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Voorwoord 
 
Wat een jaar !!! 
Geweldig het hele jaar door feest vanwege ons 25-jarig bestaan!!!  
Het jaar begon al met een grote verrassing. Op 1 januari werd door onze burgemeester Don Bijl De 
Gouden Purmerender aan onze stichting uitgereikt met name voor de onvermoeibare inzet van de 
vrijwilligers van Samenspraak, Internetcafé, Formulierenbrigade, Stadswandelingen en Coach4you. 
Aan mij werd de daarbij behorende gouden waarderingsspeld uitgereikt. 
Na de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie, die werd opgeluisterd door een goochelaar, volgde de 
jaarvergadering met alle coördinatoren.  
Naast het feit dat we allemaal met veel plezier terugkeken naar het spectaculaire begin van het jaar 
werd er al vooruitgekeken naar alle komende feestelijke bijeenkomsten en naar volgend jaar “75 jaar 
Vrijheid”. Iedere projectgroep zal daaraan meedoen. In de begroting voor komend jaar werd apart 
een bedrag voor opgenomen. 
Op 25 maart hebben we in restaurant Kriti met een fantastisch verzorgd diner het 25-jarig bestaan 
gevierd met een groot aantal vrijwilligers al of niet vergezeld van hun partners. Het was een waar 
feestmaal, mede georganiseerd door onze Culinaire Kookgroep. 
In april werd de derde plaquette aan de wand van het Purmerends Museum onthuld. Met de 
plaquette van Mart Stam heeft hij nu naast de andere beroemde in Purmerend geboren architecten 
Oud en Stuyt een prominente plaats gekregen. De drie iconen zijn voor nu en in de toekomst een 
fantastisch startpunt voor de stadswandelingen in Purmerend. 
Op woensdag 15 mei hebben wij de jaarlijkse Landelijke Gilde Wandeldag georganiseerd. Vele 
Gildegidsen waren op deze fraaie lentedag naar Purmerend gekomen. Voor deze gelegenheid konden 
we gebruik maken van de raadszaal. De opening werd verricht door de burgemeester Don Bijl die het 
belang van de Stadswandelingen en andere activiteiten van het Gilde Purmerend benadrukte. Dick 
Blokker, coördinator Stadsgidsen, gaf daarna een kort interessant overzicht van de geschiedenis van 
Purmerend met als hoogtepunt het hilarische verhaal over de walvis van de familie Brantjes, nu te 
zien in de ZOO van Antwerpen. De ontvangst werd afgesloten door Jack Otsen, historicus en 
stadsgids, die aan de hand van beelden vertelde over de ‘iconen’ van Purmerend. Voordat het 
gezelschap van de lunch in De Purmaryn mocht gaan genieten was er nog een grote verrassing: Dick 
Blokker kreeg uit handen van mij als voorzitter van Gilde Purmerend het ‘Uiltje’, dé Gildeprijs voor 
grote verdiensten van Gilde Purmerend. 
In theater De Purmaryn werd vervolgens genoten van een heerlijke lunch, aangeboden door de 
gemeente, waarna er gewandeld werd: onze gidsen loodsten de deelnemers door Purmerend waarbij 
de nadruk lag op Historie, Architecten of Watersnood. De wandelingen eindigden met een bezoek 
aan het museum. Vervolgens werd de dag afgesloten met een drankje en een hapje in De Purmaryn 
en kregen de deelnemers nog een goed gevulde goodiebag mee naar huis. Volgens de deelnemers 
een meer dan geslaagde Landelijke Gilde Wandeldag.  
Op donderdag 19 september hebben wij eveneens in het kader van het jubileum de jaarlijkse 
besturendag en de Gilde Jaardag georganiseerd. Na de vergadering van de gezamenlijke besturen van 
de stichtingen die aangesloten zijn bij Gilde Nederland werd de Jaardag geopend door onze 
burgervader.  
Marjolein van Weegen, o.a. proces- en trajectbegeleider verenigingsondersteuning Rabobank NOC 
NSF, gaf vervolgens een lezing over Vrijwilligersmanagement. Hierbij kwamen bijvoorbeeld het 
werven van vrijwilligers, het organiseren en registreren van vrijwilligers, het motiveren en het 
opleiden van vrijwilligers aan de orde. Na de lunch in Theater De Purmaryn keerde gezelschap terug 
naar de raadszaal voor de middagsessie. Na een uitleg poneerde Marjolein een aantal stellingen. Dat 
waren Financiën, Bekendheid Gilden lokale omgeving en over Vrijwilligers die vervolgens in drie 
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groepen bediscussieerd werden, waarna de groepen de uitkomsten voor iedereen presenteerden. Na 
afloop kregen wij vele complimenten van de deelnemers voor deze door iedereen als zeer leerzaam 
ervaren Jaardag.  
In november hebben we het jubileumjaar afgesloten met een activiteit die meer gericht was op de 
anderstaligen en de vrijwilligers van SamenSpraak 
Door het slechte weer is de wandeling met het thema ‘Noordhollandsch Kanaal’ niet doorgegaan. 
Gelukkig hebben de gidsen wel wat kunnen vertellen over de geschiedenis van het kanaal, over de 
dijken, dijkdoorbraken en de watersnood in 1916. 
De vrijwilligers hebben kunnen genieten van 3 heerlijke stamppotten, gekookt door de mannen van 
het Culinair Genootschap van het Gilde. 
 
