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Hertenkamp kort na opening. Op de achtergrond de schoorsteen van Hollandia.

Het hertenkamp in de Bloemenbuurt is al bijna zestig 
jaar een begrip in de wijk. Het is een unieke plek voor 
jong en oud. Regelmatige bezoekers weten echter ook 
dat er nodig wat moet gebeuren aan groot onderhoud. 
Dit betekent een forse investering, en dat terwijl de 
basis voor de lange termijn op dit moment zeer broos is. 

In 1956 begon de invulling van de Bloemenbuurt met de 
bouw van vijfhonderd arbeiderswoningen, een speeltuin, 
een bejaardencentrum, een kleuterschool, een landbouw/
huishoudschool, een ulo en een ziekenfondsgebouw. Om er 
een leefbare buurt van te maken, kwam er een door Van der 
Sloot ontworpen hertenkamp centraal in de nieuwe wijk. In de 
Overweerse polder werden door gemeentewerkers honderden 
vierkante meters graszoden uitgespit en overgebracht naar de 
Bloemenbuurt. Al snel kwamen de eerste bewoners. Terwijl 
timmermannen nog bezig waren met het nachthok, werden on
der het toeziend oog van locoburgemeester Beukenkamp vier 
herten en twee lama’s losgelaten. De hele buurt kwam kijken 
en iedereen was enthousiast over de prima huisvesting. Wel 
werd gemopperd dat de dieren het beter hadden dan de buurt
bewoners, want vanwege een tekort aan straatstenen was de 
buurt nog min of meer een modderpoel. In 1973 werd gedacht 
aan een ombouw naar een kinderboerderij, maar dat bleek 
technisch niet mogelijk. Ook verplaatsing vanwege de slechte 
ondergrond naar het Cramwinckelplantsoen was niet haalbaar. 
Tien jaar later trok de gemeente zich terug en na overleg met 
bewoners namen zes vrijwilligers de taken over.

Bewonersavond 
Het hertenkamp kan nu nog maar net bestaan door dag
besteding via cliënten van de Prinsenstichting en de inzet van 
zes vrijwilligers. Dat is een wel erg krappe bezetting. Daarnaast 
is er geen budget voor onderhoud beschikbaar.  
De gemeente wil daarom graag in gesprek met bewoners van 
de Bloemenbuurt over de toekomst van het hertenkamp op de 
langere termijn. De gemeente is benieuwd naar de waarde van 
het hertenkamp voor de wijk. Hoe belangrijk is het voor u?  
Wilt u zich mogelijk als vrijwilliger aanmelden?

Voordat de gemeente een besluit neemt over forse investeringen 
in het hertenkamp, moet er eerst een goed en volledig beeld zijn 
van de waarde die de buurt er aan hecht, welke bijdrage be
woners zelf kunnen leveren, maar ook welke mogelijke andere 
functies bewoners zien voor deze locatie. Buurtbewoners krijgen 
binnenkort een uitnodiging voor een bewonersavond in de bus.  l

Honderd jaar juffrouw Woelders
Een paar weken geleden was het feest in de Rusthoeve, 
want juffrouw Woelders vierde haar honderdste verjaardag. 
Tijdens een gezellig etentje met familie in de Populier verraste 
burgemeester Don Bijl de jarige met een bloemetje. Juffrouw 
Woelders, geboren in Wijdewormer, heeft altijd als onderwijzeres 
gewerkt, onder andere in Friesland en in Amsterdam bij De 
Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd (later de Schans). Hier 
was ze ook een periode adjunctdirectrice. In 1976 kwam ze in 
Purmerend wonen en het bevalt haar hier nog altijd prima. l

Burgemeester Don Bijl brengt bloemetje bij juffrouw Woelders.

                                                                                                          

PRAAT MEE OVER TOEKOMST HERTENKAMP
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HEEL EUROPA BEREIKT 
HOOGSTE PUNT

Zicht vanaf de bovenste etage.  Foto: Conny Dijkstra

De nieuwe bewoners moeten nog even wachten tot 
eind dit jaar, maar op 17 maart is het bereiken van het 
hoogste punt van Heel Europa gevierd. Het achttien 
verdiepingen tellende gebouw is in een sneltreinvaart 
verrezen langs de Kanaaldijk.

