentschap van de coördinator. 
Ze gaat in september aan de slag als taalcoach. 

Dit jaar gaan we ook verder met het verdelen van de verschillende taken die nu 
door de coördinator gedaan worden. Het is de bedoeling dat de coördinator echt 

als coördinator gaat werken. 
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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 Woonstate W.C.J. Pastoors 

Bij Intermaris 

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 
 
Projecten in bibliotheek Waterland 

VIP ( Vrouwkracht in Purmerend ) heeft in 2019 een andere invulling gekregen 
en is bij bibliotheek Waterland ondergebracht.   

 
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 2018 organiseerde  bibliotheek Waterland in samenwerking met 

Gilde P en O computercursussen Windows en Digisterker voor beginners in 

Volendam en Purmerend. De computer cursus Windows voor beginners en 

Internetcafé Heel Europa 
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Computercursus Volendam  

 

Digisterker zijn samen gevoegd in één cursus van negen dagdelen, zes dagdelen 

voor de computer Windows en drie dagdelen voor Digisterker van deze cursus 

zijn er zeven gegeven.  

In Purmerend werden de iPad en Android tabletcursussen georganiseerd.  

Deze cursussen bestonden uit acht dagdelen, van elk van deze tabletcursussen 

zijn er drie gegeven.  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Digisterker 

Deze cursus is in 2018 door twee medewerkers van de bibliotheek Waterland 
gegeven en niet meer door vrijwilligers van het Gilde dit i.v.m. de nieuwe AVG 

regeling (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
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. 
  

 
Coördinatie 
De algemene coördinatie van de Internetcafés was ook in 2018 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   
Met dhr G.Mesman (Service Coördinator Zorgcirkel), Jan van der Knokke en  

Cok Schorsij is er een vooroverleg geweest omtrent vernieuwingen, onderhoud, 
software, hardware e.d. van de computers van de internetcafés, daarna kon er 
naar behoefte een overleg met de gezamenlijke vrijwilligers plaats vinden. 
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Begeleiders 

In 2018 zijn er drie vrijwilligers gestopt. 
Er waren 13 vrijwilligers actief. Op de verschillende vestigingen samen waren ze 
zo’n 60 uur per week aan het werk. 

 
 

Volgend jaar  
o Begin 2019 organiseren bibliotheek Waterland en Gilde P en O ook weer 

de computercursus Windows voor beginners in de bibliotheek Purmerend 

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

Alle cursussen zijn ingepland t/m mei. 
 

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 2018 zijn de zittingsdagen gehandhaafd op de maandag- en dinsdagmorgen. 
 

Aanwezigheid en bezoek  
Vanaf 1 januari 2018 is de formulierenbrigade ononderbroken – met uitzondering 

van de maandag - wekelijks in de bibliotheek aanwezig geweest vanaf  10.00 u. 
tot 12.00 u. met uitzondering van de week tussen kerst en nieuwjaar. De 
zittingen op de maandag hebben “stil gelegen” tussen 15 mei en 15 september. 

 
Tijdens de zittingen hebben op de maandagmorgen 10 mensen en op de 

dinsdagmorgen 40 mensen  advies gevraagd over of hulp bij het invullen van 
formulieren.  
Ter vergelijking: in 2018 heeft de formulierenbrigade in totaal 73 mensen 

geholpen. 
Op de maandagmorgen in de periode tot 15 mei vroegen 2 mensen advies of 

hulp bij het invullen van formulieren, na 15 september derhalve 8 mensen. 
Deze aantallen roepen de vraag op of de maandag als zittingsdag gehandhaafd 
moet blijven. Op grond van het aantal vragen in 2019 zal een beslissing worden 

genomen.  
  

De bezoeken op de dinsdagmorgen waren gelijkelijk verdeeld over het gehele  
jaar. 

 
 

 
  

 
Vragen  

De vraagstelling was in 2018 heel divers. Het varieerde van het helpen zoeken 
naar vertrektijden van de trein tot het helpen bij het aanvragen van een DigiD. 
Regelmatig is er geholpen bij het uitleggen van brieven.  