Kortom een prachtig jaar om op terug te kijken. En wat we verder lezen kunt u lezen in dit jaarverslag. 
We kijken nu al uit naar het volgende feestjaar: “75 jaar Bevrijding”. 
 
Ed Bierhuizen  
Voorzitter 
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Bestuur 
 

 
Bestuursactiviteiten 2019  

 
Januari   
- Nieuwjaarsreceptie met goochelaar georganiseerd. 
- Met algemene stemmen wordt Jan Kees Hottentot benoemd als penningmeester van  
 Gilde P  en O.                                                                                
- De website wordt geactualiseerd.    
- De partners van de vrijwilligers betalen € 35,- voor het diner bij het Grieks restaurant Kriti op 
 25 maart.                                                                                                                
                                                                                                                
Februari                                                                                                                                                                       
- Het diner t.g.v. het 25-jarig bestaan van Gilde P en O kan definitief doorgang vinden. 
- Jaarvergadering met de coördinatoren. 
- In de begroting voor 2020 is een post opgenomen van € 400,- voor ‘75 jaar vrijheid’. 
- Het Gilde wil in 2020 het hele jaar door deelnemen aan de festiviteiten en activiteiten t.g.v. 

‘75 jaar vrijheid’ in de stad en in de wijken. 
- De Aquarelgroep gaat in 2020, in het kader van ‘75 jaar vrijheid’ exposeren in het 
 gemeentehuis Purmerend. 
- Het bestuur uit zijn zorgen aan de gemeente over het onderwijs voor anderstaligen door IVIO 
 (voortgezet en primair afstandsonderwijs). 
 
Maart 
- De voorzitter, coördinator en een taalcoach van Samenspraak hebben een gesprek met  de 
 directeur van IVIO.                                                                                                                         
- De begeleiders van de fietstochten zijn verzekerd via de gemeente, de deelnemers gaan mee 
 op eigen risico.  
- De berichten op Facebook gaan via de webmaster naar degene die deze berichten op 
 Facebook zet. 
- Gilde P en O kan gebruik maken van de diensten en de website van Seniorenweb. 
- Het lustrumdiner vindt plaats in restaurant Kriti. 
 
April 
- Op 6 april wordt de plaquette van Mart Stam onthuld, de 3 iconen hangen nu naast elkaar op de 

muur van het Purmerends Museum. 
- Toezegging van de burgemeester om de deelnemers aan de landelijke Gilde-wandeldag en de 

Gildejaardag te laten starten in het gemeentehuis. De burgemeester doet het openingswoord. 
- Het abonnement van Office 365 wordt verlengd. 
 
Mei  
- Organisatie van de Landelijke Gilde-wandeldag  
- Ontvangst van de deelnemers in het Gemeentehuis, de burgemeester opent de dag. 
- De voorzitter reikt de Gilde-uil uit aan Dick Blokker 
- Eerste fietstocht Gilde Purmerend en Omstreken, georganiseerd door Stadswandelingen 
- De voorzitter heeft de regiovergadering bijgewoond 
 
Juni 
-  ‘Fortfair’ bezocht, de Aquarelgroep had een stand. 
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Juli 
- De voorzitter bereidt de workshop ‘Vrijwilligersmanagement’ voor die op 19 september in 
 het kader van de landelijke Gilde Jaar besturendag en Jaardag in Purmerend wordt gehouden       
              in het gemeentehuis Purmerend.  
- Het aantal bezoekers bij het Internetcafé in het Jaap van Praaghuis neemt af; als er gemiddeld 
 minder dan 3 mensen komen, wordt het Internetcafé daar opgeheven. 
 
Augustus 
Niets te melden; vakantieperiode.  
 
September 
- Organisatie Gilde-bestuursdag 2019; de dag is geopend door de burgemeester. 
- Workshop ‘Vrijwilligersmanagement’ door Marjolein van Weegen. 
- Rekencoaching, een nieuwe projectgroep van het Gilde oprichten voor anderstaligen die een  

MBO-diploma willen halen. 
- Op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
 
Oktober 
- Subsidie Oranjefonds gestort (voor C4Y). 
- Waarderingssubsidie voor 2020 bij de gemeente Purmerend aangevraagd. 
- Gezamenlijke vergadering bestuur en coördinatoren. 
- Bezinning op activiteiten t.g.v. ‘75 jaar vrijheid’ door bestuur en project- en werkgroepen. 
- Gonnie van Houten volgt Anneke van ’t Wout op als coördinator van de Aquarelgroep 
 Hoogland. 
 
November 
- De penningmeester is gedechargeerd door de kascommissie. 
- Organisatie herfstwandeling en stampottenmaaltijd, laatste activiteit van het lustrum. 
- Onderzoek via Samenspraak voor rekencoaching. 
- Plan om t.z.t. anderstaligen kennis te laten maken met diverse culturele onderwerpen 
 waarin zij uiteindelijk een organisatorische rol zouden kunnen vervullen 
 
December  
- Lijst met werkzaamheden opgesteld voor nieuwe secretaris voor website en vacaturebank. 
- Planning activiteiten 2020. 
- Organiseren nieuwjaarsreceptie. 
- VN-monument betrekken bij ‘75 jaar vrijheid’ 
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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. Door sommigen wordt er ook aandacht besteed aan 
lezen en schrijven. 
 
