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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Gilde Purmerend en 

Omstreken waarin een overzicht staat van alle activiteiten in 2014. 
Dit jaar heeft in het teken gestaan van ons 20 jarig jubileum. Veel 

Purmerenders hebben in het voorjaar op een feestelijke wijze kennis 

kunnen maken met onze activiteiten. Daarnaast is de band tussen alle 
vrijwilligers van de project –en werkgroepen verstevigd tijdens de zeer 

geslaagde avondbijeenkomst. Een woord van dank is hierbij op zijn plaats 
aan de Jubileumcommissie en de Culinare kookgroep. 

Dit jaar stond eveneens in het teken van de herziening van de interne 
organisatie. Naast een nieuw Huishoudelijk Reglement, waarin de taken, 

bevoegdheden en zeggenschap helder zijn omschreven, zijn de 
Vrijwilligersovereenkomst en het Klachtenprotocol van kracht geworden.  

Hierdoor is er een flinke stap voorwaarts gezet naar een transparante 
organisatie die voldoet aan alle normen van good governance. 

Dankzij de inzet van alle coördinatoren van de projectgroepen is het 
aantal vrijwilligers weer toegenomen. Waren het er in 2012 nog maar 

zevenendertig, in 2013 zeventig, nu zijn het er negentig. Zij zetten zich 
kosteloos in voor groepen mensen die een steuntje in de rug nodig 

hebben: ouderen, verstandelijk gehandicapten en anderstaligen.  

Daarnaast hebben de Stadswandelinggidsen weer hun functie  waar 
gemaakt. Hoewel de Purmerenders over het algemeen tevreden zijn over 

hun stad wordt dat nog niet in zijn algemeenheid uitgedragen. Onder het 
motto ‘hoort zegt het voort’ hebben de gidsen weer met enthousiasme en 

vol trots weer verteld over wat hun stad in huis heeft, zowel aan de 
Purmerenders zelf als aan de boeren, burgers en buitenlui van elders. 

In het komende jaar zal er veel veranderen in de zorg aan ouderen, 
gehandicapten en jeugdigen. Om de kwaliteit van die zorg te behouden en 

of te verbeteren zal het noodzakelijk zijn dat de samenwerking tussen de 
professionele en vrijwilligersorganisaties, waaronder het Gilde, daar waar 

nodig wordt opgebouwd en of verder wordt ontwikkeld. Wij zullen onze 
kennis, kunde en ervaring blijven inzetten om daar een bijdrage aan te 

leveren.  
 

Ed Bierhuizen 

Voorzitter Gilde Purmerend en Omstreken 
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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  en Clup Welzijn en Odion. 
We kennen de volgende projectgroepen:                                                                                            

o Samenspraak: een maal per week helpen taalcoaches anderstaligen 
die de Nederlandse taal (beter) willen leren spreken kennis maakt 

met onze cultuur.  
o Bij de Internetcafés  wordt mensen (veelal ouderen en verstandelijk 

gehandicapten) hulp geboden in het omgaan met computers, tablets 
etc.                                       

o De mensen van de Formulierenbrigade helpen mensen die 
problemen hebben met het begrijpen en lezen van formulieren en/of 

brieven. 

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

leiden. 
 

Werkgroepen 
De werkgroepen zijn vaste groepen van mensen die elkaar deelgenoot 

maken van hun kennis en kunde over specifieke onderwerpen. Het gaat 
hier om de volgende groepen: 

o Computerwerkgroep (CWG),                                                                                                    
o Culinair genootschap,                                                                                                                                                                           

o Aquarelgroep,                                                  
o Patchworkgroep. 

 
Bestuur                                                                                                                                                                                                      

Op 15 september heeft na bijna 7 jaren mevrouw 

Hennie Ebbing afscheid genomen als penningmeester. Zij 
heeft haar taak overgedragen aan de heer Jan Laukens. 

Het bestuur bestaat uit 6 mensen: voorzitter, secretaris, 
penningmeester,  webmaster en 2 algemene leden. 

Het bestuur heeft dit jaar 10 keer vergaderd, waarin alle 
lopende kwesties aan de orde kwamen.  

