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Preventief huisbezoek in samenwerking met Stadsverwarming
Onlangs zijn de preventief huisbezoeken gestart in samenwerking met Stadsverwarming, gemeente/preventie en de Sociaal raadslieden. De medewerker Stadsverwarming
gaat, samen met een sociaal raadsvrouw, erop af. Dit gebeurt voornamelijk ‘s avonds.
De huisbezoeken worden gehouden bij mensen die twee maanden betalingsachterstand
hebben en anders voorgedragen zouden worden aan de deurwaarder . Ons streven is
om achter de voordeur te signaleren wat er nodig is en daarin doorpakken. Indien nodig
zal er uiteraard ook een beroep gedaan worden op de expertises die we binnen de wijkteams hebben. Meer info: Najet Abousselam, n.abousselam@clup.nl

Internetcafé voor senioren in Wijkplein Where
Heeft u ook wel eens problemen met het bedienen van uw laptop, Ipad of tablet? Iedere woensdagmiddag is er
een Internetcafé voor senioren in Wijkplein Where, Triton 73 in Purmerend. Er zijn daar vrijwilligers aanwezig die u
kunnen helpen met uw problemen of vragen. Het Internetcafé is van 14.00 tot 16.00 uur, de hulp is gratis. Kom
gerust eens langs en neem uw eigen laptop of Ipad mee. Meer informatie: Frank Andriessen, 06 450 879 53,
of f.andriessen@clup.nl
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Open Mic Hiphopavond vrijdag 14 april aanstaande...
Jij komt toch ook?
Vrijdag 14 april is het weer zover, de 4e Open Mic Hiphop avond in jongerencentrum Com-Ic
#BLACKOUT! Ben jij een rapper, beatmaker, cameraman/vrouw of video-editor en wil jij je ding
doen op dit event? Stuur ons dan een PB en we nemen contact met je op! Check ons ook op
Instagram: openmic_purmerend en voor promovideo's, aftermovies en optredens kun je terecht
op ons youtube kanaal 'Open Mic Purmerend'. Meer info: Bjorn Muller, b.muller@clup.nl

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?
Heeft u uw belastingaangifte nog niet gedaan omdat u de vragen niet begrijpt, of niet weet welke stukken u nodig hebt?
De Sociaal Raadslieden en getrainde vrijwilligers van Clup Welzijn staan u graag bij met raad en daad.
Dit voorjaar organiseren wij in samenwerking met Bibliotheek Purmerend een viertal bijeenkomsten (maximaal 8 deelnemers per bijeenkomst), waarbij u samen met een sociaal raadsvrouw en/of een getrainde vrijwilliger aan de slag gaat
met het invullen van de aangifte. Ook krijgt u tijdens de bijeenkomst tips en handvatten om u bij een volgende aangifte
op weg te helpen.
U kunt kiezen uit de volgende dagen:




Woensdag 12 april 2017 van 18.30 -20.30 uur
Maandag 24 april 2017 van 13.00 – 15.00 uur.

Locatie: Bibliotheek Purmerend, Waterlandlaan 40, Purmerend
Kosten: gratis
Voor wie: Iedereen uit Purmerend en omstreken
Meer info en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar
info@clup.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer, of bel 0299 480 630. Meer informatie op
www.clup.nl, of www.bibliotheekwaterland.nl

Extra inloopspreekuur sociaal wijkteam
in de Landauerstraat
Het Sociaal Wijkteam Purmer is gestart met een extra inloopspreekuur voor
wijkbewoners uit Purmer-Zuid en Purmer-Noord op donderdag van 15:00
uur tot 17:00 uur in het consultatiebureau. Het spreekuur word gedraaid
door Sindy Faber en Anne van Dijk van Stichting MEE Amstel en Zaan.
Meer informatie: klik hier, of kijk op www.swtpurmerend.nl
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Koken met jongens