Coördinatie 
De coördinatie werd evenals vorig jaar verzorgd door mevrouw P. Borgers. 
 
Taalcoaches 
In 2019 is het aantal taalcoaches weer gestegen tot ongeveer 80.  
De werving van nieuwe taalcoaches vond plaats via een artikel in plaatselijke bladen, mond-tot-
mondreclame, de Gildewebsite en via het NL-Plein van bibliotheek Waterland. 
Vooral een wervend stuk op de voorpagina van ‘Purmerend op Zondag’ heeft veel positieve reacties 
opgeleverd. 
Alle nieuwe taalcoaches krijgen een map met relevante informatie. 
    
Deelnemers 
Het aantal lopende koppelingen was in 2019 ongeveer 100. Een aantal deelnemers is tussentijds 
gestopt omdat zij voor hun examen(s) geslaagd zijn, een studie elders zijn gestart of om persoonlijke 
redenen. Dit jaar hebben 18 deelnemers een certificaat van ons gekregen. 
Onze deelnemers zijn afkomstig uit 43 verschillende landen. De meesten kwamen ook in 2019 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, via mond-tot-mondreclame of rechtstreeks via onze site. 
 
Intake en Koppeling 
Mevrouw Van Leeuwen is begin 2019 gestopt met het voeren van de intake- en koppelings-
gesprekken. Zij heeft 5 jaar lang, zoals zij altijd zei, “met veel genoegen” samen met de coördinator 
deze gesprekken gevoerd. Mevrouw A. Westeneng heeft deze taak van haar overgenomen. 
In 2019 zijn er 56 intakes geweest met anderstaligen, 21 intakes met taalcoaches en er zijn 47 
koppelingsgesprekken gevoerd. 
 
Administratie 
Het administratieprogramma van ‘Het Begint met Taal’ kan niet meer gebruikt worden i.v.m. de 
nieuwe privacywetgeving.  Het landelijke Gilde is bezig met een nieuw programma. Als hun 
ervaringen goed zijn, gaan wij dat ook gebruiken. Tot die tijd blijven we Excel gebruiken. 
Om de afspraken voor de intake- en koppelingsgesprekken te regelen, gebruiken we sinds dit jaar een 
gedeelde digitale agenda. Mevr. I. Beynon maakt de intake-afspraken. Zij krijgt de meeste 
aanmeldingen hiervoor binnen via de website en het NL-plein. De aanmeldingen die via andere 
kanalen binnenkomen, krijgt zij ook doorgestuurd. 
 
Bijeenkomsten voor taalcoaches 
In het afgelopen jaar zijn er 7 bijeenkomsten geweest voor taalcoaches. De bijeenkomsten op de 
maandagmiddag vonden dit jaar alle plaats in de in de cursusruimte van bibliotheek Waterland. 
Dit omdat we niet meer passen in het gebouwtje van de Vereniging Historisch Purmerend, waar de 
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bijeenkomsten voorheen werden gehouden. De bijeenkomsten op de woensdagavond waren dit jaar 
ook in de bibliotheek. 
Doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen en het doorgeven van relevante 
informatie. 
  
Samenkomst van taalcoaches en anderstaligen                                                                                                                         
De taalcoaches en hun anderstaligen hebben dit jaar weer gebruik gemaakt van de studiecellen, 
andere ruimtes in de bibliotheek en het Wijkplein Where om te converseren. Daarnaast werd er 
thuis, op de markt, in een theater of een museum afgesproken. 
 
Speciale samenkomsten van taalcoaches en anderstaligen 
Op zaterdagochtend 9 november zijn de certificaten uitgereikt in de cursusruimte van de bibliotheek. 
Met bloemen en koffie/thee met iets lekkers kreeg deze uitreiking een feestelijk tintje.  
 

                               
 
23 november hebben ongeveer 15 taalcoaches met hun anderstaligen onder leiding van mevrouw 
M. Zander en mevrouw Hendriks stamppotten gemaakt en gezelschapsspellen gedaan. Daarna 
hebben we met elkaar gegeten. We mochten weer gebruik maken van de ruimtes van Clup Welzijn in 
‘Heel Europa’. Het was een “topavond” volgens alle aanwezigen! 
 

 
                    

Stampotten en spelletjes op 23 november 
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Coördinatorenoverleg 
Mevrouw P. Borgers heeft deelgenomen aan het overleg van coördinatoren met het bestuur. 
 
Taaloverleg 
Iedere 6 tot 8 weken was er een vergadering van de verschillende organisaties die zich bezighouden 
met Nederlandse taal voor anderstaligen in Purmerend en omstreken: het Taaloverleg. 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 mevrouw A. van Leeuwen en 
mevrouw A. Westeneng zijn regelmatig aanwezig geweest. 
 