De vergadering in april werd bijgewoond door de 
coördinatoren van de werk- en projectgroepen. Deze 

vergadering zal voortaan elk jaar plaatsvinden.                                                                                                                                                                              
 

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

in Purmerend.    
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 
o In januari is in samenwerking met Clup een nieuw Internetcafé voor 

ouderen gestart in de Weidevenne, in tienerverblijf  Columbuzz.  
o Vanaf het begin van het jaar is gewerkt aan het verbeteren van de 

website.                                                                                                                                                                                                                                                 
o In februari is er een bijeenkomst geweest met contactpersonen van 

Odion over een internetcafé voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Besloten wordt het project Wheerbaar  te beginnen. 

o De vergaderingen voor het 20-jarig lustrum hebben in de maanden 
januari, februari en maart plaatsgevonden. Daarnaast heeft de 

Lustrumcommissie geflyerd in het centrum van Purmerend. 
o Op 29 maart werd het 20-jarig bestaan gevierd  in en rond de 

Lutherse kerk en werd het Uiltje uitgereikt aan dhr Cees de Jonge 

die vanaf de oprichting als actief vrijwilliger werkzaam is geweest in 
het bestuur en de verschillende groepen. Daarnaast zijn er 

certificaten aan een aantal anderstaligen uitgereikt die een jaar via 
Gilde Samenspraak een taalcoach hadden. 

o In april woonden de coördinatoren de vergadering bij. Zij werden 
bijgepraat over het nieuwe Huishoudelijk Reglement, de 

Vrijwilligersovereenkomst en het Klachtenprotocol en hun nieuwe 
rollen die daarin zijn omschreven. 

o In mei reikte bestuurslid en coördinator dhr. C. Schorsei certificaten 
uit aan de deelnemers van het project Wheerbaar.  

o In de week van de alfabetisering is het ”Mozaïek”, gemaakt door 
anderstaligen en taalcoaches officieel aangeboden aan de 

bestuurder van Bibliotheek Waterland.  
o Vanuit wijkplein Gors/Centrum is aan de voorzitter het verzoek  

gedaan om uitbreiding van de Formulierenbrigade.                                                                                     

Het BOP diner (maatschappelijk betrokken bedrijfsleven ontmoet 
non-profitorganisaties)  in oktober heeft twee matches opgeleverd: 

folders, een etentje voor het organiseren van een speciale 
‘wandeling’ 

o In november is deelgenomen aan de Seniorendag op het 
Makadocentrum.                                                                                                                                           

o In overleg met bibliotheek Waterland is besloten de zittingsdagen 
van de Formulierenbrigade uit te breiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Bestuursactiviteiten komend jaar 
De  volgende initiatieven zullen ontwikkeld worden: 

o Mee helpen opzetten van database van de in onze regio 
functionerende Gilden zowel op inhoudelijk als op organisatorisch 

gebied 
o Herziening van de financiële administratie 

o Het opzetten van Support 4 You  

o Aanvragen indienen bij diverse fondsen voor bijdragen aan speciale 
projecten binnen Samenspraak, Internetcafé en Stadswandelingen. 

o Het maken van een beleidsplan voor vier jaar 
 

                                                                                                                           
Jubileum                                                                                                                                                                                                 

Gilde Purmerend en 
Omstreken  heeft op 

zaterdag 29 maart haar 
20-jarig 

bestaan gevierd.                                                                                                                                                                                                                                                          
De bedoeling van die dag 

was tweeledig: enerzijds 
Gilde Purmerend en 

Omstreken in de 

schijnwerpers te zetten, 
anderzijds de vrijwilligers 

te bedanken voor hun 
inzet.  

Dat is goed gelukt. Heel 
veel vrijwilligers hebben 

zich ingezet om deze dag 
tot een succes te maken.  

In de Lutherse kerk 
werden overdag de 

werkzaamheden van de 
verschillende project- en werkgroepen getoond. De dames van de 

patchwork- en aquarelgroep hebben ervoor gezorgd dat de kerk met hun 
werkstukken werd versierd.   

Daarnaast  waren mensen van de  vereniging voor archeologie, een 

tingietster,  een wolspinster en bakker Harry de Groot aanwezig. Veel 
mensen hebben een kijkje in de kerk genomen. Voor de kerk werd de 

aandacht getrokken door een Smallband , een Middeleeuws 
Straattheatergroep uit Monnickendam  een volksdansgroep en de 

stadsgidsen die het passerende publiek uitnodigden voor een 
stadswandeling. Voor kinderen was er een speurtocht door het centrum 

gemaakt.  
Burgemeester Don Bijl had lovende woorden voor de grote inzet van alle 

Gilde-vrijwilligers. Hij had vooral grote waardering voor de dienstverlening 
aan ouderen, gehandicapten en anderstaligen.   

