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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Gilde Purmerend en 

Omstreken. 
Het verslag geeft een overzicht van de activiteiten die door onze 

vrijwilligers in 2013 zijn uitgevoerd. 

Het aantal vrijwilligers bij de projectgroepen laat nog steeds een stijgende 
lijn zien, van 37 in 2012 naar  70 in 2013. 

De betekenis van het Gilde voor Purmerend is niet alleen meer gebaseerd 
op de Stadswandelingen, maar krijgt nu hoe langer hoe meer gestalte in 

de projecten die van groot belang  zijn voor groepen mensen die een 
steuntje in de rug nodig hebben: ouderen, verstandelijk gehandicapten en 

anderstaligen. In 2014 proberen we deze lijn voort te zetten in 
samenwerking met die professionele organisaties die gericht zijn op deze 

groepen. Die samenwerking zal dan vooral gaan over het aandragen van 
nieuwe projecten waarin vrijwilligers van ons gevraagd gaan worden om 

daaraan uitvoering te geven en/of het verstrekken van faciliteiten aan de 
Gildeprojecten. Meestal is er onder de Gildevrijwilligers zoveel kennis en 

kunde aanwezig dat zij zelf in staat zijn te zorgen voor het verantwoord 
organiseren van het project en het verkrijgen van de nodige bijscholing 

c.q. training.   

In het komende jubileumjaar zal verder gebouwd worden aan een stevige  
vrijwilligersorganisatie. Door de komst van een golf aan nieuwe 

enthousiaste vrijwilligers is het noodzakelijk dat de interne organisatie 
herzien gaat worden, waardoor iedereen weet waar hij aan toe is. En 

iedereen ook mee kan praten en denken over nieuwe projecten. 
De focus kan dan geheel weer komen te liggen op onze missie: 

onze kennis, kunde en ervaring kosteloos overdragen. 
 

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 .   

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: Onze 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 4 november heeft na 4 jaren de heer Piet de Griend  
afscheid genomen als voorzitter en de hamer  

overgedragen aan Ed Bierhuizen. 
Het bestuur is uitgebreid met de heer  

Kees den Hollander. Hij fungeert als webmaster.  
Het bestuur bestaat nu 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.  

Oude en nieuwe 

voorzitter 
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De vergadering in augustus werd bijgewoond door de coördinatoren van 
de werk- en projectgroepen. Omdat dit een zeer goede inhoudelijke 

vergadering was, is besloten om dit ieder jaar te herhalen.                                                                                                                                                                                 
In de vergadering van oktober heeft mevrouw Kai Kohnstam over een 

nieuw initiatief verteld: de VoorleesExpress. Dit initiatief hebben wij 
doorgespeeld naar de projectgroep SamenSpraak daar deze direct in 

contact komt met potentiële gezinnen waar dit o.a. ingezet kan worden. 

 
Er zijn 2 regiovergaderingen van Gilde Noord-Holland Noord geweest, 

waarvan de eerste in april Purmerend  plaatsvond en de tweede in 
september in Alkmaar.    

Het voorzittersoverleg, voorafgaand aan de vergadering van de Raad van 
Afgevaardigden werd elke keer bezocht, evenals de 2 vergaderingen van 

de Raad van Afgevaardigden zelf. 
 

Bestuursactiviteiten 
o In januari is in samenwerking met de Bibliotheek Waterland de 

Formulierenbrigade van start gegaan.                                                                                                                              
o De nieuwjaarsreceptie is goed bezocht en was een succes mede 

door de werkgroepen. De wanden van de Liduinakerk, waar we te 
gast waren, werden opgesierd door werkstukken van de 

patchworkgroep en de aquarelgroep. De  heerlijke hapjes werden 

verzorgd door de coördinator van ons Culinair Genootschap.                                                                                                                                                                                                                                                      
o De nieuwe folders zijn in maart verspreid.                                                                                                                                                  

o De regiovergadering van Gilde Nederland in april is door het bestuur 
georganiseerd.                                                                                                                                            

o In mei heeft de voorzitter een presentatie gegeven aan de 
Vereniging van huiseigenaren van  Wheermolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

o Zaterdag 15 september hebben we deelgenomen aan de 
cultuurmarkt .                                                                                    

o Het BOP diner in september heeft 3 matches opgeleverd: folders, 
een rolbanner en een spandoek                                              

o In de week van de alfabetisering is SamenSpraak in de bibliotheek 
aanwezig geweest.                                                                                        

o De jubileumcommissie,  waarin afgevaardigden  van de werk- en 
projectgroepen, is in september voor het eerst bijeengekomen.                                                                                                                                                                      

o In oktober  is de nieuwe website in gebruik genomen , met dank 

aan “Leukmarketing”.                                                                                                        
o Op 16 oktober is het  internetcafé in Wijkplein Where  van start 

gegaan.            
 

