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Het stadstrand is een magische plek!
het zand is het zo’n leuke plek. Voor
kinderen is er een schommel en een
kabelbaan. Er is een ecologisch pad
voor natuureducatie van scholen.
Iedereen die iets wil doen is welkom.
Denk aan een kinderfeestje. We
hopen dat veel groepen uit de wijk het
stadstrand weten te vinden. Dit is een
plek waar je kunt ontspannen met een
muziekje erbij. En waar je elkaar kunt
ontmoeten. Het stadstrand is met en
voor de buurt.

Bewoners in Poelenburg en Peldersveld willen graag een stadstrand.
Om elkaar gezellig te ontmoeten.
Dat vertelden ze de mensen van het
Pact. Op een kaal stuk grond tussen
de moskee en het wijkcentrum De
Poelenburcht is daarom een strandje
gemaakt: Poelenburg Beach. Bewoners doen hier wat zij leuk vinden. ‘Dit
is zo’n leuke gezellige plek.’ Anna Tranicka woont in de flat tegenover het
stadstrand. ‘Vorig jaar zag ik hoe het
steeds leuker werd. Kinderen spelen
hier graag in het zand. En ze genieten
van de leuke activiteiten. Deze plek is
echt bijzonder.’

Dansen, zingen, spelletjes, sporten
Vrijwilliger Anna: ‘Vorig jaar hadden
we veel activiteiten voor kinderen tot
14 jaar. Volleybal bijvoorbeeld was
populair. En de kinderworkshops. Dit
jaar hopen we dat de buurt zelf ook van
alles bedenkt. Bij het buurpand van
het consultatiebureau lenen we met
warm weer water. Daarmee vullen we
de badjes. Kinderen spelen het liefste
met zand en water. Ik nodig kinderen
en ouders uit van de school Tamarinde.
Hier maken ze nieuwe contacten.
Het is hier zo gezellig. Iedereen praat
met elkaar. Het stadstrand geeft
veel energie. Hier kom je voor de

ontspanning. Veel mensen wonen in
een flat. Zij hebben geen auto of geld
om uit te gaan. Hier kunnen ze in de
buurt samenkomen. Dit is geweldig.
Vorig jaar dansten we samen en we
zongen liedjes. Superleuk om dat dit
jaar ook weer te doen met de kinderen
en ouders. Samen houden we het
stadstrand schoon. Na afloop ruimen
we het speelgoed en het strand op.’
Iedereen is welkom met een idee
Marcel van den Berg is de beheerder
van het stadstrand. We gaan zo vaak
mogelijk open. Met de ligstoelen, de
parasols, en de strandspulletjes op

meer tijd. Het is goed dat er meer
verschillende bewoners komen. Je hebt
een goede mix nodig. Je hoeft niet bij
elkaar op de koffie. Maar het is wel
goed om je buren te kennen en daar
een praatje mee te maken.’
Spelregels voor toewijzing sociale
woningbouw
Menno Ziemer is coördinator van
de woonruimteverdeling voor de zes
woningcorporaties die actief zijn in
Zaanstad.
‘Er moest iets gebeuren om de
samenstelling van de buurt te
veranderen. Omdat het grootste deel
van de woningen in Poelenburg en
Peldersveld relatief goedkoop is,
kwamen hier lange tijd veel kwetsbare
mensen en mensen met een uitkering.
Ze hadden vaak ook andere problemen.
Dat kunnen deze wijken er niet bij
hebben. Daarom zijn maatregelen
nodig voor een leefomgeving waarin

Een goede mix van bewoners
Personeel politie, zorg en onderwijs krijgt voorrang
Neeltje de Boer (70 jaar) woont al 48
jaar in Poelenburg. ‘Het was een dorp
in de stad. Je had hier alles, ook veel
winkels. Mensen stonden voor elkaar
klaar. Er was veel saamhorigheid.
De wijk is sterk achteruitgegaan.
Verschillende groepen gaan niet met
elkaar om. Er is veel wantrouwen en
eenzaamheid. Er zijn veel jongeren
met talenten die minder kansen

krijgen. Alleen maar omdat ze in
deze wijk opgroeien en een nietNederlandse achternaam hebben.
Ik sta daarom helemaal achter het
Pact Poelenburg Peldersveld. Samen
moet je de samenleving opbouwen.
Je hebt een wijk nodig met een
gemengde bevolking. Zo kun je elkaar
ondersteunen. En elkaar aanspreken op
verkeerd gedrag.
Ik ben een voorstander van de Wet