 
Evaluatiebijeenkomst  

Op 13 december zijn de activiteiten van de formulierenbrigade met de 
vrijwilligers besproken in een korte evaluatievergadering.  
Hierbij zijn aan de orde gekomen: contact opnemen met gemeente 

vluchtelingenwerk en wijkcentra om meer bekendheid te geven aan onze 
activiteiten. 
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Eindejaarsbijeenkomst  
Op 26 december is het jaar afgesloten met een eindejaarsbijeenkomst  bij de 
coördinator thuis. 

 
 

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 2018 tot het einde van het jaar zijn 9 vrijwilligers actief geweest. 
 
 

                            

Tijdens evaluatiebijeenkomst: uitpakken kerstgeschenk en de uitnodiging voor de 

nieuwjaarsreceptie 2019 
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Stadswandelingen 
 

Gidsen                                                                                                         

De groep gidsen bestond dit jaar weer uit 11 personen. Dick Blokker is de 

coördinator. Hij wordt terzijde gestaan door Henk Berends en Peter de Paepe. 

Jan Stuyt                                                                                                    

Dit jaar stond architect Jan Stuyt in de belangstelling. Er was een speciale 

‘Stuytwandeling’. Deze begon met een bezoek aan de Jan Stuyt-mini-expositie in 

het Purmerends Museum en vervolgens een wandeling door de stad, waar naast 

de werken van Stuyt, ook die van de in Purmerend geboren architect Oud werd 

belicht.                                                                                                             

De wandeling werd afgesloten met een kopje koffie of thee. Op de zaterdagen 

hebben 57 mensen deelgenomen aan de deze wandelingen, terwijl er 48 begroot 

waren.                                                                                       

Hoogtepunt dit jaar was de onthulling van de plaquette van Stuyt, ontworpen 

door Jeroen Spijker, op de muur van het museum, door wethouder Mario 

Heggers en historicus Ber de Lange. Aansluitend vond een wandeling plaats die 

afgesloten werd met een drankje op de Kaasmarkt. 

 

 

vrnl : Jeroen Spijker, Mario Heggers, dochter en kleindochter van Stuyt en Ber 

de Lange  

Bijzonder is het vermelden waard, dat nog 2 kleinzoons van Stuyt met familie 

een speciale wandeling hebben gemaakt met aansluitend een door de gemeente 

aangeboden lunch.  Daarnaast kwam een bus uit Zuid-Limburg met 45 vrouwen 

die speciaal voor de Stuytwandeling waren gekomen. 

https://www.weidevenner.nl/wp-content/uploads/2018/07/s-onthulling-mensen.jpg
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Gids Jack Otsen met 2 kleinzonen en familie, van Stuyt 

                                              

Wandelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

De reguliere wandelingen op de zaterdagmiddag, waar mensen zich niet van te 

voren voor op hoeven te geven, vielen dit jaar tegen. Waarschijnlijk heeft het 

mooie weer parten gespeeld. Bij de reguliere groeps-wandelingen is daarentegen 

een enorme stijging te zien. In plaats van de begrote 250 hebben 458 mensen 

hiervan gebruik gemaakt.                                                                                                                      

De culinaire wandelingen waren dit jaar niet in trek, slechts 14 personen hebben 

deze wandeling gemaakt terwijl er 70 begroot waren.                                                                                                                                       

Aan de architecten groeps-wandelingen hebben 48 personen deelgenomen, een 

aantal waarop was gerekend.                                                                                                                                        

De scholen hebben dit jaar duidelijk minder interesse gehad. Er was geen 

belangstelling voor de architectenwandeling. 190 Leerlingen hebben de 

historische wandeling gemaakt terwijl er 270 begroot waren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Gratis wandelingen                                                                                                                                                                            

Van deze wandelingen hebben, naast 84 sponsoren, genodigden voor de 

onthulling van de Stuyt-plaquette, kunnen genieten.                                                                                                                                      

Er waren 100 deelnemers aan de Monumentendag en 14 deelnemers aan Winters 

Purmerend in het museum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Conclusie                                                                                                                              

In 2018  hebben 1013 personen deelgenomen aan onze wandelingen. Dat is iets 

minder dan de 1038 die begroot waren, maar als we het mooie weer in 

beschouwing nemen is dit een goed resultaat.   