 

Ons jubileum: een fantastische dag met prachtig 
weer! 
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De Gildeprijs het “Uiltje”werd door de voorzitter uitgereikt aan Cees de 

Jonge voor 20 jaar vrijwilligerswerk. Hij was penningmeester bij de 
oprichting. Nu is hij nog actief in de Computerwerkgroep. 

Het afsluitend buffet, verzorgd door onze Culinaire kookgroep was een 
prachtige afsluiting van een geslaagde dag.                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

De voorzitter van Gilde Purmerend (l), een pupil van Samenspraak en de 
burgemeester van Purmerend tijdens de receptie van ons jubileum.  
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SamenSpraak  
 

 
Algemeen 

SamenSpraak is een Gildeproject waarbij anderstalige deelnemers voor 
een jaar gekoppeld worden aan een taalcoach. Een keer per week wordt 

er gedurende ongeveer anderhalf uur gesproken over alledaagse 

onderwerpen, zodat de anderstalige op een informele wijze beter de 
Nederlandse taal leert spreken en kennis maakt met onze cultuur.  

 
Coördinatie  

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

Taalcoaches  
De stijgende lijn van de afgelopen 2 jaar, blijft zich voortzetten. Van 27 

taalcoaches in 2013 zijn we gestegen naar 50 taalcoaches. Een paar 
taalcoaches zijn gestopt i.v.m. het vinden van betaald werk, verhuizing of 

veranderde werkomstandigheden e.d. De werving van nieuwe taalcoaches 
vond plaats  via mond-tot-mondreclame, de Gildewebsite en via het NL-

Plein. 
  

Alle nieuwe taalcoaches krijgen een map met relevante informatie.  

 
 

Deelnemers 
Het aantal deelnemers is van 23 in 2013  naar 53  gegaan. Negen 

deelnemers zijn gestopt omdat zij voor hun examen(s) geslaagd zijn, een 
studie elders zijn gestart of om persoonlijke redenen. 

Dit jaar hebben 10 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 of  via mond-tot-mondreclame 

of rechtstreeks via onze site. 
 

Koppeling 

Tijdens het jaarlijkse uitje hebben we afscheid genomen van mevrouw  
R. de Koning. Na 6 jaar trouwe dienst, is zij gestopt met het voeren van 

de intake- en koppelingsgesprekken. 
Haar partner bij de gesprekken de heer A. Alexandre, is aan het eind van 

het jaar  gestopt met de intakegesprekken. Hij blijft wel actief als 
taalcoach.  

Mevrouw A. van Leeuwen is bereid gevonden om samen met de 
coördinator de intake- en koppelingsgesprekken te voeren. 
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Bijeenkomsten voor taalcoaches 

In het afgelopen jaar zijn er 7 goedbezochte bijeenkomsten en 1 
bijeenkomst met weinig aanwezigen geweest voor taalcoaches, in het 

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

doorgeven van relevante informatie.  

Omdat we nu met erg veel taalcoaches zijn, hebben we besloten om de 
bijeenkomsten in tweeën te doen: op de maandagmiddag en de 

woensdagavond. De eerste maal werden beide bijeenkomsten goed 
bezocht. De tweede keer waren er 4 mensen op de avondbijeenkomst.  

De komende keren zal er bekeken worden of er voldoende belangstelling 
voor 2 bijeenkomsten in dezelfde week is. Anders doen we het voortaan 

om en om: overdag en ’s avonds. 
Op 30 januari hebben we een cursusmiddag Effectief oefenen met Taal 

gehad. De cursus werd gegeven door mevrouw M. Borgesius via “Het 
Begint met Taal”. 

24 september was er een informatieavond voor onze taalcoaches over de 
eisen van het inburgeringsexamen e.d. bij Fiolet Taaltrainingen.  

27 november hebben de heren H. van der Heijden en R. de Groot met 
Danielle Schrumpf van het NL-Plein een taalcafé georganiseerd voor het 

werken met pc, tablet, smartphone e.d. bij de gesprekken met onze 

anderstaligen. 
 

Tijdens de Week van de Alfabetisering is 
het mozaïek dat tot stand is gekomen 

onder de deskundige leiding van de heer 
A. Alexandre, officieel onthuld door 

wethouder Voorbij. Na afloop is 
gezamenlijk muziek gemaakt. Wederom 

onder leiding van de heer A. Alexandre.  
Onder het genot van een hapje (veelal 

verzorgd door de anderstaligen)en een 
drankje is er nog lang nagepraat over dit 

zeer geslaagde project. 
 