Erik van Druenen is wijkmanager in
Poelenburg en Peldersveld. ‘Dit is
een magische plek. Ik zie veel mogelijkheden. Bewoners kunnen hier
zelf iets laten gebeuren. Met mooi
weer zijn we iedere dag open.’ Heb je
een idee voor een activiteit en wil je
het zelf ook organiseren? Neem dan
contact op met Erik van Druenen via
E.Druenen@zaanstad.nl.

bijzondere maatregelen grootstedelijke
problematiek. Daardoor krijgen mensen
die bijvoorbeeld werken bij de politie,
in de zorg en in het onderwijs voorrang
in de sociale woningbouw. Het loopt
nu vier jaar. Het bewonersplatform
Poelenburg wilde graag een verlenging
van de Wet. Dat is gelukt. Dit hadden
ze al veel eerder moeten doen! Je
hebt een achterstandswijk niet in een
paar jaar weer op orde. Dit kost veel

mensen zich aan elkaar kunnen
optrekken. Nu krijgen mensen met een
maatschappelijk beroep voorrang in
Poelenburg en Peldersveld. In de 503
leeggekomen huizen zijn nu 411 nieuwe
bewoners met een maatschappelijk
beroep.’
Nog een probleem om aan te pakken
Neeltje ziet nog een probleem dat moet
worden opgelost: ‘De laatste jaren zijn
er veel arbeidsmigranten bij gekomen.
Ze wonen met twaalf mensen in een
huisje en betalen hoge huren. Dit is
mensonterend. De huizen worden
uitgewoond.’
Ook dit wordt nu aangepakt. In
Poelenburg en Peldersveld mag een
particulier huis alleen worden verhuurd
aan mensen die legaal inkomen
hebben uit arbeid. Maximaal twee
volwassenen per huis is daarnaast de
regel. Daarop wordt gecontroleerd.

Klopt het wel? Eerlijk wonen
Er zijn te weinig huizen. Die moeten
eerlijk worden verdeeld. Er moet
een eerlijke prijs worden betaald. Je
mag een huis niet gebruiken om er
bijvoorbeeld wietplanten te kweken.
Een huis gebruiken als wietplantage
geeft overlast voor de buurt. Je moet
er echt wonen, het huis niet leeg laten
staan. Onderverhuur is niet eerlijk voor
mensen die op een wachtlijst staan.
Ook is het niet fijn wanneer je steeds
nieuwe buren hebt. Als een huis lang
leeg staat. Of als er juist heel veel

mensen wonen. Als je je afvraagt:
klopt dit wel? Of je hebt overlast
omdat een huis in de buurt niet goed
wordt bewoond? Ga dan naar https://
wonen.zaanstad.nl/eerlijk-wonen. Dan
kunnen de gemeente, de politie of de
woningcorporaties het uitzoeken. En
zorgen voor een eerlijke verdeling van
huizen, en een veilige buurt.
Je kunt ook een melding doen bij
het spreekuur van de boa’s (zie de
agenda).

Bij Techgrounds zoek je het zelf uit
Een leven lang leren in de IT
daarvoor werkloos, dit kon ik altijd
proberen. In het begin stonden er nog
docenten voor de klas. Nu zijn het
learning coaches en is al het onderwijs
digitaal. Ik werk tegenwoordig als
learning coach bij Techgrounds. Zo heb
ik mijn passie gevonden.’

Hou je van gamen? Wanneer een
spel crasht, los jij het dan op? Wil je
iets toevoegen aan een game? Los jij
graag Sudoku puzzels op? Dan heb
je het vermogen om problemen op
te lossen. Je kan meer dan je denkt.
Heb je wel eens gedacht aan de IT?
Daar is veel werk, bij bedrijven in de
buurt. Via Techgrounds kun je gratis
(om)geschoold worden.