Landelijke ontwikkelingen 
‘Het Begint met Taal’ 

De landelijke koepelorganisatie ‘Het Begint met Taal’ biedt ondersteuning aan organisaties en 

groepen personen die op vrijwillige basis anderstaligen helpen bij het verwerven van de Nederlandse 

taal. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier door middel van coaching en begeleiding. 

Anderstaligen kunnen zo oefenen met lezen en schrijven, luisteren en spreken en ook kunnen zij met 

behulp van hun coaches kennismaken met de Nederlandse cultuur. Het doel hierbij is om hun 

zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Het gaat hierbij om alle informele 

taalbegeleiding aan anderstaligen, dat wil zeggen voor mannen en vrouwen, individueel en 

groepsgewijs, les en conversatie. 

SamenSpraak Purmerend maakte ook in 2019 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 heeft een aantal taalcoaches deelgenomen aan webinars die verzorgd worden door ‘Het Begint 

met Taal’. 

 

Een aantal taalcoaches heeft deelgenomen aan de training voor taalcoaches van de Stichting Lezen en 

Schrijven. De ervaringen van onze deelnemers hiermee waren niet allemaal positief.  

Omdat de subsidie voor dit project van de Stichting Lezen en Schrijven is gestopt, wordt er uitgekeken 

naar een andere mogelijkheid voor training van onze vrijwilligers. 

 

Volgend jaar 
In 2020 willen we voor de taalcoaches die dit wensen, weer gebruik gaan maken van een van de 

cursussen die de landelijke organisatie ‘Het Begint met Taal’ te bieden heeft. 

Wanneer onze vrijwilligers behoefte hebben aan materiaal voor hun taalcoaching dat niet in de 

bibliotheek aanwezig is, zal dit worden aangeschaft. 

Het handhaven en bevorderen van de kwaliteit van de taalcoaching staat hoog in ons vaandel. 

Ook gaan we weer proberen om door middel van activiteiten voor taalcoaches en anderstaligen 

proberen het isolement waarin veel anderstaligen zitten, te doorbreken. 

 

Nawoord 

Tot ons verdriet moeten we in dit jaarverslag ook melden dat mevr. A. van Leeuwen na een kort maar 

ernstig ziekbed op 20 november van dit jaar is overleden. In de afgelopen jaren heeft zij een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw en verdere ontwikkeling van SamenSpraak.  

Dit deed zij op de krachtige, humorvolle manier die wij allemaal erg hebben gewaardeerd. 
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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, 
e-mail, 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: 
-  Jaap van Praag  
-  Novawhere 
-  Intermaris 
-  Meander 

In samenwerking met Clup Welzijn doen de volgende vestigingen mee: 
- Wijkplein Where (Triton) 
- 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 2019 organiseerde bibliotheek Waterland in samenwerking met Gilde computer-
cursussen Windows en Digisterker voor beginners in Volendam en Purmerend. De computercursus 
Windows voor beginners en Digisterker zijn samengevoegd in één cursus van negen dagdelen, zes 
dagdelen voor de computer Windows en drie dagdelen voor Digisterker. Zeven van deze cursussen 
Windows/Digisterker zijn er 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.  
 

Windowscursus Volendam 
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Ipad-cursus Purmerend 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digisterker 
Deze cursus is in 2019 door 2 medewerkers van de bibliotheek Waterland gegeven. Dit kon niet meer 
gedaan worden door vrijwilligers van het Gilde 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 diverse 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 DigD wachtwoord. Het aanvragen en vervolgens het gebruik maken 
hiervan, 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. Alle deelnemers vroegen om een beginnerscursus computergebruik. Deze cursus 
is gegeven en aansluitend daarop is instructie gegeven over het aanvragen en gebruik maken van de 
DigD. 

  
 
Coördinatie 
De algemene coördinatie van de Internetcafés was ook in 2019 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 de heren G. Mesman (Service Coördinator Zorgcirkel), Jan van der Knokke en Cok Schorsij is er 
een vooroverleg omtrent vernieuwingen, onderhoud, software, hardware e.d. van de computers van 
de Internetcafés. Daarna kan er naar behoefte een overleg met de gezamenlijke vrijwilligers plaats 
vinden 
 
Begeleiders 
In 2019 zijn er vijf vrijwilligers gestopt. 
Er waren 13 vrijwilligers actief. Op de verschillende vestigingen samen waren ze zo’n 50 uur per week 
aan het werk. 
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Volgend jaar  
Begin 2020 organiseren bibliotheek Waterland en Gilde P en O ook weer de cursus ‘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 2019 zijn de zittingsdagen gehandhaafd op de maandag- en dinsdagmorgen. 
 

 
 
 
Aanwezigheid en bezoek  
Vanaf 1 januari 2019 is de Formulierenbrigade ononderbroken – met uitzondering van de maandag - 
wekelijks in de bibliotheek aanwezig geweest vanaf 10.00 tot 12.00 uur, met uitzondering van de 
week tussen kerst en nieuwjaar. De zittingen op de maandag hebben ‘stilgelegen’ tussen 15 mei en 
15 september. 
  