Soms heeft een jongen nog niet zoveel hobby's, of hij zoekt nieuwe vrienden, of wil meer dan alleen maar spelen, maar
heeft daar ook wat meer tijd en aandacht voor nodig. Voor deze jongens is de groep ‘Koken met jongens’ opgericht.
Eens in de twee weken op maandagmiddag van 15:30 tot 17:30 uur komt er een klein groepje jongens bij elkaar.
Maximaal tien jongens kunnen er meedoen, zodat er voldoende tijd en aandacht voor een ieder is. De groep wordt
begeleid door een Clup-medewerker en twee vrijwilligers. Tijdens het koken leren de jongens hoe ze iets handig kunnen
snijden en voorbereiden, maar er wordt vooral ook veel met elkaar gelachen en gepraat. Omdat de jongens vaak ook
behoefte hebben aan beweging, kan dit als de pannen op het vuur staan, of de hartige taart in de oven staat. We
maken hierbij gebruik van het terrein van het Kinderparadijs. Afspraak hierbij is dat niemand alleen speelt. De jongens
spelen in tweetallen, of als groep, zodat ze elkaar ook in de gaten kunnen houden. Als het eten gaar is, komt iedereen
bijeen en eten we gezamenlijk. Dan allemaal bordje afspoelen en in de afwasmachine zetten. Vaak staan dan de ouders
al in de keuken om de jongens op te halen. Koken met jongens is voor jongens van ongeveer 10 jaar (soms ietsje jonger, soms ietsje ouder). Voor de activiteit hoeft niet betaald te worden, maar de jongens bedenken zelf wat ze willen
koken en nemen daar allemaal wat voor mee. Dus de één bijvoorbeeld tomaten, de ander de pasta en weer een ander
groenten voor er doorheen. In de groep ‘Koken met jongens’ is nog plek, dus heb je interesse en wil je meer weten
over deze activiteit, neem dan contact op met Edith per email of telefoon. e.merks@clup.nl of 06 287 349 11.

De Purmer- Noord is een bewonersruimte rijker.
Ongeveer een jaar geleden kwamen de wijkkerngroep Purmer-Noord, Woonzorg, Clup Welzijn en de gemeente
Purmerend bij elkaar om over een leegstaande woning op het Tilburyplein te praten. Doel was om deze open te stellen
voor de bewoners van de Purmer-Noord en -Zuid, zo vertelt Mehmet Uygun van Clup Welzijn.
Een jaar later is deze ruimte gerealiseerd en op 18 maart opende het onder aanwezigheid van tientallen bewoners,
politici, politie en medewerkers van diverse instellingen zijn deuren.
Er is door vrijwilligers van de wijkkerngroep Purmer-Noord hard gewerkt om deze ruimte op te knappen en in te
richten, aldus Mehmet. Bewoners kunnen er leuke kleine activiteiten organiseren, bij elkaar komen en langs komen
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voor hun vragen. Of gewoon voor even een kop koffie of een praatje. Het nieuwe buurtcentrum heet de TILBURYKAMER en is te vinden aan de Overlanderstraat 132 in Purmerend.
De wijkadviseur en de wijkagent hebben al aangegeven gebruik van deze ruimte te willen maken om eventuele vragen
van bewoners te beantwoorden. Ook kan de wijkadviseur u helpen bij het organiseren van buurtactiviteiten.
, maar ook een plaats voor activiteiten uit de buurt. Voor vragen en over het gebruik van deze ruimte kunt u contact
opnemen met de wijkadviseur, Mehmet Uygun, via 06 15 00 06 23 of mail naar m.uygun@clup.nl

Disco zonder Drempeles Summer Edition
DJ Cripple X presenteert: Disco zonder Drempels de Summer Edition. Want mensen met
een beperking kunnen ook feesten! Met optredens van Ouwe Jongens Krentebrood, DJ
Jeroen Post, De Clip Club, DJ Cripple X en zanger Stefano.
Deze bijzondere disco vindt plaats op zondag 14 mei a.s. van 14.00 - 16.30 uur in Pop &
Cultuurpodium P3 , Purmersteenweg 17-19 in Purmerend. Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.P3Purmerend.nl en bij de Primerawinkels. Meer informatie: DJ Cripple X,
06 187 014 50, of via k.hooi@clup.nl

maart 2017 –pagina 5

Workshop smartlappen zingen (65+) met Joki Beerendonk
KUNSTGENOTEN in beweging opent het seizoen feestelijk met de workshop
smartlappen zingen door de bekende Joki Beerendonk. Haar hilarische
warming up, waarbij ook de "Amsterdamse snik" niet wordt vergeten, zorgt
ervoor dat een ieder durft te zingen en daar ook plezier aan beleeft.
Locatie, tijdstip en kosten
De workshop vindt plaats op donderdag 6 april van 10.00 tot 12.00 uur bij
Cultuurhuis Wherelant aan de van IJsendijkstraat 403 in Purmerend. De kosten
zijn € 5,- per activiteit inclusief koffie/ thee. Contant te betalen voor aanvang.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar cursusbureau@evean.nl of telefonisch via nummer 088 383 33 97.
KUNSTGENOTEN in beweging organiseert vanaf april 2017 elke donderdagochtend een activiteit voor senioren (65+).
De activiteiten zijn bedoeld als leuke tijdsbesteding, om mensen te ontmoeten of om iets bijzonders te leren. Het aanbod is een combinatie van doen, cultuur en kennis.

