
In 2020 zijn we begonnen met een 
nieuwe stap: het Pact Poelenburg 
Peldersveld. Bewoners, maatschap-
pelijke organisaties en ondernemers 
werken de komende 20 jaar samen en 
investeren in de wijken Poelenburg 
Peldersveld. Samen zetten we ons in 
op gebied van jeugd, participatie, wo-
nen, veiligheid en leefbaarheid.

COLOFON
Dit is een nieuwsbrief over het Pact Poelenburg 
Peldersveld. Vanaf nu ziet deze nieuwsbrief er 
anders uit. Waarom? Omdat de nieuwsbrief van 
álle partners is van het Pact Poelenburg Pelders-
veld. En niet alleen van de Gemeente Zaanstad. 
Daarom is er besloten om de nieuwsbrief in een 
andere stijl te maken. Het Pact Poelenburg Pel-
dersveld is op 4 februari 2020 getekend door 24 
organisaties en bewoners die zich verbinden aan 
de ambities van het Pact: gelijke kansen voor de 
kinderen, bewoners werken aan hun toekomst en 
doen mee naar vermogen en fijn en veilig wonen. 
In deze serie nieuwsbrieven word je op de hoogte 
gebracht van activiteiten die in het kader van het 
Pact Poelenburg Peldersveld worden uitgevoerd. 

>>
Heb je vragen of een reactie:  
mail naar pactpoelenburgpeldersveld 
@zaanstad.nl.

HOUD JE AAN DE CORONAREGELS
We willen voorkomen dat het aantal besmette mensen met corona stijgt. Daarom is het 
belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Ook blijven de andere maatregelen 
tegen het coronavirus belangrijk. 

Wat zijn de basisregels?
• was vaak je handen;
• houd 1,5 meter afstand van elkaar;
• ga niet naar drukke plaatsen;
• en laat je testen bij klachten. 

Wat zijn de andere coronamaatregelen?
• ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van  

13 jaar of ouder op één dag;
•  werk zoveel mogelijk thuis, behalve als het niet 

anders kan; 

• van 22.00 ‘s avonds tot 4.30 uur ’s ochtends is 
er een avondklok. Dan is het verboden om zonder 
goede reden op straat te zijn;

• draag een mondkapje in alle openbare en 
overdekte ruimten;

• blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het 
buitenland en boek geen buitenlandse reizen;

• of bekijk de andere coronamaatregelen voor 
winkels, uitvaart, sport, onderwijs op  
www.rijksoverheid.nl.

Reizen en vakantie in coronatijd
Het advies is nog steeds: blijf in Nederland.  
Ga niet op reis. Dit geldt in ieder geval tot en met 15 
mei. Elke reis verhoogt de kans op meer besmettin-
gen in Nederland en in het buitenland. Reis alleen 
bij ernstige familieomstandigheden of voor werk dat 
je écht niet kunt uitstellen. Het corona virus is on-
voorspelbaar. Daardoor is reizen een risico. Landen 
kunnen strenge maatregelen nemen. In sommige 
landen is er een vliegverbod om nieuwe versie van 
het coronavirus tegen te gaan.
 
GA JE OP VAKANTIE IN NEDERLAND?  
Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres  
en houd je aan de basisregels. 

ONGERUST OVER DE VROUWEN EN JONGE MEIDEN
Huisarts Arzu Milli van gezondheidscentrum Kleurrijk, maakt zich zorgen. ‘Wat speelt er 
onder zwangere vrouwen en meiden in Poelenburg en Peldersveld? Elke week is er zeker één 
vrouw die een abortus wil.’

Huisarts maakt zich zorgen
Het jongste meisje dat huisarts Milli om een abortus 
vroeg was 14 jaar. ‘Dan vraag ik me af: ‘hoe kan 
dat?’ Is het gekomen door een normale liefdesrela-
tie, tussen haar en een vriendje. Of speelt er meer?’

Veel ongewenste zwangerschappen
In Poelenburg en Peldersveld komen ongewenste 
zwangerschappen vaak voor. Milli: ‘Dat komt vaak 
door armoede en laaggeletterdheid. Maar ook door 
cultuur. De grootste groep vrouwen die om een 
abortus vragen komen uit Polen. En Bulgarije.  
Zij hebben geen moeite met abortus. Terwijl het 
echt geen pretje is.