Ons jaarlijks uitje voor taalcoaches en 

anderstaligen bestond dit jaar uit een 
stadswandeling verzorgd door 2 gidsen van het Gilde, voorafgegaan door 

een gezellig samenzijn met koffie en taartjes bij café Bakker.  
 

Locaties 
Naast het gebouw van de Vereniging Historisch Purmerend  hebben we 

voor een aantal van onze bijeenkomsten, waarbij we veel mensen 
verwachtten en we de beschikking moesten hebben over de moderne 

vergaderfaciliteiten, gebruik mogen maken van de cursusruimte in de 
bibliotheek. 

Opening tentoonstelling Mozaïek.  
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De taalcoaches en hun deelnemers hebben ook dit jaar weer gebruik 
gemaakt van de studiecellen en andere ruimten in de bibliotheek en het 

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

  
Taalketenoverleg 

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

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

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

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

Ook dit jaar hebben we gezamenlijk activiteiten georganiseerd o.a. in het 
kader van de Week van de Alfabetisering. 

 
Landelijke ontwikkelingen 

Het Begint Met taal 
Deze nieuwe landelijke koepelorganisatie biedt ondersteuning aan 

organisaties en groepen personen, die met behulp van Nederlandstalige 
vrijwilligers, op laagdrempelige wijze anderstaligen coachen bij het leren 

luisteren, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal en hen 

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

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

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

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

deze ontvangen. HBT organiseerde in 2014  een Regiobijeenkomst in 
Amsterdam waar vooral ervaringen werden uitgewisseld en een landelijke 

bijeenkomst in Driebergen. Hier werd verteld over de ontwikkelingen wat 
betreft het inburgeringexamen. Bovendien waren er workshops over o.a. 

fondsenwerving en over een organisatie die anderstaligen z.s.m. inzet als 
vrijwilliger. Deze bijeenkomsten zijn bezocht door de coördinator en de 

secretaris Purmerend, mevr. A. Otter. 

 
Volgend jaar 

Er is een afspraak gemaakt voor 2015 met andere taalcoachorganisaties 
(Clup welzijn en Vluchtelingenwerk Edam/Volendam, om de 

informatiemap voor de taalcoaches nog beter van de juiste informatie te 
voorzien. 

 
In 2015 zullen we zeker weer gebruik gaan maken van de cursussen     

die de nieuwe landelijke organisatie Het Begint met Taal te bieden heeft. 
Kwaliteitshandhaving -en bevordering staan bij ons hoog in het vaandel.  
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Ook gaan we d.m.v. activiteiten voor taalcoaches en de anderstaligen 
proberen het isolement waarin veel anderstaligen zitten, te doorbreken. 

Voor eind januari staat er gezamenlijk koken en eten op het programma 
en voor februari is er een spelletjesmiddag op het NL-Plein gepland. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Een stadswandeling met deelnemers en taalcoaches van 
Samenspraak. 
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Internetcafé 
 

 
Algemeen 

In een Internetcafé worden de deelnemers vanaf vijftig plus door  
Gildevrijwilligers op een eenvoudige manier wegwijs gemaakt op de 

computer. De begeleiding omvat  o.a. het gebruik van internet, email, 

tekstverwerking, mappenbeheer, foto’s van fototoestel naar de computer 
etc.. Daarnaast is er het afgelopen jaar steeds meer hulp en begeleiding 

gevraagd bij smartphones en tablet van Apple en die met Android 
besturingssysteem. Bij de laatste twee kunnen we demonstreren hoe het 

werkt omdat we die in ons bezit hebben. 
 

 
Locaties 

In 2006 is de Zorgcirkel met het eerste  
Internetcafé gestart in het 

verzorgingshuis Jaap van Praag. Hierna 
volgden de andere vestigingen 

Novawhere, De Viervorst, Woonstate 
W.C.J. Pastoors en de Meander. 

 In 2013 is in Wijkplein Where 

(Triton)een internetcafé geopend. Hier 
wordt samengewerkt met Clup Welzijn. 

Alle genoemde Internetcafés worden 
geleid door de vrijwilligers van het Gilde.  

In januari 2014 is een Internetcafé 
gestart in Weidevenne , locatie 

Columbuzz. De animo hiervoor was groot 
maar het bezoek liep snel terug. Reden is waarschijnlijk de locatie. 

Daarom is besloten m.i.v. 2015 een andere locatie in Weidevenne te 
zoeken. Dat is het gebouw “Heel Europa” geworden. 

 
Wheerbaar 

In 2014 zijn er twee projecten van acht weken geweest voor mensen met 
een verstandelijke beperking, in samenwerking met Odion. Dit vond 

 ‘s avonds plaats in wijkplein Where ( Triton). Het project was een succes 

en het is de bedoeling dat het in 2015 voortgezet wordt. 
 

