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Voorwoord 
 

Het jaar 2020 zou het jaar van “75 jaar Bevrijding” worden. We waren er klaar voor. Alles begon nog 
prima met een Nieuwjaarsreceptie op 12 januari met de muziek van Glenn Miller op de achtergrond 
en voorlezing van enkele gedichten uit de speciale bevrijdingsbundel van de dichterskring 
Purmerend. 
Voorts werd het idee om het jaar af te sluiten met een manifestatie bij de grote wereldbol staande op 
de grote rotonde bij binnenkomst van de nieuwe wijk Weidevenne unaniem ondersteund. De 
manifestatie moest uitmonden in het onthullen van de naam van deze naamloze rotonde: Plein van 
de Verenigde Naties. Deze vredesorganisatie bestond dit jaar immers 75 jaar. 
Er werd afscheid genomen van Anneke van ’t Wout en van Cok Schorsij. Anneke en Cok hebben 
respectievelijk vanaf 2004 en 2003 heel veel werk verricht voor ons Gilde en voor Gilde Nederland. 
Anneke was secretaris en medeoprichter van SamenSpraak en coördinator van de Aquarelgroep. Cok 
was via aanbieder als hulp bij computerproblemen en vrijwilliger in het zorgcentrum Jaap van Praag 
vanaf 2006 coördinator van het Internetcafé en de laatste 9 jaar bestuurslid en vaste afgevaardigde 
naar Gilde Nederland. Ik mocht hun namens het bestuur het welverdiende “Uiltje” overhandigen.  
Na deze feestelijke bijeenkomst was het afgelopen met de pret: het coronavirus. De opeenvolgende 
maatregelen hadden als consequentie dat alle grote evenementen in het kader van “75 jaar 
Bevrijding” werden afgelast. De manifestatie rond het Plein van de Verenigde Naties kon niet 
plaatsvinden en zal hopelijk 2021 plaatsvinden. Slechts een beperkt aantal speciale 
Bevrijdingsstadswandelingen en fietstochten konden doorgang vinden. Toch hebben SamenSpraak en 
Coach4you hun ondersteuning voort kunnen zetten: soms digitaal of fysiek en soms heel inventief in 
een glazen wachtruimte op het station.  
De coördinatoren hebben zich ingespannen om de contacten met de vrijwilligers te onderhouden en 
de onderlinge binding te bevorderen.  
Begin september nam Aafke Otter afscheid als secretaris van ons. Zij heeft deze functie 8 jaar lang 
vervuld met veel plezier, zowel voor haarzelf als voor het bestuur en de vele vrijwilligers van het 
Gilde. Naast het secretariaat was zij betrokken bij vele andere activiteiten van het Gilde. Wij zullen 
haar de komende jaren nog tegenkomen als coördinator van het mede door haar geïnitieerde nieuwe 
project: rekencoaching voor anderstalige MBO-ers. En volkomen terecht heeft het bestuur haar 
geëerd met het “Uiltje”. Als opvolger van haar hebben we Ingrid Hezemans bereid gevonden om haar 
functie over te nemen. Zij kreeg gelijk de vuurdoop met de organisatie van het maken van 193 
landsvlaggen ten behoeve van de opening van het Plein van de Verenigde Naties.  
Het bestuur dankt alle 160 vrijwilligers die zich in het moeilijke jaar 2020 voor de Stichting Gilde 
Purmerend en Omstreken hebben ingezet: coördinatoren, stadsgidsen, coaches, begeleiders en alle 
anderen die direct of indirect aan de activiteiten hebben bijgedragen. Deze activiteiten komen verder 
in dit verslag aan de orde. 
Houd u gezond! 
 
Ed Bierhuizen 
Voorzitter 
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Bestuur 

Door het corona-virus is 2020 een vreemd jaar geweest 
In het eerste kwartaal konden de maandelijkse bestuursvergaderingen gewoon doorgaan, maar 
vanaf half maart hebben we niet meer fysiek vergaderd. De meeste Gilde-activiteiten werden 
gestopt, individuele contacten (C4Y, SamenSpraak) gingen op een laag pitje nog wel door. 

In augustus kon het bestuur weer op de Kanaaldijk vergaderen. Dit konden we gelukkig zo blijven 
doen tot aan het eind van het jaar, maar dan wel op ‘gepaste afstand’. 
 