Tijdens de zittingen hebben op de maandagmorgen 17 mensen en op de dinsdagmorgen 27 mensen 
om advies/hulp gevraagd bij het invullen van formulieren.  
Ter vergelijking: in 2018 heeft de Formulierenbrigade in totaal 73 mensen geholpen. 
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Op de maandagmorgen in de periode tot 15 mei vroegen 9 mensen advies of hulp bij het invullen van 
formulieren, na 10 september derhalve 8 mensen. 
Deze aantallen roepen de vraag op of de maandag als zittingsdag gehandhaafd moet blijven. 
Vooralsnog is besloten om in 2020 op dezelfde voet door te gaan.  
  
De bezoeken op de dinsdagmorgen waren gelijkelijk verdeeld over het gehele jaar. 
  
Vragen  
De vraagstelling was in 2019 heel divers. Het varieerde van het helpen bij het vragen van toeslagen 
tot adviezen m.b.t. betalingen aan de ziektekostenverzekering en belasting. 
Ook is er geholpen bij het uitleggen van brieven.  
 
Bezetting 
Helaas hebben we te maken gehad met teamleden die vanwege gezondheidsredenen een aantal 
malen verstek moesten laten. 
Wel hebben we een nieuwe vrijwilliger mogen verwelkomen. 
Tot 1 januari heeft hij enkele keren ‘meegelopen’ met leden van de vaste ploeg en na 1 januari 2020 
is hij ingedeeld. 
 
Eindejaarsbijeenkomst  
De eindejaarsbijeenkomst bij de coördinator thuis is komen te vervallen. In plaats daarvan is besloten 
tot een nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2020. 
 
Coördinatie  
De coördinatie was ook in 2019 weer in handen van Wim Otter.  
 
De vrijwilligers  
Vanaf 1 januari 2019 tot het einde van het jaar zijn 10 vrijwilligers actief geweest.  
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 Stadswandelingen 

Het jaar 2019 was voor de Stadswandelingen een bijzonder jaar. De kroon op het werk was de 
onthulling van de 3e plaquette op de muur van het Purmerends Museum. 
In het kader van de festiviteiten van het 25-jarig bestaan van Gilde Purmerend en Omstreken hebben 
we een landelijke Gilde-wandeldag in mei georganiseerd en in september de Gildejaardag voor de 
bestuurders van de diverse Gilde-afdelingen.  
De herfstwandeling in november voor de vrijwilligers heeft helaas geen doorgang kunnen vinden 
door het slechte weer. Gelukkig kon de stamppotmaaltijd wel doorgaan…  
Nieuw was een fietstocht op de laatste zondag van de maand met historische en natuur-
landschappelijke aspecten.  

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. 

Mart Stam 
Dit jaar stond architect Mart Stam in de belangstelling. Mart Stam is 120 jaar geleden in Purmerend 
op de Nieuwegracht geboren. Hij verliet zijn geboorteplaats toen hij 20 jaar was om zich in het 
buitenland aan te sluiten bij de internationale avant-garde. Zijn revolutionaire ontwerp voor een 
huizenrij in Stuttgart, zijn ‘achterpoot-loze’ buisstoel en zijn tekenkunst spraken tot de verbeelding 
en vestigden zijn reputatie. 
Op zaterdag 6 april hebben wethouder Eveline Tijmstra en Gildegids en historicus Jan Dekkers de 
plaquette op de gevel van het Purmerends Museum gezamenlijk onthuld. Aansluitend konden de 
genodigden meegaan met ‘de Stamwandeling’. 

Op de gevel van het oude 

Stadhuis, nu Purmerends Museum prijken nu drie bronzen plaquette. Zij zijn een onderdeel van ons 

Cultureel Erfgoed binnen de stad en daarbuiten. Ontwerper van de drie plaquettes is beeldhouwer 

Jeroen Spijker.  
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Landelijke Gilde-wandeldag                                                                                                                                     
Op 15 mei konden we 60 wandelcoördinatoren uit heel Nederland verwelkomen in de raadzaal van 
ons gemeentehuis. Burgemeester Don Bijl opende deze dag met een gloedvolle speech, gevolgd door 
coördinator Dick Blokker die de aanwezigen erop wees wat voor bezienswaardigheden er in onze 
stad zijn. Na zijn speech kreeg Dick, tot zijn grote verbazing, een bronzen uiltje uitgereikt door de 
voorzitter van het Gilde P en O, Ed Bierhuizen.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Na een goede lunch in de foyer van de Purmaryn hebben de gidsen de bezoekers meegenomen op 
de door hun gekozen wandeling door onze stad. Na afloop waren er hartverwarmende reacties. Het 
was een fantastische dag! 
 
 
 
Stamppottenmaaltijd voor de vrijwilligers op 7 november 
Door het slechte weer is de wandeling met het thema ‘Noordhollandsch Kanaal’ niet doorgegaan. 
Gelukkig hebben de gidsen wel wat kunnen vertellen over de geschiedenis van het kanaal, over de 
dijken, dijkdoorbraken en de watersnood in 1916. 
De vrijwilligers hebben kunnen genieten van 3 heerlijke stamppotten, gekookt door de mannen van 
het Culinair Genootschap van het Gilde. 
 