Bestuursactiviteiten komend jaar 
Nadere uitwerking geven aan een stevige organisatie, zonder te vervallen 

in een bureaucratie. Want daar zit niemand op te wachten. Wel wil 
iedereen duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden. Vandaar dat 

er in 2014 gewerkt gaat worden aan: 
o een nieuw huishoudelijk reglement                                                                                                                                                                                          

o een nieuw vrijwilligersovereenkomst 
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o een klachtenprotocol 
 

Daarnaast zullen de volgende initiatieven ontwikkeld worden:                                                                                                                              
o start van een internetcafé in Weidevenne.                                                                                                                                               

o start van een internetcafé in samenwerking met Club Welzijn en 
Odion.  

 

Jubileum                                                                                                                                                                                                 
Gilde Purmerend en Omstreken  bestaat 31 maart 2014 20 jaar. Onze 

Nieuwjaarsreceptie zal dan ook niet aan het begin van het jaar gehouden 
worden maar op zaterdag 29 maart.                                                                                                                                                                                                                                                           

De bedoeling van die dag wordt tweeledig: enerzijds Gilde Purmerend en 
Omstreken in de schijnwerpers te zetten, anderzijds de vrijwilligers te 

bedanken voor hun inzet.                                                                                                          
De jubileumcommissie is bezig om een programma samen te stellen.    
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SamenSpraak  

 
Algemeen 

SamenSpraak is een landelijk 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  
Dit jaar hebben we afscheid genomen van mevrouw G. Mentink als 

coördinator. Aan haar tomeloze inzet is te danken dat onze organisatie 
solide is neergezet. Mevrouw P.Borgers heeft haar plaats ingenomen met 

ingang van februari 2013. 
 

Taalcoaches  
De stijgende lijn van 2012 heeft zich 2013 verder doorgezet. Het aantal 

taalcoaches is van 17 aan het eind van 2012 naar 27 gestegen. Een 
taalcoach is i.v.m. veranderde werkomstandigheden  gestopt. 

De werving van nieuwe taalcoaches vindt voornamelijk plaats  via mond-

tot-mondreclame en via de Gildewebsite. 
Alle nieuwe taalcoaches krijgen 

een map met relevante 
informatie. Deze map is het 

afgelopen jaar geactualiseerd, 
ook voor de reeds werkzame 

taalcoaches. 
 

Deelnemers 
Het aantal deelnemers is van 

18 naar  23  gegaan. Er 
hebben zich 23 nieuwe 

deelnemers aangemeld en 15 
deelnemers zijn gestopt omdat 

zij voor hun examen(s) 

geslaagd zijn, een studie elders 
zijn gestart of om persoonlijke 

redenen. 
Dit jaar hebben 9 deelnemers een certificaat van ons gekregen. 

Onze deelnemers zijn afkomstig uit 16 verschillende landen in Amerika, 
Afrika, het Midden-Oosten en Azië. 

Het niveau van onze deelnemers loopt van geen onderwijs tot en met 
universitair niveau. 

De aanmelding van onze deelnemers loopt  via Taleninstituut Fiolet, het 
Regiocollege of  via mond-tot-mondreclame. 

 

Uitreiking Gildecertificaat 
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Koppeling 

Twee ervaren taalcoaches, mevrouw R. de Koning en de heer A.Alexandre, 
samen de intakecommissie vormend, hebben ook dit jaar weer de 

intakegesprekken met de taalcoaches en nieuwe deelnemers gevoerd.  
Slechts in één geval is er sprake geweest van een mismatch. Hier is een 

oplossing voor gevonden.  

Mede naar aanleiding van dit incident is er een protocol opgesteld, dat 
voortaan in dit soort situaties gehanteerd gaat worden. 