 
I-pad ondersteuning 

De heer Schorsij heeft op verzoek van Woonstate Pastoors voor haar 
cliënten een cursus gegeven over het gebruik van de I-pad.  

Dit in het kader van ‘Zorg op afstand’. Het is de bedoeling dat de cliënt  
op afstand contact met de verpleegkundige kan hebben en omgekeerd. 

 
 

 

Opening internetcafé in Columbuzz 
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Lustrum 
De vrijwilligers hebben op 29 maart, de dag van de viering van het 20-

jarig bestaan in de Lutherse kerk, een grote bijdrage geleverd aan het 
feest door de bezoekers kennis te laten maken met het Internetcafé. 

 
Coördinatie 

De algemene coördinatie van de Internetcafés was ook in 2014 weer in 

handen van Cok Schorsij. Hij onderhield het contact met de 
samenwerkingspartners: de Zorgcirkel, Clup Welzijn en Odeon. 

Tevens droeg hij zorg voor de intake van nieuwe vrijwilligers en het 
overleg met de gezamenlijke vrijwilligers.  

 
Begeleidersoverleg   

Dit overleg is twee keer georganiseerd. 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 2014 zijn er twee vrijwilligers vertrokken i.v.m. hun leeftijd en drie 

mensen wegens werkzaamheden. Twee vrijwilligers staan op non-actief 

i.v.m. hun gezondheid.  
Er zijn op dit ogenblik 20 vrijwilligers actief. 

Zij zijn op de verschillende vestigingen per week gemiddeld 60 uur aan 
het werk. 

 
Sponsor 

Na overleg met de penningmeester van de ‘Vrienden van Jaap van Praag’ 
is sponsoring toegezegd voor aanschaf van nieuwe Desktop Pc’s. 

Daarnaast zullen de tafels vervangen worden door werkbladen 
 

Volgend jaar 
o het internetcafé in Weidevenne gaat verplaatst worden van 

Colombuzz naar ‘Heel Europa’                                                                                                                                             
o het project Wheerbaar krijgt een vervolg, er zal in thema’s gewerkt        

worden 

o in 2015 zal er onderzocht worden  of er in Heliomare (Purmerend) 
behoefte is aan een internetcafé. 

o  de heer Schorsij is gevraagd een lezing te geven aan ‘Gezond ouder 
worden’. 

Daarnaast zullen wij weer onze handen vol hebben om alle cafés 
draaiende te houden met voldoende vrijwilligers.   
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Formulierenbrigade 

 

 

Algemeen 

Vanaf 1 januari 2014 is de Formulierenbrigade ononderbroken wekelijks in 

de bibliotheek aanwezig  geweest op de dinsdagmorgen vanaf 10.00 u. tot 

12.00 u. 

Tijdens de zittingen hebben 75 mensen advies gevraagd over of hulp bij 

het invullen van formulieren. 

Centraal hierbij stonden formulieren die betrekking hadden op 

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

waterschapslasten en UWV-verklaringen in verband met aanvragen van 

ww-uitkeringen. 

 

 

Uitbreiding 1 

In april, oktober en december zijn de activiteiten van de 

Formulierenbrigade besproken in evaluatievergaderingen. Tijdens de 

evaluatie in oktober werd duidelijk, dat er behoefte was aan uitbreiding 

van de activiteiten.  

Voor mensen die moeite hebben met onze taal  en voor informatie of hulp 

gebruik maken van de tolkfunctie van hun kinderen bleek de 

dinsdagmorgen ongeschikt in verband met schoolbezoek van de kinderen. 

Besloten is om van 1 januari 2015 ook zitting te houden op de 

dinsdagmiddag van 15.00 u. tot  17.00 u. Aan de hand van de 

bezoekcijfers zal worden bezien of hieraan in 2016 vervolg gegeven zal 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het team van vrijwilligers van de Formulierenbrigade 
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Uitbreiding 2 

Op verzoek van de Bibliotheek Waterland zal op de maandagmorgen ook 

zitting worden gehouden door de Formulierenbrigade. Op de 

maandagmorgen zijn ook mensen van Vluchtelingenhulp aanwezig in de 

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

formulierenbrigade voor verdere hulp. 

In samenwerking met de coördinator van Samenspraak van Het Gilde zijn 

mensen aangezocht voor deelname aan de Formulierenbrigade.  