Gecombineerde vergaderingen met bestuur en coördinatoren waren er op 3 februari en op  
7 september. Tijdens de vergadering van 7 september werd de nieuwe secretaris (Ingrid Hezemans) 
geïntroduceerd en werd Aafke Otter-Boerhave hartelijk bedankt voor haar inzet als secretaris 
gedurende vele jaren.  

In december hebben alle 160 vrijwilligers een kerst-/Nieuwjaarsattentie ontvangen.  

Het is dit jaar een kort woord van het bestuur. Maar, gezien de corona-situatie, is er ook weinig te 
melden omdat er nu eenmaal weinig gebeurd is. 
 
In 2021 beter! 

Bestuursactiviteiten 

Januari 

- Nieuwjaarsreceptie met muziek van Glenn Miller; gedichten worden voorgelezen uit de 

 dichtbundel van de Dichterskring                                                                                                                                                                                                      

-  Afscheid genomen van Cok Schorsij als bestuurslid en van Anneke van ’t Wout als coördinator 

 van de Aquarelgroep Hoogland                                                                                                                                                                                              

-  Stappenplan opgesteld voor oprichting van Rekencoachinggroep                                                                                                                                                                                                                                        

-  Jaarverslag 2018 is gepubiceerd op de website 

Februari 

-  Waarderingssubsidie is toegezegd door de gemeente Purmerend                                                                                                                                                                                                                                             

-  Subsidieaanvraag ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor 3 plaquettes van 

 beroemde Purmerendse architecten, te plaatsen op de muur van het Purmerends Museum                                                                                                                                                                                      

-  Vergadering bestuur en coördinatoren                                                                                                                                                                  

-  Oproep voor nieuwe secretaris naar alle vrijwilligers en de Vrijwilligersbank Purmerend                                                                                                              

-  Voorbereiden Gildecafé 23 maart  

Maart                                                                                                                                                                                              

-  Artikel over afscheid bestuursleden naar Gilde Nederland magazine                                                                                                                                                                                            

-  Ideeën ‘75 jaar Vrijheid’ zijn op de website geplaatst                                                                                                                                                       

-  Positieve reactie B&W Purmerend over voorstel Verenigde Naties plein                                                                                                                                   

-  Kennisgeving  naar alle vrijwilligers over oprichten Rekencoaching                                                                                          

-  Bezoek coördinator Rekencoaching aan Samenspraak voor uitleg  

- Gildecafé maart 2020 afgeblazen i.v.m. corona                                                                                                                                                                                         
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-  Project- en werkgroepen stoppen met de werkzaamheden i.v.m. corona                                                                                                      

-  Corona-maatregelen worden op de Gilde-website geplaatst 

April                                                                                                                                                                                                  

-  Geen fysieke vergaderingen i.v.m. corona 

- Voorzitter doet een belronde om toch in contact te blijven met het bestuur                                                                                                                                  

-  Eerste koppeling met deelnemer rekencoaching is een (digitaal) feit                                                                                                   

-  Alle activiteiten van Gilde Nederland liggen stil, m.u.v. de beeldverbindingen                                                                                                                    

-  Idee voor de viering van 75 jaar oprichting Verenigde Naties                                                                                                                                                                                                                                          

 Mei                                                                                                                                                                                                           

-  Belronde voorzitter naar bestuursleden; geen fysiek contact i.v.m. corona                                                                                                                                                     

-  Verder geen activiteiten i.v.m. corona 

Juni 

- Belronde voorzitter naar bestuursleden; geen fysiek overleg i.v.m. corona                                                                                                                                                                                                                    

- Aquarelgroep gestart, alles op gepaste afstand cf. richtlijnen RIVM                                                                                                                           

-  Wandelprotocol van Gilde Nederland is bekend 

- Gesprek met gegadigde voor een nieuwe secretaris; zeer postief                                                                                                                         

-  Nieuwe secretaris wordt ingewerkt 

Juli 

- Geen bijzonderheden.  

Augustus                                                                                                                                                                                                    

-  Eerste fysieke vergadering na de corona-lockdown; de bestuursleden zagen elkaar weer                                                                                                                                       

- Afbericht verzonden naar verzoek Platform verslaving Purmerend                                                                                                          

-  Computer Werkgroep om hulp verzocht bij overzetten adreslijsten outlook                                                                                                                                                 

- Drie coaches voor Rekencoaching  (nieuwe projectgroep)                                                                                                                                                              

-  Ruimte zoeken voor Rekencoaching; coronaregels worden gevolgd 

- Ruimte gezocht voor gezamenlijke vergadering (bestuur en coördinatoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

September 

-  Op 7 september tijdens bestuursvergadering aftreden Aafke Otter-Boerhave als secretaris. Met 

 dank, bloemen en het Uiltje’. Zij wordt opgevolgd door Ingrid Hezemans. 