 
Bijeenkomsten voor taalcoaches 

In het afgelopen jaar zijn er 4 goedbezochte bijeenkomsten geweest voor 
taalcoaches in het gebouw van de VHP aan de Kanaaldijk. Doel van deze 

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

Voor nieuwe taalcoaches is er 1 informatiebijeenkomst geweest in de 
bibliotheek aan de Waterlandlaan. Hierbij was ook een korte rondleiding 

op het NL-plein. 
Er is bovendien een bijeenkomst geweest waar dhr. Th. van Gellekom 

(gemeente Purmerend afd. Bureau Werk en welzijn)  uitleg heeft gegeven  
over de nieuwe inburgeringwet en de daarbij behorende regelgeving. 

Als extra activiteit zijn we dit jaar met alle taalcoaches en deelnemers 

naar de Noord-Zuidlijn in Amsterdam geweest. Na een uitleg boven de 
grond en een kijkje onder de grond, hebben we gezamenlijk koffie 

gedronken met iets lekkers in het Eye-gebouw. Dit werd door de 
aanwezigen als zeer positief ervaren. 

Voor het jaar 2014 is een cursusmiddag “Effectief oefenen met taal” 
ingekocht  bij het landelijk bureau HBT. 

 
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. 
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 is 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 Amstel tot Zaan, Bibliotheek Waterland en 
Gilde/ SamenSpraak. 

Vanuit SamenSpraak heeft de coördinator zitting in dit overleg.  
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Het overleg heeft dit jaar een projectleider aangenomen, die 18 uur per 
week werkzaam is voor alle participanten. De projectleider mevr. 

D. Schrumpf is in dienst van de openbare bibliotheek Waterland. 
Dit jaar hebben we gezamenlijk de Week van de Alfabetisering 

georganiseerd. 
 

Landelijke ontwikkelingen 

Gilde SamenSpraak (GSS)  en Landelijk Netwerk Thuisles (NLT) zijn dit 
jaar gefuseerd en hebben sinds kort een nieuwe naam: Het Begint met 

Taal (HBT) .  
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 groepsles, les en conversatie.  
Dit samengaan op landelijk niveau heeft geen consequenties voor de 

naam Samenspraak. Op plaatselijk niveau blijft deze behouden. 
SamenSpraak Purmerend maakte in 2013  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. Deze werd regelmatig naar alle taalcoaches doorgestuurd. 

Daarnaast organiseerde HBT in 2013  een Regiobijeenkomst in Utrecht 
waar vooral ervaringen werden uitgewisseld en een landelijke bijeenkomst 

in Driebergen. Hier werd verteld over de fusie en de nieuwe naam. 
Bovendien waren er workshops over o.a. het organiseren van een 

taalcafé. Deze bijeenkomsten zijn bezocht door de coördinator en een lid 
van de intakecommissie. 

 
Onderzoek Instituut Verwey–Jonker 

Dat Samenspraak een belangrijke rol speelt bij de inburgering van 
anderstaligen  blijkt uit het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut 

heeft uitgevoerd in opdracht van GSS-LNT. 
Gebleken is dat: 

o vrijwel alle  anderstalige deelnemers  positief zijn. 

o de coördinatoren behoefte hebben aan duidelijkheid of het werk van 
Samenspraak zich blijft beperken tot de informele conversatie of dat 

het correct taalgebruik en de grammatica meer aan de orde moet 
komen. 

o de coördinatoren van mening zijn dat de informele taalbegeleiding 
beter moet aansluiten op andere manieren van scholing. 

o de taalcoaches ( ongeveer 500)voor driekwart van mening zijn dat 
de spreekvaardigheid van de deelnemers goed vooruit is gegaan.  

o 60 % van de taalcoaches vindt dat de deelname aan de Nederlandse 
samenleving voldoende is. 20% vindt dat het goed is en 20% vindt 

het onvoldoende. 
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Volgend jaar 
Het is zeer aannemelijk dat het aantal deelnemers sterk zal toenemen. 