Opzichter Frans Verhoeven: ”Dankzij de zachte winter hebben 
we relatief weinig dagen gehad waarop we niet konden 
werken. Alleen tijdens de stevige stormen was dat het geval, 
want dan is het te gevaarlijk. Inmiddels zijn we bezig met 
het plaatsen van het glas en de kozijnen op de derde tot en 
met negende verdieping. Op de vierde, vijfde en zesde etage 
worden momenteel het hekwerk en de balkons geplaatst. In 
de kelderruimte zijn de bergingen en de plafonds zo goed als 
klaar. Omdat er minder werkzaamheden aan de buitenkant 
plaatsvinden, is de kraan bij het fietspad verwijderd”.

Uitzicht
Bij ons bezoek aan het complex waren de contouren van 
de woningen al goed te zien. Kozijnen, leidingen, wanden, 
deuren en balkons: overal wordt aan gewerkt. En dan het 
uitzicht op de bovenste verdieping: wat een vergezicht! 
Richting Zaandam, Amsterdam en over Purmerend, alles is 
op een heldere dag goed te bewonderen. Dat wordt genieten, 
maar eerst moet de lift nog worden geplaatst…  l

Meteen aangepakt

In de vorige wijkkrant maakten we melding van overbodige 
borden op het Bolwerk en straatnaamborden die een sopje 
konden gebruiken. De gemeente heeft inmiddels de borden 
‘Dagkaart verplicht’ van de camperplaats verwijderd en het 
straatnaambord een fris sopje gegeven.  l

Voor

Na

Pas op voor babbeltrucs

In het televisieprogramma  
‘Opsporing Verzocht’ is het 
inmiddels een terugkerend 
onderwerp: babbel trucs. 
Oplichters die met een smoes 
proberen u geld afhandig te 
maken of uw bezittingen te stelen.

Dit doen ze door bijvoorbeeld te zeggen dat ze van de thuiszorg 
zijn, de meterstand willen opnemen, of door te vragen of ze even 
naar de wc mogen. Babbeltrucs vinden overal plaats, op straat, 
in winkels, bij pinautomaten, maar ook bij u thuis. Achteraf 
gezien begrijpt u niet dat u erin bent getrapt, maar het kan ons 
allemaal overkomen.

Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt?
Voorkom ‘shoulderen’, dit is het meekijken over uw schouder 
bij het intoetsen van uw pincode. Oplichters proberen daarna 
uw pinpas te bemachtigen. Scherm altijd uw pincode af. Geef 
nooit uw bankpas en pincode af. Banken en politie zullen 
u hier nooit naar vragen. Laat geen onbekenden de woning 
binnen. Oplichters komen vaak betrouwbaar over, maar zijn 
dat niet. Mocht u toch slachtoffer worden, bel dan zo snel 
mogelijk de bank om uw bankpas te laten blokkeren. Hiermee 
voorkomt u dat de oplichter geld van uw rekening kan 
opnemen. Neem altijd contact op met de politie bij dit soort 
situaties. Bel 09008844 of bij spoed 112.

Op de site www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc.html 
vindt u meer informatie over babbeltrucs. Hier staan ook 
voorbeelden van situaties.

Ruud Roos, wijkagent Centrum.  l

GEVRAAGD
De redactie van de wijkkrant is op zoek naar een 
stamkaart van de vrijbank.

Vroeger konden Purmerenders vlees kopen bij de vrijbank. 
Daarvoor was een stamkaart nodig met een nummer dat 
werd omgeroepen in de hele stad. Heeft u nog zo’n kaart in 
uw bezit, dan zou onze fotograaf er graag een foto van willen 
maken. Mail naar redactiecentrum@gmail.com of bel naar 
427656. Bij voorbaat dank.  l

Fietspad klaar
De herinrichting van het Tramplein verloopt voorspoedig. 