- Vergadering bestuur en coördinatoren 

Oktober 

- De Waterlands Uitdaging vraagt om ‘matches’ met vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven 

 Purmerend. Voor het Gilde wordt met financiële steun de website geoptimaliseerd en wordt het 

 drukwerk voor de in het voorjaar 2021 te introduceren nieuwe ‘Jan Dekkers’-stadswandeling 

 gefinancierd. 

November  

- Geen bijzonderheden; corona heerst. 

December 

- Verspreiding kerstattentie + wenskaart voor ca. 160 vrijwilligers. Een wenskaart en een kleine 
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 attentie (‘sticky notes’) worden verspreid door m.n. de coördinatoren van de project- en de 

 werkgroepen.     

- Verder geen kerst-/Nieuwjaarsactiviteiten i.v.m. corona.                                                          

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 2020 is het aantal taalcoaches weer gestegen tot ongeveer 85.  
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 Purmerend Waterland. 
Alle nieuwe taalcoaches krijgen een map met relevante informatie. 
    
Deelnemers 
Het aantal lopende koppelingen was in 2020 ongeveer 95. 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 3 deelnemers een certificaat van ons gekregen. Omdat we door corona geen 
bijeenkomst voor het uitreiken konden organiseren, zijn er dit jaar weinig uitgereikt.  
Onze deelnemers van dit moment zijn afkomstig uit 23 verschillende landen. De meesten kwamen 
ook het afgelopen jaar uit Syrië. 
Het scholingsniveau van onze deelnemers loopt van geen onderwijs tot en met universitair niveau. 
De aanmelding van onze deelnemers loopt via het NL-Plein, Taleninstituut Fiolet, het IVIO, 
Vluchtelingenwerk, via mond-tot-mondreclame of rechtstreeks via onze site. 
 
Intake en koppeling 
Mevrouw A. Westeneng en heeft samen met mevrouw Borgers de intake en koppelingsgesprekken 
gevoerd. Bij verhindering van een van beiden was mevrouw Beynon bij een aantal intakegesprekken 
aanwezig.  
In 2020 zijn er 38 intakes geweest met anderstaligen, 9 intakes met taalcoaches en er zijn 36 
koppelingsgesprekken gevoerd. 
 
Administratie  
Het landelijke Gilde is bezig met een nieuw digitaal programma voor de administratie. 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. Mevrouw I. Beynon maakt de intake-afspraken. Alle aanmeldingen worden 
dan ook naar haar doorgestuurd.  
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Bijeenkomsten voor taalcoaches 
In het afgelopen jaar zijn er 2 bijeenkomsten geweest voor taalcoaches. De bijeenkomsten op de 
maandagmiddag en op de woensdagavond, vonden ook dit jaar plaats in de cursusruimte van 
Bibliotheek Purmerend Waterland. Dit omdat we niet meer passen in het gebouwtje van de 
Vereniging Historisch Purmerend, waar de bijeenkomsten voorheen werden gehouden.  
Doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen en het doorgeven van relevante 
informatie. 
 
Speciale samenkomsten van taalcoaches en anderstaligen 
Helaas hebben er het afgelopen jaar geen speciale gelegenheden plaats gevonden. Samen koken en 
eten en dergelijke was niet mogelijk door de corona-maatregelen. 
De taalcoaches en hun anderstaligen hebben dit jaar tot half maart 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. 
Na half maart, toen de eerste lockdown van kracht werd, heeft een aantal koppels online 
afgesproken, of op een corona-veilige andere plek. 
 
Coördinatorenoverleg 
Mevrouw P. Borgers heeft deelgenomen aan het overleg van coördinatoren van de werk- en 
projectgroepen van Gilde Purmerend en Omstreken met het bestuur van Gilde. 
 
Taaloverleg 
Het afgelopen jaar is het Taaloverleg door corona maar 2 maal bij elkaar geweest. 
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. Westeneng is 
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 2020 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. 

Deze training werd gegeven door de Openbare Bibliotheek Purmerend Waterland. 