Oorzaak daarvan is dat de projectsubsidie vanuit het Oranjefonds is 
gestopt en de ontvanger daarvan, de professionele welzijnsorganisatie 

Clup, het project geen structurele basis heeft kunnen geven. Reeds nu 
blijkt dat taalcoaches, voorheen als vrijwilligers bij Clup, zich bij ons 

aanmelden. Mogelijk is het noodzakelijk om de intakecommissie uit te 

breiden. In 2014 zullen we zeker 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.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Deelnemers werken (samen met hun taalcoaches) aan 

een mozaïekproject voor het NL-plein van de bibliotheek 
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Internetcafés  

 
Algemeen 

In een Internetcafé worden de deelnemers vanaf vijftig plus door  
Gildevrijwilligers (instructeurs) 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.  
 

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. 
Op 16 oktober 2013 is in het Wijkplein Where (Triton) een nieuw 

internetcafé in samenwerking met Clup Welzijn van start gegaan. Evenals 
de internetcafés van de Zorgcirkel wordt ook deze geleid door de 

vrijwilligers van het Gilde.   
 

Coördinatie 
De algemene coördinatie van de internetcafés was ook in 2013 weer in 

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

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

 
Begeleidersoverleg   

Dit overleg is drie 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 ook het onderhoud van de computers van de internetcafés aan de 
orde. Daarbij kwamen ook de problemen van de twee vrijwilligers aan de 

orde die de zorg voor de andere vestigingen van de Zorgcirkel onder hun 
hoede hebben: de Meermin in Edam, De Seevanck in Oosthuizen, De 

Mieuwijdt in Graft De Rijp en de Saenden in Zaandam. 
 

Begeleiders 
In 2013 zijn er 2 vrijwilligers vertrokken en hebben zich er 10 aangemeld. 

De vrijwilligers zijn op de verschillende vestigingen per week gemiddeld 
43 uur aan het werk. 

 
Sponsor 

Half september is er een aanvraag bij het Coöperatiefonds van de 

Rabobank ingediend om de aanschaf van twee nieuwe tablets mogelijk te 
maken. Zoals al eerder gememoreerd komen er steeds meer vragen om 

instructie te geven over het gebruik van een tablet. 
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De Commissie van het Coöperatiefonds  van de Rabobank Waterland en 
Omstreken heeft het Gilde € 1.000,- toegekend, zodat we nu de 

deelnemers kunnen demonstreren hoe een en ander werkt. Zowel wij als 
de deelnemers zijn daar ontzettend blij mee. 

 
Volgend jaar 

Het ziet er naar uit dat er in het komend jaar in samenwerking met Clup 

Welzijn en Odion (zorginstelling verstandelijk/lichamelijk gehandicapten) 
een speciaal internetcafé wordt opgezet voor een groep verstandelijk 

gehandicapten. Ook in de nieuwste wijk van Purmerend de Weidevenne 
zal er een nieuw internetcafé gestart worden. 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Eerste bijeenkomst internetcafé in Wijkplein Where 

(Triton) 
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Formulierenbrigade 
 

Algemeen 

In twee bijeenkomsten - 8 en 15 januari 

2013 - is de basis gelegd voor de start van 

de formulierenbrigade van Het Gilde 

Purmerend. Acht vrijwilligers, waaronder de 

coördinator van de groep, hebben vorm 

gegeven aan een initiatief van de Bibliotheek 

Waterland om te komen tot een 

ondersteuningspunt voor mensen die moeite 

hebben met het invullen dan wel begrijpen 

van formulieren in de meest ruime zin van 

het woord. Eén uitzondering is hierop 

gemaakt: er zullen geen belastingaangiftes 

worden verzorgd. 

 

 

Promotie 

Promotionele activiteiten – waaronder de plaatsing van een banner in de 

bibliotheek – zijn  uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Bibliotheek 

Waterland in de persoon van Natasja Andringa (N.B. Nu niet langer 

werkzaam voor de bibliotheek). 

Verwijzingsmogelijkheden zijn verzameld door Natasja Andringa en 

vastgelegd in een informatiemap die “bewaard” wordt bij de 

informatiebalie van de bibliotheek op de derde verdieping. 

 

Locatie 

Vanaf 22 januari 2013 zijn wekelijks twee leden  volgens rooster aanwezig 

geweest in één van de studiecellen van de Bibliotheek Waterland.  

 

Hulpvragen 

De vragen waarmee de formulierenbrigade geconfronteerd werd, waren 

zeer divers. 