Fietstochten  
Een nieuwe activiteit zijn de 4 fietstochten die de laatste zondag van de maanden mei t/m augustus 
georganiseerd werden. Het zijn tochten met historische en/of natuurlandschappelijke aspecten.  
Er was veel belangstelling voor. 
 
Als voorloper daarvan is er op 28-04 een fietstocht geweest langs de oorlogsmonumenten en andere 
plaatsen die het verhaal vertellen van de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in en om 
Purmerend. 
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Wandelingen  
Het totaal aantal deelnemers aan wandelingen was dit jaar 845. 
Bij de groeps- en themawandelingen hebben we de meeste mensen kunnen verwelkomen. Het 
aantal deelnemers aan de groepswandelingen (op aanvraag) bedroeg 389.  
Aan de architectenwandelingen hebben 96 mensen deelgenomen, waarvan 35 aan die van Mart 
Stam. 
45 Mensen hebben de Kanaalwandelingen gelopen. 
27 mensen hebben van de culinaire wandelingen kunnen genieten. 
Nieuw waren de Pinksterdriewandelingen met 45 mensen. 
Aan de reguliere wandelingen hebben slechts 42 mensen deelgenomen. 
Jammer genoeg zijn er dit jaar geen scholierenwandelingen geweest.  
 
Speciale wandeling 
Ter gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei 2019 hebben we een wandeling georganiseerd 
langs oorlogsmonumenten en bijzondere plekken in de stad.    
 
Gratis wandelingen 
Op de open monumentendagen waren er 47 deelnemers. Voor de eerste keer was er een i-kar waar 
32 mensen de ’wandeling’ mee konden maken. 122 Mensen hebben meegelopen met een gratis 
wandeling. 
 
Volgend jaar 
Met de directeur van de Museumwinkel zal gesproken worden hoe voortaan aanmelding, registratie, 
bevestiging en betaling via de Museumwinkel kan gaan. Het bestuur van het museum en van het 
Gilde zijn in principe akkoord met dit idee. 
Er zal een instructiefolder voor de museumvrijwilligers gemaakt worden.  
Speciaal voor de museumvrijwilligers wordt er in het voorjaar een stadswandeling gemaakt om hen 
inzicht te geven hoe die wandelingen in zijn werk gaan. 
 
De zaterdagwandelingen krijgen een nieuwe opzet.  
Op de eerste 3 zaterdagen van de maand zijn er vastgestelde themawandelingen (architectuur, 
waterwandeling/watersnood en historische wandeling). Op de laatste zaterdag heeft men dan een 
keuze uit andere themawandelingen. 
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Ook zal er weer aandacht voor de rollator- 
en dementiewandelingen zijn. 
 
 
Voor de scholen kunnen we met het thema 
’75 jaar vrijheid’ weer iets betekenen. 
 
 
 
Persactiviteiten 
De persactiviteiten zijn gericht geweest op de radio en 
op de NH-agenda.  
We hebben een column in RegioZaken en free publicity in de dag- /en huis-aan-huis-bladen. 
 
 

Coach4you 
 
Gilde P&O is in 2018 officieel gestart met Coach4you. 
 
Doel 
De bedoeling is de overstap van de lagere naar de middelbare school voor brugklassers succesvol te 
laten verlopen. Het is niet de bedoeling dat de leerling met zijn huiswerk geholpen wordt in de zin 
van samen huiswerk maken. De coach ondersteunt de leerling met bij het indelen van de agenda, 
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 zal de leerling wekelijks een á anderhalf uur bezoeken, m.u.v. de vakanties. Een van de 
ouders/verzorgers moet thuis zijn tijdens het bezoek. 
Het traject start 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 
Alle scholen van Purmerend en Zuidoostbeemster zijn in januari 2019 persoonlijk bezocht en hebben 
een mondelinge toelichting gekregen bij de brief over Coach4you en de aanmeldingsformulieren. Dit 
jaar waren er 10 aanmeldingen en er zijn 10 brugklassers gekoppeld aan een coach voor het 
schooljaar 2019-2020. 
 
Koppelingen 
De koppelingen vinden plaats nadat iemand van het kernteam mondeling contact heeft gehad met 
de IB-er van de school. De gesprekken met de IB-er en /of leerkracht zijn geweest in de maanden 
april en mei. 
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                                              De brieven en aanmeldingsformulieren voor de scholen  
 
 
 
 
Daarna volgt een bezoek, wederom door degene die de school gesproken heeft, aan de ouders en 
het kind thuis. De ouders en het kind moeten dan wel een formulier hebben ingevuld.  
Na dit gesprek zoeken wordt er een geschikte coach voor het kind gezocht. De coach gaat naar de 
ouders en het kind om kennis te maken. Dit zal ongeveer in begin juni plaatsvinden. 
 
Vrijwilligers. 
De 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. 
Het kernteam is in 2019 vierkeer bij elkaar geweest 
 
Resultaat 
Het resultaat van de koppelingen en de vooruitgang van de brugklassers was erg goed. Dit jaar waren 
er 10 aanmeldingen, maar de ondersteuning die geboden werd was van korte duur.  De aangemelde 
kinderen bleken voor een deel alleen wat ‘klein, of volgens de leerkracht te onzeker’. Het is 
belangrijk om meer over het kind te weten. De leerkracht en de IB-er zullen duidelijker aan moeten 
geven waar de problemen liggen. 
 