In december 2014 heeft de coördinator deze nieuwe leden geïnformeerd 

over de organisatie en werkzaamheden van de Formulierenbrigade. 

Ook voor de zittingen op de maandagmorgen, gelijk aan die van de 

dinsdagmiddag, zal aan het eind van 2015 worden bezien of er in 2016 

een vervolg aan gegeven moet worden. 

 

 

In overleg met de leden van de formulierenbrigade zal worden beslist in 

hoeverre “de maandaggroep” en “de dinsdaggroep” in elkaar worden 

geschoven. 

 

 

Leden 

Eind december bereikte ons het  droeve bericht, dat één van onze leden - 

Simon Ebbing - is overleden.  

Besloten is voor hem nog geen vervanger te zoeken, omdat gebleken is, 

dat de werkzaamheden ook door zeven mensen uitgevoerd kunnen 

worden. Als blijkt dat er wel personele problemen ontstaan, omdat ook de 

dinsdagmiddag is toegevoegd, kan een beroep worden gedaan op de 

leden van “de maandaggroep”. Zij hebben hun medewerking al 

toegezegd. 
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Stadswandelingen 
 

 
Algemeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De stadswandelingen zijn inmiddels een vertrouwd beeld geworden in 
Purmerend.  

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

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

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

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

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

 
 

Promotie  
Wekelijks worden de stadswandelingen vermeld in het Noord-Hollands 

Dagblad. Daarnaast is er in de Uitkrant van Burrie Media veel aandacht 
geschonken aan de wandelingen.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
De wekelijkse wandelingen    

Het aantal deelnemers was dit 
jaar wisselend, maar er zit 

continuïteit in. 
Aanmelden is niet nodig. Het 

totale aantal deelnemers was iets 
minder dan het vorig jaar. 

 
                                                                                                                                                                       

Wandelingen met groepen 
Er werden wandelingen 

georganiseerd op ieder gewenst 
moment op iedere dag. De 

samenstelling van de groepen 

was heel divers.                                                                                                                                         
 

Groepen van scholieren                                                                                                                                     
Dit jaar is er een terugloop 

geweest van het aantal schoolklassen. 
 

De culinaire wandelingen                                                                                                                                 
Deze wandelingen vormden het afgelopen jaar een dieptepunt. Misschien 

is de recessie hier de oorzaak van. We houden ze wel in het pakket. 
  

 

Een gids aan het werk. 
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Bijzondere evenementen     
Onze gidsen zijn actief geweest op de Monumentendag, het Jubileum van 

Gilde P en O en de Biënnale van Noord-Holland met als thema ‘het Noord-
Hollands Kanaal’. Dat waren een grote successen. Dat is misschien mede 

de oorzaak van de terugloop van de andere wandelingen geweest. 
De samenwerking met de Gemeente Purmerend wordt als zeer positief 

ervaren. De PR zou iets gestructureerder kunnen zijn. 

Voor 2015 staat de herdenking van de Twee Wereldoorlog op het 
programma. Dat gaat gebeuren in samenwerking met het V.H.P., het 

Purmerends Museum en de gemeente Purmerend. 
Ook voor dit jaar willen de gidsen het enthousiasme behouden en 

voordeel doen met de evaluatie. 
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Culinair genootschap 

Leden 
Dit genootschap bestond in 2014 uit een groep van 10 mannen die veel 

plezier hebben in het koken van allerlei gerechten.  
Bij toerbeurt werd het menu samengesteld door 2 leden, die ook de 

inkopen deden. 
 

Elke tweede woensdag van de maand, uitgezonderd de zomermaanden, 

werd er gekookt in de bedrijfskeuken  van Wijkplein Where (Triton). 
Er werd begonnen om 13.00 uur en het bereiden en gebruiken van de 

maaltijd duurde tot ongeveer 19.00 uur.  
 

Naast het genieten van de maaltijd kregen ook de begeleidende wijnen 
aandacht en werden weer de nodige recepten uitgewisseld almede de trics 

en trucs van het bereiden. 
 

Lustrum 
Dit jaar is er veel aandacht aan de viering van het 20-jarig bestaan 

besteed. Ons genootschap heeft op 29 maart  als afsluiting van het feest 
in de Lutherse kerk het koud buffet georganiseerd voor alle vrijwilligers en 

ander genodigden. Dat was een groot succes. 
Alle leden hebben op de dag zelf het koud buffet voor ongeveer 70 

mensen verzorgd. De partners van enkelen waren daarbij behulpzaam. 