Casper van Velzen uit Zaandam is
tegenwoordig een ‘Tekkie’. ‘Eerder
studeerde ik Taalwetenschappen. Daar
is geen werk in. IT leek me wel wat. Ik
heb mezelf leren programmeren. Het
lukte niet om een baan te vinden. Bij
het Jongerenloket vroeg ik om hulp.
Techgrounds was eind 2019 net
opgericht. Met vijftien mensen startten
we met de cloudopleiding. Ik was

Je maakt ook vrienden
‘Het belangrijkste van de opleiding is
dat je het echt samen doet. Je leert
van elkaar. Niemand voelt zich dom
omdat je iets niet kan. Je stelt vragen
omdat je het wilt leren. En je helpt
elkaar. Ik vond het echt samen doen
erg leuk. Je maakt zo ook vrienden. De
informatietechnologie verandert iedere
dag. Daarom leer je hoe je informatie
moet opzoeken en toepassen. Als
iemand je iets voorzegt dan onthoud je
het als feitje. Bij Techgrounds ga je zelf
het antwoord zoeken. Je bent iemand
die heel goed de weg leert op Google.’
Zoek het zelf uit
‘De opdrachten lijken veel op echt
werk. Je krijgt een instructie waar
belangrijke termen in staan. Die zoek

Plek voor twee extra Scholarshippers
Wil jij actie in je wijk?

Verschillende opleidingen
Projectmanager Ruth van Elburg: ‘Er
zijn verschillende opleidingen. Zo
duurt de opleiding Techsupport vier tot
zes weken. Salesforce is een opleiding
van 5 maanden. Web Development
waarbij je gaat programmeren duurt
zes maanden. En de opleiding tot
Cloud Engineer is vier maanden.
We matchen de deelnemers bij de
start aan een werkgever. Wanneer
je de opleiding goed afrondt, kun je
daarna aan het werk. De opleiding is
fulltime: van negen tot vijf, en soms
ook in de avonduren. Wanneer je
daarvoor werkloos was, is het in het
begin wel zwaar. Wanneer mensen
daarna een baan hebben gevonden,
wordt het weer makkelijker. Ze hebben
dan al een ritme.
Wil je weten of IT bij jou past? Meld je

je op. Wanneer je ze begrijpt, dan kun
je de opdracht maken. Ook krijg je een
resultaat te zien. Jij zoekt dan uit hoe
je zover komt. Een learning coach kijkt
met je mee als je er niet uit komt. Deze
methode werkt het allerbeste.
Hoe presenteer je je? Hoe leer ik

aan voor een kennismaking om te zien
of het wat voor je is. Dan onderzoeken
we of je het denkniveau van mbo
plus hebt. In de IT is Engels vaak de
voertaal. De meeste deelnemers zijn
tussen de 27 en 40 jaar, de oudste
is 64. Vaak zijn het mensen die al
eerder hebben gewerkt en werkloos
zijn geworden. Zij ontdekken nu dat IT
iets voor ze is.’
Via het Pact stimuleren we het volgen
van onderwijs. Zo vergroot je de kans
op een baan. De opleiding is gratis.
De fulltime opleiding kun je meestal
volgen met behoud van uitkering. In
de IT-branche zijn veel werkgevers in
Amsterdam.
Zie www.techgrounds.nl.

effectief en deel ik mijn tijd goed in?
Daar heb ik veel aan gehad. Het zijn
altijd hechte groepen die contact
houden na de opleiding. Dat is ook
heel fijn voor mensen die een tijd
werkloos zijn geweest.’

TOP OF FLOP

kinderen te helpen. Om ze te laten
zien hoe goed sport is. Via de Krajicek
Foundation leer ik hoe je goed met
jongeren omgaat. Het is belangrijk
dat jongeren zichzelf zijn. Van zichzelf
houden. Ik wil ontdekken wat ze leuk
vinden. Welke sport bij ze past. Ik laat
graag zien wat er nog meer mogelijk is
behalve voetbal. Zodat ze hun talent
eruit kunnen halen.’

Bewegen is hartstikke goed. Als je
iedere dag sport, dan worden je
schoolprestaties beter. En je blijft
langer gezond. Op de overkapte Krajicek Playground Poelenburg kun je nu
ook met regen en hitte terecht. Het is
naast de Sultan Ahmetmoskee.
Chris Kaper van de Krajicek Foundation:
‘We zetten op de Playground graag
jongeren in uit de wijk. We noemen
ze Scholarshippers, omdat je een
studiebeurs kan krijgen. In ruil doe je

onder begeleiding van een sportcoach
vrijwilligerswerk op de Krajicek
Playground Poelenburg. In Poelenburg
zijn er twee Scholarshippers actief. Er is
nog plek voor twee extra.’
Ieder kind heeft een talent
Een Scholarshipper vertelt: ‘Ieder kind
heeft een talent. Of het nu sport is
of leren of iets anders. Jongeren in
Poelenburg en Peldersveld sporten
graag. Ik noem mezelf begeleider. Al
van kleins af aan vind ik het leuk om