Uitleg van “officiële” brieven, jaarrekeningen van energiebedrijven, 

aanvraag AOW, aanvraag aanvullende bijstand, aanvraag Brits(!) 

paspoort, formulieren van het UWV – ziehier enige voorbeelden van zaken 

waarmee de formulierenbrigade zich heeft bezig gehouden. 

Verschillende malen is de formulierenbrigade benaderd om 

belastingaangiftes te verzorgen. 

Deze verzoeken werden – conform de gemaakte afspraken – afgewezen. 
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Cliënten  

De cliënten waren in meerderheid mensen met een niet-Nederlandstalige 

achtergrond. 

Soms leidde dit ertoe, dat geen of nauwelijks hulp geboden kon worden, 

omdat de hulpvraag niet geformuleerd kon worden. 

 

Evaluatie 

Op 18 februari 2013 is een eerste evaluatiebijeenkomst belegd. Tijdens 

deze bijeenkomst kon uit de ervaringen van de leden opgemaakt worden, 

dat niet iedere dinsdag op cliënten gerekend behoeft te worden. Deze 

trend heeft zich het gehele jaar doorgezet: soms drie “bezoekers” op een 

morgen, soms niemand.  

 

Op 9 april 2013 is een evaluatiebijeenkomst belegd om ervaringen uit te 

wisselen en om van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van 

Humanitas Thuis Administratie over werkzaamheden, die de 

formulierenbrigade voor hun zou kunnen verrichten. 

Het contact met Humanitas heeft geleid tot een drietal huisbezoeken, 

waarbij slechts in één geval daadwerkelijk hulp geboden kon worden. 

 

Op 22 mei 2013 is een tweede evaluatiebijeenkomst gehouden, waarbij 

opnieuw ervaringen zijn uitgewisseld en het contact met Humanitas tegen 

het licht is gehouden. 

In deze bijeenkomst is besloten, om de werkzaamheden ook in de 

zomerperiode voortgang te laten vinden. Tevens werd besloten om verder 

– zo nodig – in te gaan op verzoeken van Humanitas om te assisteren bij 

het invullen en/of verklaren van formulieren. 

 

In een bijeenkomst op19 augustus 2013 zijn opnieuw afspraken gemaakt 

over de werkzaamheden en het rooster tot het einde van het 

kalenderjaar. 

 

In december heeft zich – door tussenkomst van Clup – een nieuwe 

vrijwilliger gemeld. 

Zij zal in 2014 ingeroosterd worden. 

 

 

De laatste evaluatiebijeenkomst heeft plaats gehad op 20 december 2013. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt voor het  2014: rooster 

en data evaluatiebijeenkomsten. 
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Stadswandelingen 
 

Algemeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
De stadswandelingen worden in samenwerking met de Vereniging 

Historisch Purmerend georganiseerd.  
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                                                                                                                                                                                                            
Dit jaar is de samenwerking met Burrie Media uitgebreid. Dat heeft 

geresulteerd in reclame voor de stadswandelingen. Bij de aankoop van 
één kaart kreeg men de tweede gratis.                                                       

De wandelingen stonden op 3 websites en in de krant werd er wekelijks 
aandacht aan besteed.                                                                                                                                                                                         

Voor de groepswandelingen voor scholieren is er contact gelegd met de 

leerkrachten d.m.v. een publicatie in het onderwijsblad.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
De wekelijkse wandelingen                                                                                                                                                                         

Dit jaar hebben er 162 personen deelgenomen, waarvan 60 met een 
gratis kaart.  

 
Wandelingen met groepen                                                                                                                                        

Deze vorm van wandelen in groepen neemt een vaste plaats in Purmerend 
en blijft populair. In het afgelopen jaar hebben er 40 groepen met in 

totaal 530 personen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.                                                                                                                    
De samenstelling van de groepen is  heel divers: verjaardagen, collega’s, 

sportverenigingen, Vrouwen van Nu, familie en vriendengroepen.  
 

Groepen van scholieren                                                                                                                                     

In het afgelopen jaar zijn er voor vijftien klassenwandelingen 
georganiseerd. Ook de komende jaren blijft dit een belangrijke doelgroep.  