 

Volgend jaar 
In 2021 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. 
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Wanneer onze vrijwilligers behoefte hebben aan materiaal voor hun taalcoaching dat niet in de 

bibliotheek aanwezig is, zal dit worden aangeschaft. 

Veel van onze taalcoaches maken gebruik van Nieuwsbegrip. Dit is een digitaal programma voor 

begrijpend lezen, dat wordt gebruikt op de basisschool en in de eerste jaren van het voortgezet 

onderwijs. 

Gilde heeft hiervoor al jaren een licentie. 

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 

Helaas hebben we het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerde taalcoach: 

Karel de Smalen. Hij is na een kort ziekbed overleden. 

                                                                                                                               

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 2 merken 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 

 
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. 
 
Coronavirus 
In januari en februari 2020 zijn in de bibliotheek nog een Windows, iPadcursus en het Tabletcafé 
(Digitaal spreekuur) gehouden. De Internetcafé locaties waren ook deze twee maanden nog actief. 
In oktober 2020 is het Digitaal spreekuur nog vier keer gehouden met alle voorzorgmaatregelen 
(mondkapje, spatscherm en reinigingsmiddel). 
 
Digitaal spreekuur 
Op het Digitaal spreekuur (voorheen 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 

Cursus Purmerend 
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iPad-cursus Purmerend 

 

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 2020 organiseerde bibliotheek Waterland in samenwerking met Gilde P en O 
computercursussen Windows en Digisterker voor beginners in Volendam en Purmerend. De 
computercursus Windows voor beginners en Digisterker zijn samengevoegd in 1 cursus van 9 
dagdelen, 6 dagdelen voor de computer Windows en 3 dagdelen voor Digisterker.  
In Purmerend werden de iPad en Android-tabletcursussen georganiseerd. Deze cursussen bestonden 
uit 8 dagdelen, van elk van deze tabletcursussen zijn er 3 gegeven.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digisterker 
Deze cursus is in 2020 door 2 medewerkers van de bibliotheek Waterland gegeven en niet meer door 
vrijwilligers van het Gilde; dit i.v.m. de nieuwe AVG-regeling (Algemene Verordening Gegevens-
bescherming). 
Het doel van dit project is om zo veel mogelijk mensen gebruik te laten maken van de e-overheid. 
Naast allerlei overheidsinstellingen gaan ook allerlei andere publiekrechtelijke instellingen 
communiceren via het internet. De toegangssleutel voor de beveiligde privacy-sites van de overheid 
en deze instellingen is het DigD wachtwoord. Het aanvragen en vervolgens het gebruik maken 
daarvan werd in een drietal bijeenkomsten aangeleerd. De eerste cursus is in de bibliotheek van 
Edam gegeven. Duidelijk werd dat met name de 70- plussers veel moeite hebben met het omgaan 
met de computer. Zij allen vroegen om een beginnerscursus computergebruik. Deze cursus is 
gegeven en aansluitend daarop is instructie gegeven over het aanvragen en gebruik maken van de 
DigD. 

  
Coördinatie 
De algemene coördinatie van de Internetcafés was ook in 2020 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.  
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Begeleidersoverleg   
Met de heer G. Mesman (Service Coördinator van de Zorgcirkel) en Cok Schorsij is er een vooroverleg 
geweest omtrent vernieuwingen, onderhoud, software, hardware e.d. van de computers van de 
Internetcafés. Vervolgens kan er naar behoefte een overleg met de gezamenlijke vrijwilligers 
plaatsvinden. 
 
Begeleiders 
In 2020 zijn er 5 vrijwilligers gestopt. 
Er waren 9 vrijwilligers actief. Op de verschillende vestigingen samen waren ze zo’n 30 uur per week 
aan het werk. 
 
Volgend jaar  
- Begin 2021 organiseren bibliotheek Waterland en Gilde P en O ook weer de computercursus 

Windows voor beginners in de bibliotheek Purmerend en Volendam. In de bibliotheek in 
Purmerend start een beginnerscursus voor iPad en Android. Alle cursussen zijn nog niet 
ingepland i.v.m. het coronavirus; de afspraakplanning 2021 is verzet naar maart 2021. 
 

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. 

 

                                                                                                           

Formulierenbrigade  

 

Ook al valt er weinig te verslaan, het blijft een jaarverslag van inactiviteit van de formulierenbrigade. 
 Al aan het begin van 2020 werd duidelijk dat we onze activiteit stil moesten leggen. De kans op een 
besmetting met het covid-19 virus werd te groot geacht. Ook de kwetsbaarheid van onze leden  
-allen ouder dan 60- was een argument om geen cliënten te ontvangen. 
 