Op andere gedachte brengen
Milli probeert deze vrouwen op andere gedachten 
te brengen. Ook andere huisartsen doen dat. ‘We 
weigeren soms. Laatst wilde een stel abortus. Zij 
vonden dat het kind het verkeerde geslacht had. 
Ze zijn toen uiteindelijk zelf naar de abortuskliniek 
gereden. Daar kreeg ze wel een abortus.’

Voorbehoedsmiddelen
Milli: ‘Velen gebruiken ‘voor het zingen de kerk uit’ 
om niet zwanger te worden. Niet echt veilig dus. We 
willen dat zij voorbehoedsmiddelen gaan gebruiken. 
Zoals een condoom, een spiraal of de pil.’

Zaanstad helpt
Gemeente Zaanstad krijgt extra subsidie van de 
overheid om vrouwen beter te helpen. Bijvoorbeeld 
om beter voorbereid te zijn als ze zwanger worden. 
En dat zij zichzelf beschermen als zij nog niet zwan-
ger willen worden. Een aantal organisaties, zoals de 
verloskundigen, huisartsen, de GGD, het centrum 
Jong en de sociale wijkteams werken samen om dit 
voor elkaar te krijgen.

HULP NODIG?
Ben je zwanger, maar wil je dit niet? Of wil 
je een voorbehoedsmiddel gebruiken om 
niet zwanger te worden? Bel je huisarts en 
maak een afspraak. <<
 

DAK BOVEN 
SPORTVELD 
KRAJICEK 
PLAYGROUND
In Poelenburg en Peldersveld zijn veel 
sportvelden. Eén sportveld heet het Richard 
Krajicek Playground in Poelenburg. Veel 
kinderen en jongeren sporten daar. De 
Krajicek Foundation wil ervoor zorgen dat 
dit sportveld een dak krijgt.

Waarom een dak?
Met een dak boven het sportveld, kunnen er 
het hele jaar sport- en spelactiviteiten zijn. Het 
beschermt tegen regen, maar ook tegen volle zon. 
Zo blijven kinderen droog. 

Waar komt het dak? 
Het sportveld waar straks het dak op komt, ligt aan 
de straat Poelenburg. Tussen de Moskee en eetcafé 
Melis Pide.  

Wanneer komt het dak?
Voor het dak boven het sportveld is een vergunning 
aangevraagd bij de gemeente. 

We verwachten dat het dak in september van dit 
jaar er is. Dat vieren we met een openingsfeest. De 
uitnodiging komt nog.

HELP MEE MET EEN ACTIVITEIT
Op het sportveld kunnen kinderen sporten 
en spelen. Maar het sportveld is straks ook 
perfect voor een markt, BBQ of buurtfeest. 
Natuurlijk volgens de coronamaatregelen. 
Weet jij ook een leuke activiteit voor het 
sportveld? Of wil je helpen bij een activi-
teit? Stuur dan een mail naar  
pactpoelenburgpeldersveld@zaanstad.nl.<<

>>
Meehelpen met activiteit? 
Stuur dan een mail naar 
pactpoelenburgpeldersveld@
zaanstad.nl

DE RAMADAN 
BEGINT BIJNA
De Ramadan begint dit jaar in de week 
van 12 april. Een belangrijke maand 
voor moslims. Er wordt van zonsopgang 
tot zonsondergang niet gegeten en 
gedronken. 

Zonsopgang is dit jaar rond 04.00 uur en 
zonsondergang rond 21.00 uur. Veel bewoners 
in Poelenburg en Peldersveld doen mee aan 
de Ramadan. Vorig jaar waren er tijdens de 
Ramadan ook coronamaatregelen. Hierdoor was 
videobellen erg populair tijdens de iftar. Zo kun 
je elkaar via de telefoon of laptop gelukkig toch 
nog zien. 

Wij wensen iedereen alvast een 
gezegende Ramadan toe!
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‘IK HEB NU EEN DOEL, VOEL ME WEER BLIJ’
Een paar maanden terug sprak Patricia 
Hoogvliets met Bregje van Leeuwen. Bregje 
is van het Sociaal Wijkteam in Poelenburg en 
Peldersveld. ‘Patricia zat in de bijstand en 
had nergens zin in. Ze was depressief’, zegt 
Bregje.