 
De culinaire wandelingen                                                                                                                                 

Bij deze wandelingen wordt vóór het voorgerecht,  het hoofdgerecht en 
het nagerecht steeds een deel van de stadswandeling gedaan. De start 

hiervan in het jaar 2010 was  een groot succes. De afgelopen jaren was 
de deelname wat minder maar deze wandelingen blijven op ons 

programma staan. 
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Stadswandelingen samen met de Gemeente Purmerend                                                                        
De jaarlijkse monumentendag is de laatste twee jaar de basis voor gratis 

stadswandelingen door het Gilde. In de afgelopen jaren was dit een groot 
succes, vooral omdat dat relatief grote groepen hier aan deel hebben 

genomen. 
     

De gidsen                                                                                                                                                                                                 

Dit jaar hebben 11 gidsen de wandelingen vorm gegeven. De kwaliteit is 
zodanig dat de deelnemende wandelaars zeer tevreden waren over de 

wandelingen.                                                                                             
Het is jammer dat één van onze gidsen i.v.m. andere werkzaamheden 

voorlopig geen wandelingen kan leiden.  
 

Samenwerking 
Gilde P en O neemt deel aan een samenwerkingsverband van de 

gemeente met vele culturele instellingen. 
 

 
Volgend jaar                                                                                                                                                                                          

De bedoeling is om de groepswandelingen onder de aandacht te brengen 
bij de leerkrachten in het onderwijs, met name als onderdeel van een 

teamuitje. In Purmerend zijn zo´n 900 leerkrachten werkzaam.  

Voorts zullen er wandelingen georganiseerd worden in het kader van de 
Biënnale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dit tweejaarlijks provinciale evenement zal zich in 2014 richten op het 
Noord Hollands kanaal met als motief : scheiden en verbinden.  

 
                                                                                                          

De gidsen zullen weer klaar staan om met enthousiasme te vertellen over 
onze stad!  
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Culinair genootschap 

 
Dit genootschap bestond in 2013 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 een bedrijfskeuken in Purmerend. 

Er werd begonnen om 9.00 uur en het bereiden en gebruiken van de 
maaltijd duurde tot ongeveer 13.00 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. 

 
Daarnaast verzorgde de groep zoals altijd de hapjes en drankjes tijdens 

de nieuwjaarsreceptie en andere bijzondere gebeurtenissen binnen het 

Gilde.  
 

Voor volgend jaar staat in ieder geval het grote koude buffet voor het 
twintig jarig jubileum op het menu. 
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Computer Werkgroep 
 

Algemeen 
Het doel van de in 1998 opgericht Computer Werkgroep (CWG) is het 

onderling uitwisselen van kennis op het gebied van het gebruik van de 
computer en toepassing van software. 

Officieel hebben wij onze doelstelling als volgt geformuleerd: 

Expertise van de groep wordt gebruikt om vragen van leden en niet-leden 
te beantwoorden. 

Daarnaast worden ouderen enthousiast gemaakt voor het gebruik van 
internet en e-mailen. 
De werkgroep wil niet als een soort helpdesk fungeren voor storingen in 
computerapparatuur e.d. Wel bestaat er de mogelijkheid om advies en 

ondersteuning te vragen bij kleine problemen. Een aantal leden is in dat 
kader werkzaam als vrijwilliger bij het Internetcafé. 

 
Huisvesting 

Het jaar 2013 stond in het teken van de verhuizing van het wijkcentrum 
de Trekschuit naar het Wijkplein Where in het gebouw de Triton.  

Bij deze willen wij alle betrokkenen bij de Trekschuit, onze vorige 
“huisbaas”, danken voor het voortreffelijke gastheerschap, dat wij 

gedurende een aantal jaren (vanaf 2011) mochten ervaren. 

 
Met ingang van 17 juli werden de bijeenkomsten gehouden op de eerste 

en derde donderdag van de maand in onze nieuwe locatie. Onze eerste 
ervaringen zijn positief.  

Een negatief punt is echter dat de huurkosten hoger zijn dan die bij de 
oude locatie. Als gevolg van besluiten van de gemeenteraad, zullen deze 

in de komende jaren nog aanzienlijk stijgen.  Wij maken ons daar wel 
zorgen over. 