PR activiteiten                                                                                                                                                                                                     

Onze persactiviteiten zijn gericht geweest op de Radio NH agenda, er heeft een 

interview plaatsgevonden op AT 5. We hebben een column in Regio Zaken en 

free publicity in de dag- en huis-aan-huis-bladen. 

 

 

 

Volgend jaar                                                                                                                                                                                                                         

- In 2019 vieren we het 25-jarig bestaan van Gilde Purmerend en Omstreken. 

Daarom organiseren we de landelijke Gildewandeldag in mei en de Gildejaardag  

(voor de Gildebesturen) in september.                                                                                                                                                                                              

- De reguliere wandelingen op de zaterdagmiddag en de architectuurwandeling 

op de eerste zaterdag van de maand vinden gewoon doorgang, evenals de 

groeps- en culinairewandelingen.                                                                                            

- Mart Stam staat dit jaar centraal. Op 6 april zal zijn plaquette op de muur van 

het museum onthuld worden.                                                                                 

-  Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding organiseren we een fietstocht langs 

onze 4 oorlogsmonumenten en vertellen we de verhalen daarbij.                                                                                                                

- Op 4 mei zal er een speciale wandeling in Purmerend langs de 

oorlogsmonumenten en bijzondere plekken in de stad plaatsvinden.                                                                             

- Nieuw wordt een fietstocht op de laatste zondag van de maand met historische 

en natuurlandschappelijke aspecten.                                                                       
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Coach4you 
 

Gilde Purmerend en Omstreken in 2018 officieel gestart met Coach4you 
 

Doel 
De bedoeling is de overstap van de lagere naar de middelbare school m.b.v.  
vrijwilligers voor brugklassers succesvol te laten verlopen. 

Het is niet zo dat de leerling met zijn huiswerk geholpen wordt in de zin van 
samen huiswerk maken. De coach ondersteunt de leerling met hoe hij  zijn 

agenda moet indelen, wanneer en hoe het huiswerk gemaakt, repetities geleerd 
moeten worden. 
De ouders van de leerlingen worden steeds geïnformeerd over de gang van 

zaken die aan de orde zijn gekomen. 
 

Gang van zaken 
De coach bezoekt de leerling wekelijks een á anderhalf uur, m.u.v. de vakanties. 
Een van de ouders/verzorgers moet thuis zijn tijdens het bezoek. 

Het trajectstart aan het eind van groep 8, zodat de leerling de coach kent als het 
brugjaar gaat beginnen. De ondersteuning kan tot het najaar van het volgende 

jaar doorlopen. 
 
Aanmelding leerlingen 

Dit jaar waren er 5 aanmeldingen, waarvan er 3 zijn gekoppeld aan een coach. 
De ervaring leert dat de scholen regelmatig ‘herinnerd ’moeten worden aan 

Coach4you en een persoonlijke benadering waarschijnlijk meer vruchten af zal 
werpen. 
 

Vrijwilligers 
Drie nieuwe vrijwilligers hebben de basiscursus gevolgd en hebben een VOG 

gekregen. 
De coaches en het kernteam zijn verschillende keren bij elkaar geweest om 
ervaringen uit te wisselen. 

 

 
 

Groepje vrijwilligers 
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Resultaat 

Het resultaat van de koppelingen en de vooruitgang van de brugklassers in het 
schooljaar 2017-2018 was erg goed. Ouders en kinderen waren enthousiast.                                                                   
 

 
Voorbereiding schooljaar 2019-2020 

Alle scholen van Purmerend en de Z-O Beemster zijn in oktober 2018 persoonlijk 
bezocht en hebben een mondelinge toelichting gekregen bij de brief over 
Coach4you en het aanmeldingsformulier. De reacties stemmen positief. 