Buurtfeestje
Chris Kaper: ‘Sportbedrijf Zaanstad
organiseert sportinstuiven bij de
Playground. De sportbuurtcoach
en de Scholarshipper zorgen dat er
activiteiten zijn en wedstrijdjes.
Voor elke groep is er een aanbod zodat
je kan inspelen op de vraag. We leren
je ook hoe je je kunt verplaatsen in de
doelgroep. Dat neem je de rest van je
leven mee.
Na drie jaar is het tijd om een lokaal
buurtfeestje te organiseren. Dat kan
nu het hele jaar door vanwege de
overkapping.’
Interesse om actief te worden als
Scholarshipper? Stuur dan een mail
naar Chris@krajicek.nl.

Gratis Entree opleiding MBO1 iets voor jou?
Wil je werken in de zorg, welzijn of de
dienstverlening? In wijkcentrum De
Poelenburcht geven docenten van het
Regio College twee ochtenden les.
De studenten zijn ouder dan 27 jaar.
Ze hebben bijna allemaal een jong
gezin en vaak lang niet gestudeerd.
Daarom krijg je twee ochtenden les.
Zo is het makkelijker om je drie uur
te concentreren. De stage is verdeeld
over twee dagen: totaal 640 uur
per jaar. Bij de Pact partners, zoals
Parteon, de gemeente, het Regio
College en buurthuizen van Dock, kun
je stagelopen. Wat je leert, kun je daar
toepassen.
Naast taal, rekenen en beroepsvakken
leer je omgaan met een computer, zoals
de basis van het programma Microsoft
Office. Je krijgt een laptop om huiswerk
te maken. Iedere dag oefenen met
Nederlands is belangrijk.
De studenten krijgen na afronding van
het eerste jaar een Entree-diploma
(MBO 1). Daarna kun je doorstromen
naar een MBO 2 opleiding. Na het

basisjaar van de niveau 2 opleiding
Dienstverlening kies je voor de
richtingen facilitair of helpende zorg en
welzijn. Het is een brede opleiding. En
er is veel werk. Zo is er veel behoefte
aan mensen die bijvoorbeeld in de
ouderenzorg, de ziekenhuizen en op
basisscholen werken of in de facilitaire

dienstverlening.
Het Pact heeft als doel om zoveel
mogelijk mensen mee te laten doen in
de maatschappij. Een opleiding helpt
daarbij.
Interesse in de opleiding?
www.opleidingindewijk.nl

....van Parla de Hen-Rier
Jurist, Senior KYC Analist bij de Rabobank,
secretaris Surinaamse/Caribische klankbordgroep, penningmeester Bureau Discriminatiezaken
Top: Leuke mix

We wonen aan de rand van Poelenburg. Het is een leuke mix van gezinnen met jonge en oudere kinderen. De
buren zijn Turks, Afghaans, Nederlands
en Surinaams. Het is heel leuk om te
zien hoe respectvol mensen met elkaar
omgaan. We helpen elkaar. Wanneer
je op vakantie gaat, dan zorgen de
buren voor je plantjes. Hebben ze iets
lekkers gemaakt of een feestje gehad?
Dan komen ze langs met een bordje.
Dat is heel leuk. De kinderen spelen
lekker samen op het schoolplein.
De warmte en gezelligheid horen bij
culturen die je veel in de wijk ziet. Dat
is de kracht.
De plannen voor het Pact heb ik
gevolgd. Het is goed dat de infrastructuur van de wijk wordt aangepakt. Je
bent daardoor sneller in Zaandam en
Amsterdam en bij je werk. Het is fijn
dat er meer woningen bijkomen.

Flop: Weinig winkelaanbod

Het negatieve stempel van Poelenburg

is jammer. Jaren geleden vertrok de
AH uit het winkelcentrum. Gevolgd
door de andere winkels. De gezelligheid is weg. Er is nu veel leegstand.
De gezelligheid van het winkelcentrum
wil ik graag terug. Vroeger woonden
hier veel migranten die in de fabrieken
werkten. De volgende generatie krijgt
volgens mij te weinig aandacht. Er zijn
genoeg mensen die ambitie hebben,
een goede opleiding en een goede
baan. Natuurlijk is aandacht belangrijk
voor mensen die het minder hebben.
Maar het is goed om ook oog te hebben voor ambitieuze hoogopgeleide
bewoners van allerlei culturen. Door
de negatieve stempel voelt het alsof
we niet goed genoeg zijn. Daarnaast
heeft het aantrekken van nieuwe
bewoners onder de Wet bijzondere
maatregelen grootstedelijke problematiek zijn positieve kanten maar ook
zeker negatieve kanten. Dat hierdoor
ook mensen uitgesloten worden, vind
ik lastig. Ik vind dat we trots mogen
zijn op de wijk. Samen maken we het
beter.