 
Kerstviering 

Eén keer per jaar worden de partners uitgenodigd voor een uitgebreid 
diner. De dames genieten zeer van onze kookkunst. De avond kan niet 

meer stuk als de afwasmachine het doet. 
 

Als laatste 
Dit jaar is Engel Nieuwenhuizen overleden. Wij betreuren dat zeer. We 

zullen hem missen.  
Besloten is om voorlopig met 9 mannen verder te gaan. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Het resultaat van de kookkunsten tijdens ons jubileum.   
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Computerwerkgroep 
 

 
Bijeenkomsten 

      De bijeenkomsten van de CWG zijn op de eerste en derde donderdag 
      van de maand in het Wijkplein Where ( gebouw de Triton ). 

 

 
      Programma 

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

 ITunes              - Het beheren van films en muziek 
 Icloud/Nass       - Het opslaan van bestanden in de cloud/Nass 

 Linux                - Open source besturingssysteem 
 One note           - Het digitale notitieblok 

 Snagit               - Registreert/bewerkt schermafbeeldingen 
 Win 8.1             - Uitdiepen van dit besturingssysteem 

 Movie Maker      - Het maken van films van o.a. bestaand  
                                           beeldmateriaal              

 Spotnet             - Het zoeken van interessante programma’s  

                                           in nieuwsgroepen 

 NFC                  - NFC tags/stickers zijn chips voor 
                                           communicatie 

 Windows 10     -  Demoversie van het nieuwe  

                                           besturingssysteem Win 10 

 

 

Activiteiten 

Op zaterdag 29 maart waren afgevaardigden van de 

CWG aanwezig op het 20 jarig jubileum van het Gilde 

Purmerend en Omstreken in de Lutherse kerk. Daar 

werden de werkzaamheden van de CWG getoond en 

gepromoot. 

Kees de Jonge werd door het Gilde bestuur wegens zijn 

verdienste voor Gilde P en O in het  zonnetje gezet. 

Voor 20 jaar vrijwilligerswerk ontving hij het ‘Uiltje’ uit 

handen van de voorzitter. 

Op donderdag 17 april heeft de werkgroep een bezoek 

gebracht aan Gassan Diamonds in Amsterdam. Naast 

een rondleiding, kreeg de groep uitleg over het 
bewerkingsproces van ruwe diamant en informatie over 

kwaliteitsbepaling 
Leden van de werkgroep zijn actief bij de Internetcafé’s 

Kees de Jonge 
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in Weidevenne (Columbuzz), Wheermolen (Wijkplein Where),en het Jaap 
van Praaghuis om ouderen: 1. te helpen met computerproblemen en 2. te 

helpen bij het gebruik van IPhone, IPad enz. 
 

 
       De  nieuwe webmaster is bezig met het opzetten van een nieuwe 

       website met een eigen hosting en domeinnaam. Zijn voorstel wordt 

       begin 2015 gepresenteerd. 
 

 
 

Afscheid 
       Op vrijdag 19 december heeft de CWG, met  partners, de jaarlijkse 

       kerstmiddag gehouden in de locatie in het gebouw “De Triton”.  
       Daar is  met grote dank afscheid  genomen van de voorzitter, mevrouw 

       Jenny Corbeek. Zij zegde met ingang van 1 januari 2015 haar  lidmaat-            
       schap op. 

 
       Eind 2014 heeft Theo Vleeschhouwer, die gedurende een reeks van jaren 

       een grote bijdrage aan onze werkgroep heeft geleverd, wegens 
       gezondheidsredenen bedankt als lid. 

 

 
        Leden 

        Eind 2014 telt de CWG 16 leden. 
        Het voorzitterschap is nu in handen van de heer Barry Lucas. 
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Aquarelgroep Hoogland 
 

Algemeen  
De schildersgroep heeft een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, zij 

telt nu 31 mensen. Het is een homogene groep die ieder jaar met elkaar 
in de vrije natuur de schilderkunst  beoefent. Er worden  in de maanden 

mei, juni en juli 10 schilderochtenden in de omgeving van Purmerend 

georganiseerd.                                                                                                        
Voorafgaand aan deze ochtenden vindt er een bespreking plaats met de 

begeleiders. Daarin wordt  over nieuwe locaties gesproken en welke 
mogelijkheden er zijn. Ook wordt er een agenda gemaakt voor de 

verschillende mensen die de begeleiding van die ochtenden doen.   
Aan het eind van de ochtend worden de werkstukken besproken door één 

van de begeleiders. 
  