In de hoop dat we onze zittingen in het begin van de zomer weer zouden kunnen hervatten, hebben 
we contact opgenomen met ‘de bieb’ om te bezien wat er mogelijk zou zijn. 
Helaas bleken de studiecellen voor ons niet beschikbaar -max. 2 personen-. De ruimte op de derde 
verdieping (met spatschermen) bleef over, maar voor onze groep was dit helaas geen echte 
oplossing. Gesprekken zouden lastiger te voeren zijn, maar nog belangrijker was het gebrek aan 
privacy voor mogelijke cliënten. 
 
Op grond van bovenstaande is dus besloten 2020 als een verloren jaar voor de formulierenbrigade te 
beschouwen. Toch blijft er toch nog een positief punt te vermelden: niemand van onze groep heeft 
te kennen gegeven te stoppen! 
 
We hopen dat 2021 ons weer ruimte kan geven om mensen te helpen met het invullen en uitleggen 
van formulieren. 
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Stadswandelingen 
Helaas zijn er dit jaar maar een beperkt aantal wandelingen en fietstochten uitgevoerd. 
De oorzaak is dat we dit jaar te maken hebben gehad met het coronavirus in het voorjaar en de 2e 
golf daarvan in het najaar van 2020. 

Hierbij een opsomming van onze activiteiten dit jaar. 

Groepswandelingen 

11 februari : 15 personen; gids Jack Otsen; Stadswandeling 

20 juni  : 10 personen; gids Dick Blokker; Stadswandeling en Architectuur 

26 juli  : 5 personen; gids Hanny Does; Stadswandeling 

23 september : 6 personen; Wij Allemaal; Dick Blokker 

23 september : 5 personen; gids Hanny Does; Historisch en stadswandeling 

Reguliere zaterdagwandelingen: 

4 juli  : 2 personen; gids Jack Otsen; stadswandeling Architectuur 

1 augustus : 3 personen; gids Henk Berends; stadswandeling Architectuur 

15 augustus : 6 personen; Gids Henk Berends; stadswandeling Historisch 

15 augustus : 5 personen; Hanny Does; stadswandeling Historisch 

Bevrijdingswandeling 

25 juli  : 18 personen; gidsen Jack Otsen, Henk Berends en Dick Blokker 

22 augustus : 10 personen; gidsen Dick Blokker en Henk Meines  

12 september : 12 personen; gidsen Dick Blokker en Henk Meines 

Open Monumentendag 

12 september : 4 personen; gids Angelique Proper 

12 september : 4 personen; gids Hanny Does 

12 september : 3 personen; gids Peter de Paepe 

13 september : 8 personen; gids Gerard Wegman 

Fietstochten 

26 juli  : Verrassingstocht; geen deelnemers 

30 augustus : 11 personen en 3 kinderen; Bevrijdingstocht; gidsen Henk Meines/Dick Blokker 

                                                                                                     

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 hoe hij zijn agenda moet indelen, wanneer 
en hoe het huiswerk gemaakt, repetities geleerd moeten worden. 
De ouders van de leerlingen worden steeds geïnformeerd over de zaken die aan de orde zijn 
gekomen. 
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Gang van zaken 
De coach zal de leerling wekelijks 1 à 1uur 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 de Zuidoostbeemster hebben per mail een brief ontvangen over 
Coach4ou met het aanmeldingsformulier.  
Dit jaar waren er maar 8 aanmeldingen, waarvan alle zijn gekoppeld aan een coach.  
 
Sommige scholen dachten dat ze veel meer kinderen konden opgeven, maar we zijn begonnen met 
1 leerling per school. Als er coaches over waren, konden er meer kinderen geholpen worden. 
 
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. 
 
Resultaat 
Het resultaat van de koppelingen en de vooruitgang van de brugklassers was dit jaar niet zo goed. Dit 
jaar waren er meer aanmeldingen dan het jaar ervoor, maar er waren kinderen bij met een complexe 
thuissituatie, zodat er i.v.m. de corona weinig goed is gegaan. De ouders hadden veel kinderen in 
huis of hadden moeite met het videobellen en lieten het dan maar gaan, al deden de coaches nog zo 
hun best. 
 