Het lijkt nu nog een kale bedoening, maar langzamerhand 
is te zien hoe het gaat worden. Aan de overkaping en de 
abri wordt gewerkt. Fietsers kunnen gebruikmaken van het 
nieuwe fietspad. Automobilisten moeten nog even over de 
oude weg, maar inmiddels zijn de contouren van de nieuwe 
rijbaan duidelijk zichtbaar.  l
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APPELTJE SCHILLEN  
MET DE WIJKWETHOUDER
Heeft u iets te melden, een wens, een klacht, een leuk idee of 
een appeltje te schillen met de wijkwethouder burgemeester 
Don Bijl, wijkmanager Henk Noordhuis of wijkagent Ruud Roos, 
kom dan naar het wijkinloopspreekuur in De Populier.
Het is een prima gelegenheid om uw wensen of klachten per
soonlijk kenbaar te maken, en op alles wat u naar voren brengt, 
krijgt u meteen antwoord. Als de wijkwethouder de vragen niet 
direct kan beantwoorden, spreekt hij met u af op welke termijn 
hij hierop terugkomt. Het spreekuur heeft een informeel karakter 
en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Als het druk is moet u 
even wachten, maar dan is er koffie, thee en een koekje.

Datum: 14 april 2014. Tijd: van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Wijkplein (Rusthoeve) in de Populierenstraat.  l

Puzzel voor feestdiner
De oplossing van de vorige puzzel is: Dubbele buurt bij Guust 
Outdoor & Travel. Het is een replica van een uit vulkanisch 
gesteente gehouwen beeld op Paaseiland, een zogenoemde 
Moai. Het pand is bij veel Purmerenders nog bekend als 
Cinema Schinkel en later als stomerij Zeekant.

Het boeket van De Peperbloem is deze keer gewonnen door 
Peter van den Berg. Het puntenklassement is nu: eerste 
plaats Truus Schagen en Carla Michels, beiden tien punten, 
tweede Cindy Rodermond en Siem Hooiberg, beiden acht 
punten, derde Nicole Tuinman, vijf punten, vierde J. Faasse, 
drie punten, en vijfde Edith Glastra met één punt. Wilt u ook 
kans maken op een mooi boeket of tijdens de feestdagen 
(in december) genieten van een heerlijk feestdiner voor 
twee personen in de Neckerpoort, doe dan mee en stuur de 
oplossing in. Door het puntenklassement maakt iedereen 
kans en als u het een keer niet weet, geen nood, volgende 
keer kunt u zó weer in de punten vallen.

Weet u waar deze foto genomen is, mail het antwoord dan 
vóór 28 april 2014 naar redactiecentrum@gmail.com, of gooi 
een briefje in de bus:Thorbeckekade 31.

Voorwaarden: Deelnemers wonen in de wijk Centrum (en 
Hazepolder). De leeftijd om in aanmerking te kunnen komen 
voor de hoofdprijs is zestien jaar of ouder. De prijs is niet 
inwisselbaar voor geld. Deelnemers geven toestemming voor 
publicatie in de wijkkrant en op de website. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.  l

Kronkelbomen Tramplein gekapt

Gelijktijdig met het slopen 
van het oude busstation 
zijn ook de platanen 
gekapt. Het waren er twee 
van een drieling die in 1978 
in ‘de pannenkoek’ op het 
Tramplein zijn geplant.