Hoe gaat het nu met Patricia?
Vandaag stapt een vrolijke vrouw binnen bij het So-
ciaal Wijkteam. Ze heeft een taart in haar handen. 
De taart is van haar eigen bedrijfje: Delicias Pastries 
and Sweets. ‘We zien nu een andere Patricia. Een 
groot verschil met een half jaar terug’, zegt Bregje. 

Hoe kwam het zover?
Patricia: ‘Ik had altijd gewerkt, tot ik ziek werd. Ik 
werd daarom afgekeurd. Werken ging niet, door de 
pijn, oververmoeidheid en slaapproblemen. Maar uit 
het niets moest ik weer een baan zoeken. Ik had nog 
steeds dezelfde klachten. Ik raakte daarom in een 
depressie. Ik vond het moeilijk om de hele dag thuis 
te zitten.’

Patricia kreeg hulp
Hulp kwam vorig jaar van twee kanten. Patricia 
ontdekte de kerk ‘God’s Word Centre’. Zij kreeg steun 
van haar mede-gelovigen. Ook hielp het Sociaal 
Wijkteam haar. Bregje van het Sociaal Wijkteam 
helpt mensen in de bijstand. Zoals Patricia. ‘Ik maak 
een plan zodat deze mensen weer gaan werken.’

We proberen iedereen te helpen
Een tijd terug ontvingen 1200 bewoners in Poe-
lenburg en Peldersveld een bijstandsuitkering. Dat 
was een kwart van het totaal aantal mensen in 
Zaanstad. De Sociale Wijkteams spraken sommige 
mensen met een uitkering al jaren niet. Sinds 2018 
doen we dat anders. De Sociale Wijkteams proberen 
250 wijkbewoners per jaar te helpen aan een 
baan. Of dat zij weer op een andere manier gaan 
meedoen. Onder andere door deze aanpak zijn er nu 
ruim 300 bewoners niet meer afhankelijk van een 
bijstandsuitkering.

Patricia wilde een eigen bedrijf starten
Patricia wilde mét een uitkering haar eigen bedrijf 
starten. Bregje vroeg hiervoor toestemming. Patricia 
zegt dat de gemeente haar helaas niet hielp. ‘Je 
moet alles zelf doen en betalen.’ Volgens Bregje 
kreeg Patricia inderdaad geen geld om een bedrijf te 
starten, omdat je daarvoor een goed ondernemings-
plan moet hebben.

Hoe lukte het haar toch?
Patricia: ‘Bakken was al jong mijn hobby.’ Zij begon 
in 2020 in haar eigen keuken te bakken. 

Al snel krijgt ze zelfs uit Amsterdam opdrachten. 
Voor prachtige zelfontworpen taarten, Surinaamse 
koekjes en cupcakes. ‘Van mijn familie heb ik een 
eigen website cadeau gekregen. En ik sta op Face-
book en Instagram.’

Patricia voelt zich een andere vrouw
Patricia heeft met haar bedrijf nog steeds een 
laag inkomen. Toch voelt ze zich een totaal andere 
vrouw. ‘Ik ben weer blij en heb nu een doel. Ook 
de kerk heeft daar verandering in gebracht. Geloof 
in eigen kunnen en doorgaan. Dat hebben zij me 
meegegeven.’ 

Uit de uitkering
Patricia: ‘Ik wil wel uit die uitkering.’ Ze hoopt na 
corona veel opdrachten te krijgen voor haar bedrijf. 
Zoveel, dat ze straks zelfs ‘nee’ moet verkopen.

We willen dat bewoners weer meedoen
‘Het is fijn als we alle bewoners die in de bijstand 
zitten, kunnen helpen’, zegt Bregje. Door ze te geven 
wat ze nodig hebben. Maatwerk noemen we dat. Ook 
in Poelenburg en Peldersveld. Zo hopen we dat be-
woners weer gaan meedoen in de samenleving. <<

DE BRON,  
INLOOP VOOR EN 
DOOR DE WIJK
‘Het inloophuis De Bron is een gezellige 
woning midden in Poelenburg. Iedereen uit 
Poelenburg en Peldersveld is er welkom met 
vragen.’ Dit zegt Annemarie van Nieuwa-
merongen. Zij helpt bij de activiteiten die 
vrijwilligers in het huis organiseren. 
Dit doet Annemarie sinds september 2020.