COLOFON: Wijkredactie: Lisa Aafjes, Aziza Agounad, Hatice Kılıç, André Koster, Shatha Tamim en Sarah
Vermoolen. Heb je een idee, verhaal of wil je ook in de wijkredactie? Contact a.koster@zaanstad.nl.
Via het Pact werken 27 organisaties samen met de bewoners in Poelenburg en Peldersveld. Ze willen
een betere toekomst voor de wijk en meer kansen voor kinderen. Het gaat om extra aandacht voor
jeugd, veiligheid, armoede & participatie, en fijn wonen. In Pact Post vertellen bewoners en professionals wat het Pact in de praktijk betekent. Design: Indrukwekkend.

Murat weet wat jongeren nodig hebben. Aandacht!
Murat Karaca (30 jaar) is een
geboren en getogen Zaandammer.
Hij kent veel mensen in Poelenburg
en Peldersveld. Zij kennen hem als
voetballer. ‘Toen ik jong was misten
we een leider die de regels van de
sport uitlegde. We hadden soms niet
eens een voetbal. Er waren weinig
voetbalveldjes en die lagen er slecht
bij. Daarom spraken we af met
voetbalteams uit andere buurten.
Wanneer je verloor, moest je van het
veld af. Want er was immers te weinig
ruimte.’
Gelukkig zijn er nu meer
mogelijkheden
‘Ik ben altijd voetballer geweest. Ik
voetbalde vooral met jongens uit de
buurt. Zo kwam ik Sinan Kelebek
tegen van SK Coaching. Hij heeft een
leuk project via de gemeente en het
Pact.’

Sinan Kelebek leidt jongeren uit de
wijk op. Zij geven samen met hem
vervolgens de sporttraining aan
kinderen en jongeren uit de buurt.
De opgroeiende jeugd herkent zich
makkelijker in begeleiders die uit
dezelfde wijk komen.
‘We trainen kinderen en jongeren uit
de buurt. Het begon met een klein
groepje. Dat werd al snel steeds groter.
We hebben het allemaal goed naar
onze zin. We geven de kinderen iets
mee voor de rest van hun leven.
Ze hebben vooral aandacht nodig.
Dat is het allerbelangrijkste. Het is erg
leuk dat er nu meer voetbalveldjes
in de wijk zijn. En een gigantisch
mooie overdekte Krajicek Playground
Poelenburg. Dit hebben de kinderen
nodig. Je moet ze motiveren. En zorgen
dat de velden er netjes bij liggen. Ze
zien dat er aandacht aan ze wordt
besteed, dat is mooi.’

Van beveiliging naar de zorg
Murat Karaca is ook een mooi
rolmodel voor de buurt. Hij laat zien
wat er nog meer mogelijk is. ‘Sinds
zes jaar werk ik als beveiliger. Door
corona kwam ik in contact met de
zorg. Zo werk ik nu gedeeltelijk in het
ziekenhuis. Ik kwam erachter hoe
leuk het is om mensen te helpen. Dat
deed me goed. Daar wil ik wel mijn
vak van maken. Zo ben ik bijna klaar
met de eenjarige verkorte opleiding
tot maatschappelijk werk. Eerder had
ik nooit gedacht dat de zorg iets voor
mij was. Soms moet je andere paden
onderzoeken. Zo kom je er achter wat
er nog meer mogelijk is. Ik heb door
corona mijn passie wel gevonden. Ik
ben gemaakt voor de zorg. Zonder
corona was ik er wellicht nooit aan
begonnen. Ik ben heel erg tevreden
over deze stap. Jongerenwerk is heel

erg leuk. Maar ik wil ook wel meer zien
van de maatschappelijke kant. Mensen
helpen die sociaal iets nodig hebben.
Kijken waar ze tegen aan lopen zodat

je ze kunt helpen met een goede
begeleiding. Je moet altijd verder
kijken. Ik ben een optimist. Als je iets
leuk vindt, ga er dan achteraan.’