 
 

 
Voorbereiding informatie scholen voor schooljaar 2019-2020 

 

 
2019 
Begin februari 2019 zullen de scholen een herinneringsmail ontvangen. Na de 

voorjaarsvakantie  worden de scholen in maart nogmaals gebeld. 
Met het werven van coaches wordt gestart vanaf starten eind januari. 

Er is een interview gepland met Waterland radio, er gaat een artikel naar de 
media, waaronder de gratis huis-aan-huisbladen en hun websites, het Noord-
Hollands Dagblad, de wijkkranten en radio/tv Purmerend. Daarnaast wordt een 

oproep gedaan aan Samenspraak. 
Op deze manier hopen we dat meer brugklassers op een plezierige manier hun 

eerste jaar op het voortgezet onderwijs met een positief resultaat kunnen 
afsluiten. 
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Computer Werk Groep 
  

Leden                                                                                                                            

Aan het begin van 2018 heeft ons lid Cor Schorsij afscheid genomen van onze 

werkgroep. Wij danken hem langs deze weg voor het vele werk dat hij bij in onze 

groep heeft verricht. 

Op 2 maart 2018 is ons zeer gewaardeerde lid Theo Vleeshhouwer op 86-jarige 

leeftijd overleden. Hij was vanaf de op richting in 1998 zeer betrokken bij onze 

groep. Wij zullen zijn scherpzinnige opmerkingen en grote deskundigheid missen.  

Positief is dat we gedurende het jaar een tweetal nieuwe leden hebben kunnen 

verwelkomen. 

 

 

 

Website                                                                                                                  

Onze website voorziet in toenemende mate in een behoefte zowel in- als extern. 

Werkzaamheden                                                                                                  

Gedurende 2018 heeft de groep aandacht besteedt aan o.a. de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming), One Drive, meer uit Word, het gebruik van 

de Cloud, nieuwe elementen in Windows 10 en werden maandelijks problemen 

van de leden behandeld en veelal opgelost. Daarnaast werd de aandacht 

gevraagd voor problemen bij het updaten van Windows 10. 
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Excursies                                                                                                         

Onze groep heeft met partners op 17 mei een leerzaam bezoek gebracht aan de 

afvalzorg in Nauerna. Na een lezing hebben we een rondleiding gekregen in het 

natuurpark. 

Op 20 september hebben we een bezoek gebracht aan de rioolwaterzuivering in 

Zuidoostbeemster. Een interessante power point presentatie werd gevolgd door 

een excursie met uitleg over het zuiveringsproces. 

20-jarig bestaan                                                                                                                          

Op 10 oktober hebben de leden met partners het 20-jarig bestaan “gevierd” met 

een etentje in het restaurant “de andere oever”.  

Het jaar werd besloten met een kerstbijeenkomst op 20 december. 

2019 

We zien dit jaar met vertrouwen tegemoet. Er zijn een aantal mensen 

geïnteresseerd in onze groep. Er is uitzicht dat onze groep kan groeien tot 15 

leden. 

Het CWG zal dit jaar één of meer inleiders uitnodigen om een presentatie te 

houden over een aansprekend onderwerp. 

Al enige tijd wordt ervaren, dat bij presentaties,  de al jaren in gebruik zijnde 

beamer het einde van de technische levensduur nadert, terwijl deze economische 

reeds lang is afgeschreven. Een tweetal leden is zich aan het oriënteren welke 

mogelijkheden er zijn. Zij zullen binnenkort met een afgewogen voorstel komen 

dat zal worden voorgelegd aan ’t Gilde. 

Daarnaast zijn er dit voorjaar grote veranderingen op komst bij het 

besturingssysteem Windows 10. Dat zal de nodige aandacht vragen net als 

nieuwe technische ontwikkelingen, waarbij ook andere gecomputeriseerde media 

zullen worden betrokken.  