2021 
Begin februari 2021 ontvangen de scholen een mail en indien er weinig reacties komen, dan worden 
de scholen begin maart nogmaals gebeld. 
Het werven van coaches starten we vanaf eind januari via: 
- interview Waterland Radio 
- plaatsing in wijkkranten 
- evt. plaatsing in Noordhollands Dagblad 
- via coaches van SamenSpraak 
 

 
Rekencoaching 

                                                                                                                                                                                                           
De start                                                                                                                                                                                  
In de vergadering van 06.01.2020 besloot het bestuur om te onderzoeken of er behoefte is aan een 
rekencoaching projectgroep.  

Dit idee is ontstaan door het verzoek van verschillende anderstaligen, die door Samenspraak de 
Nederlandse taal beter hebben leren spreken. De mensen die het betrof volgden een opleiding bij 
het MBO en hadden behoefte aan extra ondersteuning bij het rekenen. Daarop hebben vrijwilligers 
met ervaring in het reken-/wiskundeonderwijs zich voor hen ingezet. 

Het bestuur is van mening dat er veel meer mensen van allochtone komaf met deze materie 
worstelen. Daarop is besloten om hieraan bekendheid te geven bij Samenspraak. Voorafgaand aan 
een bijeenkomst hebben alle coaches van Samenspraak op 09.03.2020 een informatiemail gekregen.                                                                  
Na een bezoek aan een bijeenkomst van Samenspraak op 11.03.2020 werd de eerste pupil op                                
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15.03.2 aangemeld. En later bleek dat taalcoaches soms ook hun anderstalige helpen als dat ter 
sprake komt. Besloten wordt dat Aafke Otter coördinator van dit nieuwe project wordt. 

De coronapandemie gooide roet in het eten en het duurde tot september 2020 voordat de volgende 
stap gezet kon worden. Er werd een klein aantal mensen gevraagd om vrijwilliger bij het reken-
coachingsproject te worden. Op dit ogenblik zijn er 4 mensen die zich aangemeld hebben, allen met 
ruime ervaring in het onderwijs. Het is de bedoeling om met deze groep te starten.  

Ondertussen is er bekeken waar in de bibliotheek goede ruimtes zijn om 1 op 1 te werken en hoe. De 
coaches willen graag met whiteboards werken. Het zou dan gaan om een opklapbaar bord van 
minimaal 80x60 cm, die we in de bibliotheek kunnen opslaan. Helaas zij die boards niet eenvoudig te 
vinden.  

MBO                                                                                                                                                                                                                  
Het bestuur heeft contact opgenomen met het Horizon College in Purmerend. Daarop volgde een 
bijeenkomst met onze voorzitter, ondergetekende en iemand van het Horizon College op  
30.10.2020.  Onze contactpersoon is rekencoördinator en verantwoordelijk voor het rekenbeleid, 
daarnaast is hij lid van de landelijke MBO Raad. Het was inhoudelijk een goed gesprek en hij 
beaamde dat veel mensen worstelen met rekenen. Hij verwees door naar de coördinator anders-
taligen van het Horizon College in Hoorn.                                                                                                                                                                                          
Het gesprek met deze mevrouw verliep via Zoom op 09.11.2020. Zij onderstreepte onze gedachte dat 
de problemen vaak beginnen met de gebruikte terminologie van reken-/wiskundebegrippen en dat 
ook taal een grote rol speelt bij het rekenonderwijs aan anderstaligen.  Zij heeft ons initiatief 
doorgespeeld naar STIP (Studie Informatie Punt).                                                                                                                                                               
Via deze afdeling kregen we een schrijven van een rekenleraar van het Horizon College in 
Purmerend. Het aantal anderstalige leerlingen in Purmerend is niet zo groot, dus verwacht hij nu niet 
veel aanmeldingen. Echter, m.i.v. van het nieuwe schooljaar in 2021 gaat het rekenen meetellen voor 
het examen en dan zou dat wel eens kunnen veranderen.  

Tot zover de stand van zaken. Zodra de situatie m.b.t. corona wat normaler wordt, gaan we weer aan 
de slag. We hebben er vertrouwen in dat de vrijwilligers van het Gilde een belangrijke bijdrage aan 
het succes voor anderstaligen in hun schoolloopbaan kunnen leveren. 

 
 

Computer Werkgroep 
 

- Met ingang van 01/01/20 hebben Henk Hendriks en Jan Huijskens hun lidmaatschap van de CWG 
opgezegd. 