Jongeren voor jongeren groot succes
Veel blije gezichten door Ramadanactie
De Ramadan staat voor samen mensen in nood helpen. Tahir Demirözcan:
‘Wij vinden het belangrijk dat ook
kinderen die opgroeien in armoede
het Suikerfeest als een feest ervaren.
Daarom hebben wij als jongerenvereniging 500 kinderen uit de wijken
Poelenburg, Peldersveld, Hoornseveld,
Rosmolenwijk en Zaandam-Zuid blij
gemaakt met een cadeaupakket.

Leer- en taalachterstand en overgewicht zijn thema’s die spelen in de
wijk. De cadeaus, zoals springtouwen,
waterflessen, powerbank, etc sluiten
daar mooi op aan.
De actie was een Pact samenwerking
met het Sociaal Wijkteam Zaandam
Poelenburg. Zij kennen de families
die het financieel niet breed hebben.

De gezinnen hoefden geen moslim te
zijn. Wij bedanken de partners voor
hun bijdrage. Ook bedanken wij jullie
die geld hebben gedoneerd aan dit
project. We hebben iets meer dan
het streefbedrag opgehaald! Bij het
uitreiken van de cadeaupakketten
kregen we bezoek van onze wethouders
Annette Baerveldt en Rita Noordzij.’

AGENDA

POELENBURG
PELDERSVELD
MIS JE IETS IN DIT OVERZICHT? NEEM DAN CONTACT OP MET A.KOSTER@ZAANSTAD.NL
FACEBOOKPAGINA POELENBURG & PELDERSVELD: NIEUWS UIT JE WIJK

We wandelen in ons eigen tempo
Gezond Natuur Wandeling
‘Kijk, we hebben ruim 4.000 stappen
gezet. Met de wandeling naar huis
zijn dat meer dan 5.000 stappen.’
Rabia en Senna kijken blij naar
hun stappenteller. De gratis
natuurwandeling start iedere donderdag
om half 11 bij de Stadsboerderij in het
Darwinpark.
Rabia en Senna werken bij een

gezondheidscentrum. ‘Bewegen is
belangrijk. En zo verken je ook je buurt.’
Wandelen is zo leuk
Rabia wandelt regelmatig mee met de
gids: ‘We willen mensen fitter maken
door ze in beweging te krijgen. We horen
vaak dat mensen geen tijd hebben
en weinig of niet aan sport doen.
Wandelen is dan heel goed. Je krijgt

rust in je hoofd. En het is beter voor je
gezondheid. We krijgen vaak mensen
met zwakke spieren. Die worden sterker
door het wandelen. We hopen dat
meer mensen ons voorbeeld volgen. Zo
ontdekken ze hoe prettig wandelen is.
Het is echt leuk wat je onderweg
tegenkomt. Ik kende de kinderboerderij
van vroeger. Maar nu pas zie ik dat er
nieuwe leuke attracties bij zijn gekomen.
Door de wandeling ga je anders naar
het park kijken. We stoppen regelmatig
voor een natuurmomentje. Dan legt
de natuurgids iets uit over de planten,
bomen en dieren.’
Natuurmomentje
Ronald van Zon, projectleider van
Gezond Natuur Wandelen: ‘Iedereen
loopt op zijn eigen tempo. Tijdens
het wandelen maak je makkelijk een
praatje met elkaar. Door de gezellige
natuurwandelingen ontmoet je
mensen. Bewegen is heel belangrijk
om gezond te blijven. De wandeling
is een leuke manier om het park
beter te leren kennen. Kijk maar hoe
mooi het hier is. In het Darwinpark
vind je verwilderde stukken. Dat is
belangrijk zodat er veel verschillende
bomen en planten kunnen groeien.
Er zijn ook stukken in het Darwinpark
met bloemen en planten die netjes

bijgehouden worden. Soms stoppen we
even. Dan legt de gids bijvoorbeeld iets
uit over de brandnetels, de insecten
of paardenbloemen. De natuur is zo
belangrijk. Zonder bijen is er geen
bevruchting en dus geen voedsel. We
hebben veel verschillende soorten
planten, bomen en dieren nodig in de
natuur.
We noemen het een Gezond Natuur
Wandeling. In de natuur vind je
ontspanning. Uit onderzoek blijkt dat
wandelen in de natuur gezonder is dan
een uur wandelen op een loopband in
de sportschool.’