Voorts zal binnenkort het programma voor het komende half jaar worden 

vastgesteld. 
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Aquarelgroep Hoogland  
 

Algemeen  

De schildersgroep is een homogene groep, die vanaf de oprichting van Gilde P en 
O elk jaar met elkaar in de vrije natuur de schilderkunst beoefent. Ook dit jaar 
jaar waren er meer dan 20 deelnemers. Er werden  in de maanden juni, juli en 

augustus 10 schilderochtenden in de omgeving van Purmerend georganiseerd. 
 

Fortfair Kwadijk 
Zondag 17 juni hebben we deelgenomen aan de Fortfair bij Fort Kwadijk, 
georganiseerd door de Lionsclub Marktstaede. De opbrengst van de verhuur van 

kramen en entreegelden is voor een goed doel.                                                                                                                
We hadden een goede plaats, de kraam was goed ingericht, het was mooi weer 

en we hadden veel belangstelling. Het was een leuke dag en we willen volgend 
jaar graag weer deelnemen. 

 

 17juni 2018   

 

Locaties                                                                                              

Het programma wordt besproken met de begeleiders en daarna worden de 

mensen uitgenodigd. Dat vond dit jaar plaats op 13 juni bij café Spijkerman. Na 

een welkomstwoord en onder het genot van een kopje koffie kregen de schilders 

de nodige informatie.                   

Op 20 juni was de groep te gast bij Ingrid Schipper  aan de Neckerstraat. Daar 

vindt elk jaar een warm onthaal plaats en daar is zelfs de mogelijkheid om bij 

slecht weer binnen te schilderen. 

Het Arboretum aan de Neckerweg was op 27 juni aan de beurt. Het is voor veel 

mensen altijd even zoeken in dit grote gebied. Er wordt veel groen op het doek 

of op papier gezet.                                                                                        

Bij Guurtje Beets aan de Oosterweg richting Monnickendam, waren we op 4 juli 

welkom. Een nieuw adres waar heel veel te zien was. Tussen de vele hanen die                      

er rond liepen en af en toe met elkaar in de veren gingen, was het een 

bijzondere plek.  



23 
Secretariaat Gilde Purmerend en Omstreken  –  Postadres: De Goedemeent 2, 1447 PT Purmerend  - T 0299-463285 / 0651806904 

Op 11 juli was een van onze favoriete tuinen aan de beurt: die van de familie 

Vlaar  aan de Volgerweg. Mevrouw Vlaar doet haar best om het iedereen naar de 

zin te maken. Deze keer bracht ze de koffie en koek op de schilderplek en dat 

nog wel 2 keer! 

In de tuin van Bod Ernsting schilderen we ook altijd graag, dit jaar op 18 juli. Er 

staat altijd veel pottenbakkerswerk van Bob tentoongesteld. Leuke 

bijkomstigheid was dat ons oudste lid Bep Corbiere van het “postkantoor” was 

komen lopen omdat ze niet precies wist hoe de bus ging. Gelukkig konden we 

haar op de terugweg een lift geven naar Wheermolen 

Op 25 juli waren we in Kwadijk bij de fam. Kamminga. Deze tuin was al een hoop 

bloemen verloren, maar niettemin viel er nog van alles op papier en doek vast te 

leggen. De Kamminga’s doen ook altijd erg hun best om de tuin zo mooi mogelijk 

voor ons te maken. 

De tuin van Ida Ras aan de Zuiderweg was op 1 augustus aan de beurt. Er was   

een foutief nummer opgegeven. Dat betekende dat de mensen naar nummer 125 

moesten i.p.v. nummer 75. 

Bij de familie Reijne aan de Purmerenderweg  waren we op 8 augustus. Hier 

ontmoetten we ons oud-lid Gré de Jonge die deze keer ook  mee schilderde. De 

tuin was nog versierd vanwege het huwelijk van de dochter van Ilse 

(kleindochter van Gré) dus viel er van alles te zien en te schilderen.  