In het plantsoentje stond 
voordien een iep, die in 
1880 was geplant ter ere 
van de geboorte van prinses 
Wilhelmina. In 1978 was deze 
waarschijnlijk oudste boom 
in Purmerend niet meer te 
redden, ondanks behandeling 
door een boomchirurg en 
ondersteuning en amputatie 
van zieke takken. Toevallig 
zat de gemeente ruim in de bomen vanwege het aanleggen 
van een nieuwe riolering onder de Purmersteenweg. Enkele 
platanen stonden toen letterlijk in de weg en drie exemplaren 
werden naar het Tramplein overgebracht. De bomen groeiden 
uit tot prachtige, zichtbepalende kronkelbomen. Een van 
de platanen stond in de weg voor de route van en naar de 
nieuwe Melkwegbrug. Verplaatsen van een boom op die 
leeftijd was in verband met de wortelgroei niet mogelijk; 
vandaar de zaag. De twee overgebleven tachtigjarige 
exemplaren zijn nu ook gekapt. De takken gingen ter plekke 
door een versnipperaar en de snippers worden verbrand in 
de bioenergiecentrale in Lelystad. De elektriciteit die daarbij 
vrijkomt, wordt als groene stroom geleverd aan het openbare 
net. De warmte die bij het verbranden ontstaat, wordt via 
de stadsverwarming aan huizen en bedrijven geleverd. De 
grotere boomstronken gaan naar de houtindustrie, die er 
pallets van maakt. Inmiddels staan er weer nieuwe platanen 
op het Tramplein.  l

KIJKJE OP DE WEBSITE
Digitale edities van de Wijkkrant Centrum vindt u op  
www.weidevenner.nl onder het kopje ‘digitale wijkkranten’. 

U vindt er minimaal acht voorgaande edities van de 
wijkkranten Centrum en Weidevenne; altijd handig als u iets 
wilt opzoeken of nog eens nalezen. Op deze website staan 
fotoalbums van onder andere de bouw van de Neckerpoort, 
de Fluitketel, de woontoren Heel Europa en de herinrichting 
van het Tramplein.  
Ook ander nieuws uit Purmerend en reacties van 
buurtbewoners kunt u er vinden. De wijkkranten en de 
website worden gemaakt door en voor wijkbewoners.

Neem eens een kijkje en laat het de redactie(s) weten als u 
op- of aanmerkingen heeft.  l

Weg voor nieuwe weg
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COLOFON
De Wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. 
Redactie: Piet Jonker en Paul Willemse met medewerking 
van Conny Dijkstra.
Eindredactie: Wijkkerngroep Centrum, 
email: phm.willemse@gmail.com.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy
Drukwerk: De Bondt Grafimedia BV.
Email redactie: redactiecentrum@gmail.com.
Telefoon. 0299427656.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen in te korten of niet te plaatsen.

Boze Buurman

Als echte Purmerender ga je natuurlijk graag in op de 
uitnodiging voor een kijkje in de Hazepolder. Ver
baasd vroeg ik: “Hazepolder, bestaat dat nog, jullie 
wonen toch al een poosje in Weidevenne?” Nou, dat 

was tegen het zere been, maar het blijken toch aardige mensen 
daar, want ik kreeg vooraf een tip: “Kom niet op de fiets, want 
er is geen fietspad richting sluisbrug. Vol goede moed nam ik 
de benenwagen, maar ik werd bij de stoplichten ruw achteruit 
getrokken. De medeoversteker vertelde: “Veel automobilisten 
keren via het vak doorgaand verkeer en bij groen licht voor voet
gangers geldt er dan altijd nog een alarmfase. Staat een forse 
boete op, maar die worden hier niet uitgeschreven.” Opgelucht 
en veilig aangekomen aan de overkant zag ik enkele mensen 
 gebukt op de sluisbrug lopen. Voorzichtig vroeg ik of ze mis
schien iets waren verloren, maar opeens scheerde een spiegel 
van een bus rakelings langs mijn hoofd. De bus chauffeurs kun
nen er niets aan doen, want als er verkeer van de andere kant 
komt, moeten ze strak langs de kant rijden. De enorme buiten
spiegels steken dan uit over het voetpad en als je aan de lange 
kant bent, moet je echt bukken of wegspringen. Toen ik tijdens 
mijn rondleiding bij de Kop van West vroeg hoe de bewoners 
denken over de bouwplannen, klonk het berustend: “Ach, wat 
hebben we al niet aan plannen zien langskomen? Veemarkt, 
sportterreinen, extra wegen, industrie, parkeergarage, omlegging 
van het Noordhollands Kanaal, winkels, haven, meubelboulevard 
en zelfs Klein Manhattan. We maken ons er niet meer druk over, 
netzomin als over de veiligheid op de Neckerstraat.” Ik was toch 
in de buurt en het vaarseizoen komt er aan, dus ging ik even 
kijken bij de trailerhelling, maar die is nog nergens te vinden. Kan 
daar niet wat aan gedaan worden?  bozebuurmanhotmail.com. l