De gratis Gezond Natuur Wandeling
duurt een uur. De wandeling met
een gids start iedere donderdag
om 10.30 uur bij de ingang van
de Stadsboerderij, De Weer 31 in
Zaandam. Aanmelden is niet nodig.
Iedere vrijdag om 11.00 uur start
Naïma Toutouh met een Gezond
Natuur Wandeling bij wijkcentrum De
Poelenburcht. Wil je meewandelen
met Naïma? Stuur haar een bericht
via 06 2847 40 86.
www.gezondnatuurwandelen.nl of
contact@gezondnatuurwandelen.nl.

AGENDA
LOKET IN DE WIJK
In de zomermaanden staat iedere
woensdag van 14 tot 16 uur een
team bij een flat of supermarkt in
Poelenburg of Peldersveld. Medewerkers
van woningcorporaties, boa’s,
energiecoaches en de Fixbrigade staan
klaar. Om vragen te beantwoorden
over de hoge energierekening,
de nieuwbouwplannen, overlast,
huurachterstand, grof vuil of
parkeerproblemen.
Facebook: Poelenburg & Peldersveld

WIJKCENTRUM
POELENBURCHT
Weerpad 1a Zaandam
Het zomerprogramma vind je op
swtzaanstad.nl/poelenburg-wat-doenwij/agenda en op Facebook. Kijk bij
Sociaal Wijkteam Zaandam Poelenburg
en like deze pagina om op de hoogte
te blijven.

BIJEENKOMST VOOR
ONDERNEMERS

Ben je starter of ondernemer? Denk
dan mee over ondernemen in je wijk.
Donderdag 30 juni 18.30 tot 21.00
uur.
Wijkcentrum Poelenburcht
Aanmelden: a.yavas@zaanstad.nl

WERELDVROUWENKOOR
ZINGT SAMEN

Kom meezingen!
28 juni en 12 juli van 20.00 tot 21.30 uur

GIRLZZ GROEP

Het zomerprogramma vind je op
swtzaanstad.nl/poelenburg-wat-doenwij/agenda. Op de hoogte blijven van
activiteiten en andere nieuwtjes? Volg
Girlzz op Instagram onder de naam
swtz_meidenwerk.

POELENBURG BEACH

Met mooi weer zijn we iedere dag
open. Het Sociaal Wijkteam regelt de
hapjes en drankjes. Heb je een idee
voor een activiteit en wil je het zelf ook
organiseren? Neem dan contact op
met Erik van Druenen via E.Druenen@
zaanstad.nl. Volg het Stadstrand op
Facebook: Poelenburg & Peldersveld.

INLOOPSPREEKUUR BOA’S

De boa’s houden iedere week een
inloopspreekuur bij De Poelenburcht
en De Bubbel. Is er een probleem met
overlast, woonfraude, criminaliteit of
verkeersveiligheid? Kom dan langs om
het te bespreken.
Woensdag 13.00 tot 15.00 uur bij
Wijkcentrum Poelenburcht
Woensdag 9.00 tot 11.00 uur bij De
Bubbel, Noordzee 61 Zaandam
Je hoeft geen afspraak te maken.

INLOOPSPREEKUUR POLITIE

Waar kun je problemen melden?
Over huiselijk geweld, vermoeden van
criminaliteit, etc? Kom langs, wij weten
vaak de weg om problemen aan te
pakken.
Donderdag 10.30 tot 13.30 uur bij
wijkcentrum Poelenburcht houden
Hendrik-Jan Twijnstra en Carlijn Sieval
hun spreekuur.
Ook zitten ze regelmatig in de Lobelia
(wanneer het bord buiten staat).
Je hoeft geen afspraak te maken.

ZOMERMARKT

Op het stadstrand komt de buurt
bij elkaar. Je vindt het stadstrand
tussen de Sultan Ahmetmoskee en
wijkcentrum De Poelenburcht.
Iedere maand is er de zomermarkt.
Met sport en spel voor de kinderen.
En met kraampjes met plantjes. Er is
gratis isolatiemateriaal om energie te
besparen in je huis. Je kunt er stekkies
halen om je balkon of tuin op te
vrolijken. Wat gebeurt er in Poelenburg
en Peldersveld? Hoe staat het met
de plannen voor nieuwbouw? Als je
zelf wat wilt doen, bijvoorbeeld op het
stadsstrand, kom dan langs met je idee.
Of misschien heb je een klacht over
je buurt. Van 11.00 tot 15.00 uur zijn
de gemeente en de woningcorporaties
aanwezig. Wil je zelf meedoen aan de
zomermarkt? Meld je dan bij pact@
zaanstad.nl.
2 juli 2022
6 augustus 2022
3 september 2022

INLOOPHUIS
1 IS SAMEN
In het inloophuis komen buurtbewoners
voor de gezelligheid. Samen doe je
spelletjes, maak je een praatje of ga
je knutselen. Regelmatig zijn er extra
activiteiten.