Begeleiders                                                                                                                                                 
Dit jaar werd de begeleiding gevormd door Gerda Henger, Marjan Hommes en 

Gré de Jonge en Anneke van ’t Wout. Gré de Jonge heeft aangegeven het 
volgend jaar geen werkstukken meer te beoordelen. 

 
Locaties                                                                                                                        

Traditioneel is het seizoen begonnen bij restaurant Spijkerman aan de 

Neckerstraat. Dit jaar werd het seizoen beëindigd op de Koemarkt bij 
Concordia.   

                                                                                                                                              
De andere locaties waar altijd graag in 

de tuin geschilderd wordt  waren:  
o Bob Ernsting, Zuidoostbeemster                                                                                

o Familie Koopman, Westerweg                                                                                   
o Familie Vlaar, Volgerweg, 2x                                                                                           

o Familie Reijne, Purmerenderweg,                                                                                                  
o Familie Kamminga, Kwadijk                                                                                              

o Familie Ebbing, 
Zuidoostbeemster                                                                               

o Familie Slijkerman, Wijdewormer                                                                                           
o Familie de Ruijter,  Kwadijk.  

    

Activiteiten                                                                                                                                                              
De werkwijze was gevarieerd. Er werd veel geaquarelleerd, maar ook 

zwart wit tekeningen waren een geliefd onderwerp. Soms werd er gewerkt 
met pastel en acryl. 

Het weer was dit jaar over het algemeen goed, m.u.v. één regenachtige 
dag waarop de mensen onder de paraplu’s gewerkt hebben.  

 
In het kader van de Biënnale 2014 “ Het Noord-Hollands kanaal scheidt en 

verbindt “ zijn er werkstukken geëxposeerd in de kerk in Schermerhorn. 
In 2015 zal  er bij mooi weer van mei t/m juli weer buiten geschilderd 

worden.  
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Financieel verslag 2014. 
 

 

Winst- en verliesrekening Gilde Purmerend en Omstreken 31 december 2014 

Inkomsten  Uitgaven 

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

   

Saldo per 1-1-2014            759,25  

Subsidie Gemeente       3.260,00 

Subsidie VSB        1.650,00 

Subsidie Rabo Bank       1.000,00 

Subsidie BMO        1.000,00 

Gift            100,00  

Bestuurskosten          198,14   2.389,91 

Formulierenbrigade                     23,45 

Aquarelgroep             195,50      321,93 

Wandelingen          1.912,50   1.090,50 

Samenspraak              357,00   1.076,04 

Mozaïek               207,05 

Jubileum            475,70    2.407,62 

Administratiekosten              159,65 

Bijdrage Gilde Nederland             145,00 

Telefoonkosten              108,52 

Huisvesting               350,00 

Promotie- en advertentiekosten         1.965,82 

Overboeking van/naar spaarrekening     2.500,00      2.000,00 

Saldo per 31-12-2014          1.162,60 

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

Totaal         13.408,09  13.408,09 
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Winst- en verliesrekening Gilde Purmerend en Omstreken 31 december 2014 

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

Inkomsten   Uitgaven 

Saldo per 1-1-2014       1.997,23 

Overboekingen naar bank         2.500,00 

Overboekingen naar Spaarrekening     2.000,00 

Rente              26,25 

Saldo per 31-12-2014           1.523,48 

Totaal         4.023,48   4.023,48 

 

Het totale saldo per 1 januari 2015 over beide rekeningen bedraagt € 2.686,08. 

 

   
Balans Gilde Purmerend 31 december 2014   

            

      Debet  
  

 Credit  
 

     

      Saldo Bankrekening   1.162,60  
 
 Reservering 25 jr jubileum   1.250,00  

 Saldo Spaarrekening   1.523,48  
 
 Reservering ICT apparatuur   1.094,00  

 Vordering op bestuur   353,88  
 
 Storting op bankrekening   500,00  

   

 Exploitatierekening   195,96  

          

   3.039,96       3.039,96  
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BESTUUR 

Ed Bierhuizen                  Voorzitter 

Aafke Otter-Boerhave      Secretaris 

Jan Laukens                    Penningmeester 

Kees den Hollander          Webmaster 

Cok Schorsij                    Algemeen lid 

Jan Mulder                       Algemeen lid 

 

COÖRDINATOREN 

Cok Schorsij                    Internetcafé 

Jan Mulder                      Culinair genootschap 

Patricia Borgers       Samenspraak                   

Wim Otter                       Formulierenbrigade           

Hennie Ebbing                 Stadswandelingen             

Barry Lucas                     CWG                                

Anneke van ‘t Wout          Aquarelgroep                    

 