2020 
Scholen 
Begin februari 2020 zullen de scholen de brieven voor het schooljaar 2020-2021 persoonlijk 
uitgereikt krijgen van een lid van het kernteam en 1 coach. Als er weinig reacties komen worden de 
scholen begin maart nogmaals gebeld. 
 
Coaches 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt bekeken of er nieuwe coaches geworven moeten 
worden. Nieuwe coaches zullen de beginnerscursus gaan volgen, de andere coaches zullen de 
verdiepingscursus gaan bijwonen. 
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Computer Werkgroep 
Leden 

De werkgroep telt begin januari 2019 12 leden.  

Op 11 april van dit jaar is onze aller Jenny Corbeek overleden. Zij was jarenlang een enthousiast en 

geliefd voorzitter.  

Website 

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

Apparatuur 

In februari is besloten om met de huidige beamer door te gaan. Samen met het projectiescherm van 

Clup Welzijn wordt er een scherper beeld verkregen. 

‘Smalfilm’ 

In februari wordt de sub-werkgroep ‘Smallfilm’ opgericht voor het digitaliseren van oude 

smalfilmopnamen. 

In dezelfde maand ontvangt de filmwerkgroep een cinematografische restpartij van een donatie uit 

Moordrecht. 

Gilde P en O bestaat 25 jaar 

Op 25 maart hebben we op uitnodiging van het Gildebestuur een Grieks buffet genoten bij 

restaurant Kriti. 

Werkzaamheden: 
Gedurende 2019 heeft de groep aandacht besteed aan verschillende zaken waaronder: 
- het verbeteren van het Wifi signaal d.m.v. het programma ‘Developlug’ 
- Power Point, een presentatie door mevrouw Tineke Abercrombie 
- een demonstratie over het programma NPO Start en NPO Start Plus 
- eind oktober worden de Windows 10 versies 1903 en 1909 binnengehaald en worden de 
 verschillen tussen deze 2 programma’s toegelicht   

               

- in november kregen we een voordracht over het programma ‘One Drive’ 
- een van onze leden heeft in december een presentatie over het maken van een website 

gehouden 
- als voorbereiding op ons bezoek aan IBM-Nederland hebben we een voorstudie over Quantum 

Computing gedaan 

Excursies 

Op 18 april hebben we met partners een bezoek gebracht aan de kwekerij Alstroemeria in 

Zuidoostbeemster. Daar kregen we een rondleiding met uitleg door de eigenaar Siem Knol.  
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Na afloop hiervan vertrokken we naar Kavel 2, waar golfleraar Jeffrey Meijer ons iets heeft verteld 

over de golfsport. 

Op 10 oktober werden we welkom geheten bij IBM in Amsterdam. De heer Cor v.d. Struijf hield een 

interessante lezing over Quantum Computing. De lezing werd afgesloten door een lunch, die ons 

werd aangeboden door IBM.  

Contributie 

De huur van onze locatie in Triton wordt m.i.v. 2020 verhoogd. De penningmeester presenteert het 

financieel jaaroverzicht aan zijn leden.  Besloten wordt de contributie voor 2020 vast te stellen op 

€ 42,50. 

Donderdag 19 december werd het jaar afgesloten met een Kerstbijeenkomst, waarbij de partners 

van de leden ook aanwezig waren. 

2020 

Gezien het enthousiasme van onze leden zien we dit jaar met vertrouwen tegemoet.  

De CWG zal dit jaar één of meer inleiders uitnodigen om een presentatie te houden over een 

aansprekend onderwerp. 

Er komt een vervolg op de lezing over Quantum Computing bij IBM. Daarvoor wordt in april 2020 een 

datum gereserveerd. Het vervolg vindt ook plaats bij IBM in Amsterdam.  
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Aquarelgroep Hoogland  
Algemeen  

Elk jaar vanaf de oprichting van Gilde P en O schildert deze groep in juni, juli en augustus totaal 10 

keer in de natuur in de omgeving van Purmerend. 

De vaste kern van de schildersgroep was dit jaar wat uitgebreid, er waren 26 schilders. 

Fortfair Kwadijk 

Op zondag 16 juni waren we voor de 2e maal aanwezig op de Fortfair bij Fort Kwadijk. De organisatie 

daarvan is in handen van de Lionsclub Marktstaede. De opbrengst van de entree, kraamverhuur en 

lootjes is voor een goed doel. 

We hadden wederom een goede plek. De bedoeling om iets te verkopen en een beetje uit de 

materiaalkosten te komen is sommigen gelukt. 

 

Helaas is de organisatie zonder opgaaf van reden gestopt en was dit de laatste keer. 

Schilderlocaties 

De locaties worden gezocht en besproken met de begeleiders en dan worden de mensen 

uitgenodigd. 

Dit jaar begonnen wij op 5 juni bij café Spijkerman. Na een welkomstwoord en een kopje koffie 

krijgen de schilders informatie en gaan dan buiten aan het werk. Aan het eind van de ochtend komt 

iedereen weer bij elkaar en wordt het werk besproken. Dit laatste gebeurt iedere week. 