De laatste ochtend was zoals altijd op de Koemarkt op 15 augustus. We zwierven 

uit over de Koemarkt, de begraafplaats, op een wandelpad bij de nabijgelegen 

flats etc.  Om 12 uur hebben we bij de We moesten onze tijd uitzitten want we 

hadden bij de Stallen afgesproken en die ging pas om 12 uur open. Het  was een 

leuke bijeenkomst daar, de koffie met gebak stond klaar. 

Iedereen vond het weer jammer dat het afgelopen was maar iedereen kijkt uit 

naar de bijeenkomsten van het volgen jaar. 
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Culinair genootschap 
Leden  

Dit genootschap bestond in 2018 uit een groep mannen die ook dit jaar weer 
veel plezier hebben gehad in het maken van culinaire hoogstandjes.                                                                                                   
Twee leden hebben dit jaar afscheid genomen, maar er hebben zich 2 nieuwe 

leden aangemeld zodat de groepssterkte van 10 mannen gelijk gebleven is. 
 

Bijeenkomsten 
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.  
 

BBQ  
Op een zonnige dag hebben de koks en hun partners kunnen genieten van een 

uitgebreide, goed verzorgede barbecue en hebben zij een reuzegezellige middag 
en avond gehad. 
 

Kerstdiner  
Het Kerstdiner vond 19 december plaats. De partners waren wederom 

uitgenodigd. Het diner was zeer geslaagd. In de ruimte waarin het diner plaats 
vond waren de tafels smaakvol gedekt en versierd. Boven de tafel hing een 
ingenieuze versiering met verlichting. Met dank aan de partners van de heren.  

 
Locatie 

Dit jaar hebben we een afsluitbare kast in de keuken tot onze beschikking 
gekregen. Daarin bewaren we de ‘droge’ voorraad  en is er ruimte voor bestek en 
servies. Van de industriële afwasmachine maken we met veel plezier gebruik. 

 
Volgend jaar: de bijeenkomsten zullen op dezelfde wijze doorgaan als in 2018. 
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Jaarrekening Balans 2018 
 

 

Ter vergelijking is de balans per 31 december 2017 opgenomen   

 

                                          2018              2017_   

                                               €                    € 

Activa 

Liquide middelen                   4544                6044 

Te ontvangen                        5798      5145                            
                                         ______          ______ 

                                         10342             11180                  
 
 

                                          2018              2017_   

                                               €                    € 

Passiva 
 

 
Te betalen                            6810           5115                  
 

Voorziening jubileum             2832            3865               
 

Voorziening ICT                      700                2200 
 
                                         ______          ______ 

                                
                                          10342  11180                                
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 Resultatenrekening 2018 
 

 
                                               Resultaat         Begroting        
                                                     2018                 2018                

Baten                                              €                        €                      

                  

Gemeentesubsidie                        5.500                5.500                             
Stadswandelingen                        3.332                1.575                              
Samenspraak                                 400                   500                                 

Diversen                                        155                    -                                     
Fondsen Plaquettes                    11.738               12.700                               

Resultaat                                    1.133                 1.040       

Totaal baten                           22.258              21.315                                     

  
Lasten 

 

Huisvesting     299                     310 

Bankkosten         270                       - 

Telefoonkosten           67                       - 

Bestuurskosten      1.147                     400 

Website            6                     200 

ICT hardware      1.499                  1.040 

Contributie Gilde Nederland         145                    150 

Administratiekosten           96                    200 

Vrijwilligerscontactavonden         446                    750 

Promotie/advertentiekosten         166                    600 

Stadswandelingen      2.404                    890 

Samenspraak                                     1.363                 2.800       

Internetcafé         -                        625 

Formulierenbrigade           82                    150 

Coach4You      2.238                    500 

Computer Werk Groep* -                        - 

Aquarelgroep*        103                       - 

Patchworkgroep*          -                         - 

Plaquettes     11.928                12.700 

Resultaat          - 

Totaal lasten 

 

  22.258               21.115 

  

*de werkgroepen draaien budgettair neutraal 