- In februari demonstreert Cor L. de nieuwe versie Fotoshop 2019 en laat zien hoe ‘Freemake 
video’s downloaden’ werkt. 

- In het voorjaar hebben we verder geen bijeenkomsten omdat de Triton i.v.m. de coronacrisis is 
gesloten. 

- In juli verhuizen we van onze ‘Vide’-zaal (met een slechte ventilatie) naar de ruimere ‘Spoorzicht’-
zaal waar de ramen open kunnen. Clup Welzijn heeft toegezegd ons dezelfde huurprijs als de 
‘Vide’ te berekenen. 

- Door corona-perikelen gaat onze excursie naar de IBM Nederland niet door. De presentatie 
Quantum Computing wordt tot nadere orde uitgesteld. 

- In juli demonstreert Ron ‘Microsoft Quick Assist’ is te vergelijken met Teamviewer, maar dan 
gebruiksvriendelijker. 

- Cor L. geeft instructie over het programma ‘BC Uninstaller’, dat staat voor ‘Bulk Crap Uninstaller’. 



14 

- Op 7 september is onze voorzitter Barry namens de CWG aanwezig bij een coördinatorenoverleg 
van het Gilde Purmerend en Omstreken. 

- In oktober inventariseren we de onderwerpen die bij de’ doe-bijeenkomsten’ in 2021 aan de orde 
moeten komen. 

- In september licht Herman zijn ‘korte notitie t.b.v. CWG-smalfilmclubje’ toe. 
- In november wordt de film ‘The Social Dilemma’ vertoond en wordt over de inhoud 

gediscussieerd. 
- In december verwelkomen we Ingrid Hezemans (zij heeft het Gilde secretariaat van Aafke 

overgenomen). We maken kennis en wensen haar veel succes. 
- Bij deze bijeenkomst geeft Jacq een inleiding over het fenomeen sneltoetsen voor Windows 10. 
- In december is ons gewaardeerde lid Evert van Oostrom plotseling overleden. 
- We nemen de beslissing dat in onze laptop een 500GB SSD-schijf zal worden ingebouwd. 
- Onze penningmeester Cor L. stuurt het financieel overzicht 2020 van de CWG naar de secretaris 

van het Gilde Purmerend. 
- Eind december heeft onze werkgroep 11 leden. 
 

 

Aquarelgroep Hoogland  

Na een programma gemaakt te hebben kwam Covid-19. Het werd afwachten en uiteindelijk zijn alle 

schilders en gastvrouwen/-heren opnieuw benadert. De meeste begeleiders (bespreken van de 

gemaakte werken) hadden afgehaakt, maar uiteindelijk bleef er 1 over. 

10 Juni zijn we corona-proof begonnen bij Spijkerman: handen desinfecteren, 1,5 meter uit elkaar en 

een looproute. Ondanks de aanpassingen werd het een leuke ochtend, iedereen was blij elkaar weer 

te zien en we hadden ook 4 nieuwe deelnemers.  

17 Juni waren we in ‘Het Rustpunt’ in Kwadijk met een geweldige gastvrouw, die taarten had 

gebakken en een prachtige tuin! 

24 Juni bij Ingrid Schipper in Neck (Wijdewormer). Het weer overtrof de eerdere weken. De groep is 

in vergelijking met de vorige jaren vrij groot, hier waren we probleemloos met 20 mensen. 
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1 Juli natuurlijk, de tuin van de familie Vlaar in de Middenbeemster. De avond ervoor zag ik het 

somber in maar ‘s morgens na de bewolking brak toch de zon door! We mochten wat decoratieve 

gedroogde planten meenemen. 

8 Juli In de theetuin van pottenbakker Bob Ernsting in de Zuidoostbeemster. De regen hield niet op 

en daarom hebben 3 van ons in de ene en 1 in de andere kas geschilderd. Er kwam een haan gezellig 

bij ons liggen!  

15 Juli In plaats van naar Ida Ras (afgezegd) op het laatste nippertje een fijne ochtend op het oude 

kerkhof aan de Overweersepolderdijk. 

22 Juli voor de eerste en zeker niet voor de laatste keer naar theetuin ‘De Neckermolen’ in Neck. 

29 Juli naar de familie Reijne in Zuidoostbeemster. Een van de schilders haar auto stond te roken, 

binnen no-time was de brandweer er met sirene en zwaailicht en nog 3 man politie. Daarna was het 

een rustige ochtend.  