HULP BIJ BRIEVEN EN WEBSITES
Gratis Informatiepunt van De Bieb

Veel informatie staat tegenwoordig op internet. Soms is het moeilijk te vinden.
Heb je een vraag over:
• websites van de overheid en gemeente
• DigiD aanvragen en gebruiken
• belasting en toeslagen
• CoronaCheck-app en QR-code
• brieven lezen en begrijpen
Of wil je taal- en computerlessen? Maak dan een afspraak met het
Informatiepunt van De Bieb. Bel of stuur een WhatsApp naar (075) 617 22 52
(maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur). Je hoeft geen lid te zijn van
de Bieb en de hulp is gratis!

POELENBURG
PELDERSVELD
MIS JE IETS IN DIT OVERZICHT? NEEM DAN CONTACT OP MET A.KOSTER@ZAANSTAD.NL
FACEBOOKPAGINA POELENBURG & PELDERSVELD: NIEUWS UIT JE WIJK

Heukelstraat 2 Zaandam Maandag,
donderdag, vrijdag en zondag 13.00
tot 16.00 uur.
www.facebook.com/1issamen

ZAANSE EXPERIENCE

In de schoolvakantie is er een gratis
sport en cultuur programma voor
kinderen van 6 t/m 17 jaar.
Met de leuke workshops leer je over
kunst, cultuur, gezondheid en leefstijl. Er
is natuurlijk ook tijd om te ontspannen,
met levensgrote spellen en een relaxhoek. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Kijk op www.zaanse-experience.nl voor
de data en meer informatie over deze
gratis activiteiten.
Iedere vrijdag van 14.00 tot 15.00
uur organiseert Sportbedrijf Zaanstad
het Kies Je Sport spreekuur bij
Zwembad De Slag. Kinderen worden
gekoppeld aan sportverenigingen. Kom
langs of bel met 06-82 47 42 85.

LOBELIA
Lobeliusstraat 16, Zaandam

SOEPUURTJE

Buurtbewoners zijn welkom voor een
kop soep en een praatje. Er is een
groep vrijwilligers die een verse
vegetarische soep maakt. Een andere
groep vrijwilligers is gastvrouw/gastheer.
De soep is gratis. Een gift is welkom.
Dinsdag 17.00 tot 18.30 uur
Contact: Wilma, 06 24 15 90 34

JONGERENINLOOP YFC
Vrijdag 15.30 tot 17.00 uur
Contact: Tyrese.ledes@yfc.nl

KOFFIE-UURTJE

De buurtkamer van de Lobelia is
een fijne plek waar mensen elkaar
tegenkomen. Met een kopje koffie begin
je de zaterdag gezellig samen.
Zaterdag 11.00 tot 12.30 uur
Contact: Jan, 06 15 10 86 26

DARWINPARKFESTIVAL
Zaterdag 3 september is het tweede Darwinparkfestival. Een bewoner van
Poelenburg wilde graag een groot verbindend festival in de buurt. En dat
werd een groot succes. Vorig jaar waren er drieduizend mensen. In Pact Post
van augustus vind je het volledige programma voor de tweede editie. En een
interview met de organisatie!
Dit kleurrijke openluchtfestival verbindt bezoekers van alle leeftijden,
verschillende leefstijlen en afkomst met elkaar. Denk aan muziek, storytelling,
films, (jeugd)theater, muziek, documentaires en eten vanuit verschillende
windstreken. Overdag zijn er workshops en kinderactiviteiten. Zoals rap, ebru,
percussie, graffiti, vliegtuigjes bouwen, henna-tattoos, afro dance, taekwondo/
aerobic, bamboe bouwen, schilderen en karaoke. Op de foodmarket vind je
lokale ondernemers met verschillende wereldkeukens. Van Syrisch tot curries,
van pannenkoeken tot Turks.
Het festival wil letterlijk zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden. Daarom
is er een laagdrempelig programma, met een goede kwaliteit.
Lees meer in de volgende Pact Post. En zet 3 september vast in je agenda.
www.darwinparkfestival.nl

Pact Poelenburg
Peldersveld
Samen werken
aan jouw wijk