 
Activiteiten 

Op onze “doe” sessies, de eerste donderdag van de maand, zijn o.a. de 
volgende onderwerpen aan de orde geweest. 

o werken met het lint (Windows 7); 
o het opslaan van bestanden in de cloud; 

o presentatie One Note; 

o maken van foto’s en tekst in album; 
o synchroniseren tussen computers; 

o inleiding over Picasa; 
o presentatie Windows 8; 

o het downloaden van boeken en films; 
o voor -en nadelen van Network Attached Storage NAS; 

o opstartbare USB-stick maken; 
o presentatie iTunes 
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Excursies 
Op donderdag 21 maart heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan het 

Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum met daarbij een rondleiding door 
de boswachter. 

Op donderdag 17 oktober is door de groep een bezoek, met lezing en 
rondleiding, gebracht aan de Amsterdamse Effectenbeurs Euronext. Beide 

bijeenkomsten waren zeer geslaagd. 

 
Op 20 december hebben de werkgroepleden samen met hun partners een 

gezellige kerstmiddag gehad. 
 

 
Leden 

Het CWG telt 20 leden In 2013 zijn er 3 nieuwe leden bij gekomen, terwijl 
eveneens 3 leden afscheid namen. 
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Aquarelgroep Hoogland 
 

Algemeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
De schildersgroep is een homogene groep van 24 mensen 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.   

  
Begeleiders                                                                                                                                                 

Dit jaar werd de begeleiding gevormd door Gerda Henger, Marjan 
Hommes en Gré de Jonge.  

 
Locaties                                                                                                                        

Traditioneel is het seizoen begonnen bij restaurant Spijkerman aan de 
Neckerstraat  en geëindigd bij de happerij het Hoedje van de Koningin op 

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

o Bob Ernsting, Zuidoostbeemster                                                                                

o Familie Koopman, Westerweg                                                                                   
o Mevrouw Daniels, Zonnelaan                                                                                             

o Familie Reijne, Purmerenderweg,                                                                                                  
o Familie Kamminga, Kwadijk                                                                                              

o Familie Ebbing, Zuidoostbeemster                                                                               
o Familie Slijkerman, Wijdewormer                                                                                           

o Nieuw dit jaar was de tuin van de  familie de Ruijter in  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. 

Ieder jaar wordt  geprobeerd het werk ten toon te stellen. 
Het weer was dit jaar over het algemeen goed, zodat iedereen naar        

hartenlust elke ochtend 2 á 3 uur heeft kunnen werken. 

 
 

                                                                                       
De groep verheugt zich  

al weer 
op het volgend jaar.                                                                                                            
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Financieel verslag  2013 
 

Verlies- en Winstrekening 2013 van het Gilde Purmerend en Omstreken.                            
betreft bankrekening 

                                                        
Inkomsten                                             Uitgaven                                                                             

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

saldo per 1-1-2013   473,28            overboek. naar spaar    3000,00   
subsidie gemeente       3299,00 bestuurskosten   297,10  

ontvangst wandelingen 1282,00 kosten gidsen   374,30 
aquarelbijdrage   206,40 nieuwjaarsreceptie   346,89 

overboeking van spaar 1500,00 kosten aquarelgroep     132,00 
inschrijfg. samenspr.     75,00 telefoonkosten   125,21 

inkomsten cwg-foto     32,00 promotie/advertentie      712,37                               
  kosten samenspraak   461,23               

                                                          landelijke contributie     145,00   
  administratiekosten   133,80     

  kosten huisvesting   350,00   
  kosten formulierbrigade    19,60    

  kosten cwg-fotoshop     10,93  
  saldo 31-12-2013    759,25   

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

totaal                      6867,68   6867,68         
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verlies- en winstrekening 2013 van het Gilde Purmerend en Omstreken.           

betreft de spaarrekening  
Inkomsten     Uitgaven                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------
saldo per 1-1-2013   474,78  overboek. naar bank      1500,00      

rente        22,45      
overb. naar spaar 3000,00   saldo 31-12-2013        1997,23   

-----------------------------------------------------------------------------------      
totaal    3497,23                                   3497,23     

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

Het totale saldo per 1 januari 2014 over de beide rekeningen tezamen 

bedraagt € 2756,48.  
 

Penningmeester: Hennie Ebbing-Klaver 
                                                       

 

                                                                                                                   