5 Augustus in de heerlijke tuin van de familie Kamminga in Kwadijk. Vanwege het warme weer 

kregen we wat extra te drinken. Bij het naar huis gaan stond er een emmer peren klaar waar ieder 

wat van kon pakken. 

12 Augustus was op en rond een snikhete Koemarkt onze laatste schilderochtend met als afsluiting 

een drankje met toebehoren bij restaurant ‘De Stallen’. 

19 Augustus een BONUS in de theetuin van Bob Ernsting, een prachtige dag voor een herkansing 

i.v.m. het slechte weer op eerdere datum. 

Als besluit van het seizoen dit jaar een expositie ‘75 jaar bevrijding en Purmerend’ in het 

Gemeentehuis van 17-8 t/m 11-9-2020. 
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Culinair Genootschap 

Zoals voor velen heeft het covid19-virus onze activiteit beperkt tot de maanden januari, februari en 

maart. Vervolgens werd er ‘roet’ in ons eten gegooid. 

Even leek het erop dat wij dat wij in september weer bijeen zouden kunnen komen, maar de 

beperkingen -maximaal 8 personen in de keuken met afstand houden- heeft ons doen besluiten tot 

nader order ‘onze tent’ te sluiten. 

 

Triest was het verlies van één van onze kookgenoten. Karel de Smalen, nog maar kort lid van onze 

club, overleed tijdens de lockdown.  

 

De aanmelding van een nieuw lid, die wij al kregen voor het overlijden van Karel, hebben we nog niet 

kunnen honoreren. Het aantal leden is derhalve beperkt gebleven tot 9. 

 

Gezien het gegeven dat in januari de bodem van de kas in zicht kwam, werd besloten de 

maandelijkse bijdrage vanaf 1 juli te verhogen van € 15,00 tot € 20,00 per maand. 

Deze bijdrage is trouw betaald tot en met december, zodat onze club een redelijke buffer heeft 

opgebouwd voor betere tijden. 

Wel is in het najaar besloten om de maandelijkse bijdrage vanaf 1 januari 2021 stop te zetten. 

Uiteindelijk is het geen doel van onze groep om een kapitaaltje op te bouwen.  

 

Zodra er weer gekookt gaat worden, zal opnieuw gestart worden met het vragen van een bijdrage 

van € 20,00 per maand. 
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Jaarrekening 2020 
 

Balans 2020  

   

 

Ter vergelijking is de balans per 31 december 2019 
opgenomen   

        

Activa        

  2019  2020    

        

Liquide middelen 1.735  3.028    

        

Te ontvangen  0  0    

          

        

  1.735  3.028    

Passiva        

        

Reservering jubileum 641  1.000    

        

Reservering ICT 700  700    

        

Kortlopende schulden 394  1.328    

          

  1.735  3.028      
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Resultatenrekening 2020 

  
                          
Begroot    

                    
Resultaat     

   In   Uit   In   Uit   
          
Huisvesting                    -              300,00                      -               352,00   
Bankkosten                    -              300,00                      -               338,57   
Telefoonkosten                    -                70,00                      -                 88,50   

Bestuurskosten                    -              350,00                      -    
        

1.364,28   
Website                    -              200,00                      -                        -     
ICT hard/software                    -              250,00                      -               174,16   
Contributie Gilde Nederland                    -              150,00                      -                 72,50   
Administratiekosten                    -              200,00                      -                 22,50   
Vrijwilligersbijeenkomsten                     -              500,00                      -               100,00   
Promotie/advertentiekosten                    -              200,00                      -               154,28   
Stadswandelingen        2.245,00         1.365,00             210,00             185,25   
Samenspraak           500,00         2.580,00             340,00             623,35   
Internetcafé                    -              280,00                      -                        -     
Formulierenbrigade                    -              100,00                      -                        -     
Diversen                    -                       -                 47,43                      -     
Coach4You                    -              900,00               10,00             610,95   
Bevrijding                     -              400,00                      -               148,94   

Fonds plaquettes                    -                       -    
        

1.000,00  
        

1.000,00   

Gemeentesubsidie        5.400,00                     -    
        

5.400,00                      -     

Saldo van baten en lasten                    -                       -                        -    
        

1.772,15   

Totaal        8.145,00  
        

8.145,00  
        

7.007,43  
        

7.007,43   

      

 

 

 

 
                                        