Spullen, hulp of kennis nodig? Vraag het de Waterlandse Uitdaging
Waarvoor kunt je bij ons terecht?
Stichtingen en verenigingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en
natuur, maar ook buurtverenigingen en burgerinitiatieven hebben hulpvragen.
Of het nu gaat om het beschikbaar stellen van vergaderruimte, het verlenen
van juridisch of commercieel advies, extra menskracht bij projecten of het
verkrijgen van materialen. Voor al deze hulpvragen kun je terecht bij de
Waterlandse Uitdaging.
Hoe werkt het precies?
Heb je een vraag, ga dan naar onze website www.Waterlandseuitdaging.nl. Je kunt je hulpvraag via het aanvraagformulier indienen op de website. Vier keer per jaar komt de Matchgroep bij elkaar. Deze groep verdiept zich in de
aanvragen en zoekt naar één of meerdere bedrijven passend bij uw aanvraag.
Voor meer informatie kun je bellen met Agnes Bak 06 23 60 39 00 of mailen met info@waterlandseuitdaging.nl
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Pip en Pelle openen de Speel-o-theek in Bibliotheek Waterland

Op woensdag 22 maart 2017 openden Pip en Pelle de Speel-o-theek in Bibliotheek Purmerend. Het was een gezellige
middag en na afloop hebben de kinderen nog even lekker gespeeld. Meer info: Miranda van den Berge,
m.berge@clup.nl
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Kleurrijke Internationale vrouwendag in
Cultuurhuis Wherelant
Het thema van dit jaar ‘EXPO’ paste mooi bij de locatie. Vele
vrouwen lieten op woensdag 8 maart hun creativiteit zien.
Creativiteit in dans, muziek, kunst, gedichten, mode etc. En
ook nu bleek weer: Creativiteit verbindt en inspireert. Dankzij
de Waterlandse Uitdaging waren er tijdens de BOP-beursvloer
mooie matches gemaakt waardoor veel mogelijk was deze
dag. Meer info: Ilze Bekebrede, i.bekebrede@clup.nl

Deze laatste foto is een
mozaïek dat is opgebouwd uit portretten
bezoekers van Internationale Vrouwendag
2017.

Vactures Clup Welzijn
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Wethouder Eveline Tijmstra op werkbezoek bij Clup
Donderdag 23 maart bracht wethouder Eveline Tijmstra een werkbezoek aan
Clup Welzijn. Doel van het bezoek was een beeld krijgen van het werk van
Clup. Op verschillende plekken in de wijken Wheermolen en Overwhere
vertelden medewerkers en bewoners over hun ervaringen. Meer informatie:
Miranda van den Berge, m.berge@clup.nl

Vacatures van het VrijwilligersPunt

Gevraagd Tuinman/vrouw
U vindt het leuk om (licht) tuinonderhoud te
verrichten bij klanten van WonenPlus in
Purmerend. U moet hierbij denken aan
licht snoeiwerk, het maaien van het
gras, het wieden van onkruid, het beplanten van de tuin.
Meer info: www.vrijwilligerspunt.nu,
0299-454400

Begeleider vluchtelingen
Wil jij vluchtelingen begeleiden en wegwijs
maken in de Nederlandse samenleving?
Vluchtelingenwerk is op zoek naar maatschappelijk begeleiders!
Wij vragen zelfstandige, maatschappelijk
betrokken mensen met een positieve en
sociale instelling.
Meer info: www.vrijwilligerspunt.nu,
0299-454400

Heeft u interesse in deze of andere vrijwilligersvacatures?
Kijk voor het complete overzicht op www.vrijwilligerspunt.nu of kom langs voor een gesprek met één van onze
consulenten. Wij helpen u graag bij het vinden van passend vrijwilligerswerk.

Wijkplein Where | Triton 73 | Purmerend | 0299 454 400
Open: maandag t/m donderdag van 13.00 - 16.00 uur en
vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