Wat is De Bron?
Het inloophuis De Bron is er voor alle bewoners van 
Poelenburg en Peldersveld. Het is een plek waar 
mensen kunnen doen waar ze goed in zijn. Om zo in 
een goede sfeer de dag door te brengen. Vrijwilligers 
organiseren de activiteiten in het huis. Dit doen zij 
voor andere bewoners.

Hoe ziet het huis eruit?
De huiskamer is een plek waar mensen elkaar ont-
moeten. Ook kan hier vergaderd worden. De keuken 
gebruiken mensen om samen eten te koken. Als je 
de trap op gaat, zie je kamertjes. Dit zijn kantoor-
tjes. Verschillende organisaties maken hier gebruik 
van. En op zolder zijn de naailessen. 

Wat is er te doen?
Annemarie: ‘Niet iedereen heeft geld om kleding te 
kopen. Tijdens de naailessen kunnen bewoners hun 
eigen kleren leren maken. Ook kunt u meedoen met 
taallessen. Of een bijeenkomst volgen over zinge-
ving. Hier praat u over het doel van het leven. Er zijn 
dan ook hulpverleners om met u te praten.

Wie leiden het huis?
Veel mensen van het bestuur komen uit Poelenburg 
of Peldersveld. Het bestuur bestaat uit vijf mensen. 
Zij leiden het inloophuis De Bron. Zo waren er 
bijvoorbeeld twee bestuursleden directeur van een 
school in de wijk. 

Wat voor mensen komen er?
Annemarie: ‘Bij het inloophuis komen bijvoorbeeld 
mensen die hun hele leven in Poelenburg of Pel-
dersveld wonen. Sommigen hebben nog bij Verkade 
gewerkt. Daar kunnen ze heerlijk over vertellen. 
Maar ook als je nieuw bent in de wijk ben je natuur-
lijk van harte welkom.’

Bewoners kunnen zich bij ons veilig voelen
Annemarie: ‘Bij ons kan veel. De Bron is een stich-
ting die zelf mag bepalen wat zij doet. Bewoners 
kunnen zich hier veilig voelen. Ze vertellen elkaar 
van alles. Zonder dat het naar een organisatie gaat. 
Vragen over geweld, schulden, taallessen. Of hoe ze 
hulp kunnen krijgen met het invullen van een formu-
lier. Of bijvoorbeeld waar ze kunnen leren fietsen. 

Er is nog meer…
De activiteiten bij De Bron gaan alle kanten op. 
Annemarie laat dat zien met foto’s die aan de  
muur hangen. Op de foto’s zijn jonge en oude be-
woners te zien. Ook zijn er een tijd terug taallessen 
gegeven aan Syrische vluchtelingen.

Hoe nu verder?
Het inloophuis De Bron hoopt snel weer te beginnen 
met de activiteiten. Annemarie: ‘Hopelijk mag het 
weer vóór deze zomer. De vrijwilligers hebben er zin 
in. Zij organiseren alles. Ik leid dat alleen in goede 
banen. 

>>
Wil je vrijwilliger worden? Heb je ideeën
over een activiteit? Of wil je een keer 
kennismaken? Bel of app naar 06-
10319163 (Annemarie van Nieuwename-
rongen) of mail naar 
dcdebron@outlook.nl

MAAK FOTO’S IN 
DE WIJK VAN WAT 
JIJ BELANGRIJK 
VINDT

Ben jij 17 tot 23 jaar oud?  
En woon je in Poelenburg of 
Peldersveld? Doe mee aan een 
foto opdracht. 

Wat voor foto’s?
Je maakt foto’s over jouw leven in de wijk: wat vind 
je belangrijk? En wat heb je nodig in Poelenburg 
of Peldersveld? Samen met andere jongeren ga je 
hierover praten. Dit doen we omdat jouw mening 
over de wijk belangrijk is. 

Waarom foto’s?
De foto’s en verhalen nemen we mee in de plannen 
voor jongeren in Poelenburg en Peldersveld. Wil je 
meedoen? Mail dan naar  
pactpoelenburgpeldersveld@zaanstad.nl.  
Je krijgt dan meer informatie.

>>
 Wil je meedoen? Mail dan naar  
pactpoelenburgpeldersveld@zaanstad.nl
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