Bij de familie Kamminga waren we op 12 juni, een fijne plek in Kwadijk waar we altijd met plezier 

naar toe gaan. De gastheer fotografeert ook ieder jaar alle werkstukken. 

Op 19 juni was het de bedoeling om te schilderen bij Guurtje Beets, richting Monnickendam. Een 

zeer kleurrijke locatie met veel dieren. Helaas kwam de regen met bakken uit de hemel waardoor 

een aantal van ons halverwege omgekeerd zijn omdat ze doorweekt waren.  
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- 26 juni waren we voor de laatste keer bij Hennie Ebbing in de Zuidoostbeemster, zij heeft 

gelukkig ook een mooie tuin bij haar nieuwe huis.  

- Op 3 juli zijn we bij de familie Vlaar in Middenbeemster geweest. Het was weer een verrassing 

wat voor leuke plekjes mevrouw Vlaar had gecreëerd.  

- Op 10 juli was het geen mooi weer, maar bij Ingrid Schipper in Neck konden we gelukkig redelijk 

overdekt schilderen. Wederom op de terugweg kletsnat!                                                                                              

- In de prachtige tuin in de Zuidoostbeemster van Bob Ernsting hebben we 17 juli geschilderd. De 

tuin staat vol met zijn pottenbakkerswerk. We komen daar heel graag. 

- 24 juli waren we bij familie Reijne, ook in de Zuidoostbeemster, nog zo’n heerlijke plek! We 

worden daar net als op de andere locaties altijd verwend. 

- De Breek in Oosthuizen, op 31 juli, was geen succes! Het was te ver weg om te fietsen, toevallig 

heel koud en later nog heel veel regen. Het had een leuke plek kunnen zijn om te schilderen. 

- Op 7 augustus hebben we ons schilderseizoen weer afgesloten bij de Stallen. Voor de afsluiting 

schilderen we ergens rond of op de Koemarkt. 

We vinden altijd dat het seizoen te kort heeft geduurd, maar dat houdt het ook leuk!  

We kijken dan ook uit naar 2020! 

 

Volgend jaar 

In 2020 doen we mee aan ’75 jaar bevrijding’. De onderwerpen om te schilderen houden verband 

met de oorlog van 1940-1945. Het is de bedoeling dat in het gemeentehuis een expositie van ons 

werk komt. 
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Culinair Genootschap 
Leden  
Ook in 2019 hebben de mannen van het Culinair Genootschap veel plezier beleefd aan de het maken 
van culinaire hoogstandjes. De groepssterkte van 10 is dit jaar gehandhaafd gebleven. 
 
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 bij 
een van de heren thuis, waarbij de dames uitgenodigd zijn. De ervaring die het diner oplevert wordt 
meegenomen naar de kookbijeenkomst. Van het hele 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, alsmede de tricks en trucs van het bereiden.  
 
BBQ  
Op een zonnige dag, 21 augustus, hebben de koks en hun partners weer genoten van een barbecue 
bij een van de mensen thuis. Dat is altijd een reuzegezellig gebeuren! 
 

 
 
Stamppottenmaaltijd 
Voor de vrijwilligers van het Gilde hebben de heren op 7 november een stamppottenmaaltijd bereid 
in ‘Heel Europa’, dit t.g.v. het 25-jaar bestaan van Gilde P en O. De maaltijd zou na een wandeling 
met als thema ‘het Noordhollandsch Kanaal’ plaatsvinden. Door het slechte weer kon dit niet 
doorgaan, maar hebben de gidsen binnen iets verteld over de geschiedenis van het kanaal, de dijken, 
dijkdoorbraken en de watersnoodramp van 1916. 
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Ondertussen waren de koks met man en macht bezig om de 3 stampotten op tijd te kunnen 
opdienen. De apparatuur werkte niet optimaal, zodat het bereiden langer duurde dan verwacht. Dit 
mocht de pret niet drukken en uiteindelijk hebben de vrijwilligers heerlijk gegeten van de volgende 
stamppotten: hutspot, zuurkool en boerenkool.  
 

                   
 
 
Kerstdiner  
Het kerstdiner vond 18 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. Met dank aan de partners van de heren.  
 
Locatie 
Van de afsluitbare kast in de keuken hebben we veel plezier. Daarin bewaren we de ‘droge’ voorraad 
en is er ruimte voor bestek en servies. Van de industriële afwasmachine maken we -als deze het 
doet- met veel plezier gebruik. 
 
Volgend jaar:  
De bijeenkomsten zullen op dezelfde wijze doorgaan als in 2019. 
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Jaarrekening                                                                                                                                             

Balans 31 december 2019                                      

Ter vergelijking is de balans per 31 december 2018 opgenomen 

Activa       

   2018  2019  

       

Liquide middelen  4.543  1.735  

       

Te 
ontvangen   5.798  0  

         

       

   10.341  1.735  
Passiva       

       

Reservering jubileum  2.831  641  

       

Reservering ICT  700  700  

       

Kortlopende 
schulden  6.810  394  

         

   10.341  1.735  
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Resultatenrekening 2019 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 