Volgende wijkkrant
De volgende wijkkrant verschijnt op 19 mei 2014. Artikelen, 
foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 28 april. Kunt 
u niet zelf een verslag of foto maken, geef dan de bijzonder
heden door en onze verslaggever gaat voor u op pad. Mail 
naar redactiecentrum@gmail.com of bel naar 0299427656. 
Een brief in de bus mag ook: Thorbeckekade 31.  l

VAN ONZE VERSLAGGEVER…

Te kort
In 1980 werd in de krant melding gemaakt van een schrijnend 
tekort: ‘Purmerend zit dringend verlegen om oudere mensen. 
Dat is nodig voor een evenwichtiger bevolking. Van de 35.000 
inwoners is slechts zeven procent ouder dan 65 jaar. Het 
landelijk gemiddelde is 11 procent.’ Die oproep was niet aan 
dovemansoren gericht, want inmiddels is het aantal ouderen 
in Purmerend gestegen naar 16,8 procent in 2013. De 
grootste stijging vindt komende jaren plaats in Weidevenne.

Fluit ingeslikt
Op sportgebied ging het in Purmerend ook wel eens mis. In 
1969 werd de stad opgeschrikt door het volgende bericht: 
‘Scheidsrechter Pieter Nico van der Stoop uit Den Helder 
heeft gistermiddag zijn arbiterfluitje ingeslikt. Dat gebeurde 
enkele minuten voor de rust van de wedstrijd Purmerend – 
Zap. Met voorzichtige bewegingen kon Van de Stoop zijn 
snerpend kleinood via het koordje, dat hij om zijn hals had, 
naar buiten trekken. Deze beweging kostte hem echter 
verschillende tanden van zijn kunstgebit. De scheidsrechter 
heeft de wedstrijd daarna normaal verder gefloten. 
Purmerend won met 2–1.’

Onbezoldigd voorlichter
Onze fotograaf is vrijwel elke dag te vinden bij de 
herinrichting van het Tramplein. Deze historische plek 
gaat volledig op de schop en dat moet natuurlijk worden 
vastgelegd. Ook belangstellende Purmerenders komen 
dagelijks poolshoogte nemen om alles wat er gebeurt van 
deskundig commentaar te voorzien. Geregeld wordt onze 
fotograaf ter plaatse aangesproken door reizigers die op 
zoek zijn naar het oplaadapparaat voor de ovkaart of die 
inlichtingen vragen over haltes en vertrektijden. Dat kan in 
het noodkantoor aan de Westerstraat, maar dat staat bij het 
Tramplein nergens aangegeven. Als onbezoldigd VVV en 
openbaarvervoervoorlichter geeft onze fotograaf natuurlijk 
antwoord op alle vragen van zoekende reizigers. Als mensen 
helemaal de weg niet weten in Purmerend, brengt hij ze zelfs 

persoonlijk naar het EBS
noodkantoor. Lastiger wordt 
het als mensen uitleg vragen 
over de tekening op het bord 
bij de Melkwegbrug. Die 
staat namelijk verkeerd om, 
zodat je met je rug naar de 
tekening moet staan om het 
te begrijpen. Nu lijkt het alsof 
het nieuwe busstation aan 
de overkant van het kanaal 
komt en ook dat vraagt 
geregeld om uitleg. Tussen 
het voorlichten door worden 
ook nog foto’s gemaakt, en 
die zijn te vinden op www.
weidevenner.nl.  l

Verkeerd om.


