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Burgemeester Don Bijl verwelkomt Sinterklaas.

De komst van Sinterklaas naar Purmerend is elk jaar 
weer een hoogtepunt. Duizenden kinderen en hun 
ouders verwelkomen de Sint als hij per boot aankomt 
bij de Kanaalkade, om vervolgens in optocht naar 
de Koemarkt te gaan. Je kunt je voorstellen dat zo’n 
groots welkom niet vanzelf gaat. Het begint bij het 
bericht dat Sinterklaas weer van plan is te komen. 
Je hoopt het wel en je verwacht het eigenlijk ook, 
maar het is toch fi jn om zekerheid te hebben. 

We weten dat de Sint graag per boot naar Purmerend komt. 
Dat kan immers ook heel goed via het kanaal. We willen ook 
graag weten hoeveel Pieten meekomen. Het grote aantal Pieten 
betekent dat ze meestal een eigen Pietenboot hebben. Die 
boten moeten natuurlijk een goede plek hebben om aan te 
leggen. De aankomst van Sint en zijn Pieten moet goed worden 
voorbereid, omdat er zoveel mensen komen kijken. Dat maakt 
het heel gezellig, maar het moet ook veilig. Bovendien willen 
alle kinderen een goed uitzicht hebben. Dat vraagt om afzetting 
van de aankomstplek en een deel van de route. Op de kade heet 
ik als burgemeester de Sint van harte welkom in onze mooie 
stad. Ik ken de Sint van eerdere ontmoetingen en weet dat hij 
graag naar Purmerend komt. Hij weet veel van de stad. Hij vertelt 
me altijd dat hij het zo leuk vindt om de kinderen te ontmoeten. 
Vaak krijgt hij de mooiste tekeningen.

Route
Over de route vanaf de kade door de stad is fl ink nagedacht 
op het gemeentehuis, samen met de politie en de brandweer. 
De route moet niet te lang of te kort zijn. Ook is van belang 
dat Sinterklaas op zijn paard Amerigo er ruim overheen kan. 
We willen namelijk niet dat kinderen in de knel kunnen komen 
en natuurlijk ook niet dat Amerigo schrikt.

De route voert naar de Koemarkt. Het plein is ingericht voor 
evenementen, en daar is ruimte. Er staat een podium waarop 
de Sint wordt ontvangen. Door de hoogte daarvan is hij voor 
iedereen goed te zien. De kinderen op de Koemarkt hebben 
meestal al vele sinterklaasliedjes gezongen en zijn helemaal 
voorbereid. Ook daar begroet ik de Sint in onze stad. Het 
is elk jaar weer een prachtig gezicht om zoveel enthousi-
aste en blije kinderen te zien. Daarna maakt Sinterklaas een 
rondgang over een afgezet gedeelte van de Koemarkt, dat 
speciaal voor de kinderen is ingericht.

Inzet
Het is elk jaar weer een hele klus om de intocht van Sinterklaas 
goed te organiseren. Veel van het werk wordt gedaan door 
vrijwilligers van de Stichting Marktstad Purmerend. Ik ben erg 
dankbaar voor hun geweldige inzet. Ik ga ervan uit dat we ook in 
2013 weer een heel gezellige en vrolijke intocht zullen beleven.

Don Bijl, burgemeester.  

Aankomst Sinterklaas
Sinterklaas komt op zondag 17 november om 13.30 uur met zijn 
stoomboot Purmerend binnenvaren. Aan de Kanaalkade wordt 
de Sint ontvangen door burgemeester Don Bijl, de hulpburge-
meesters en meneer Wout.
Er geldt die dag een 
parkeerverbod op de 
Kanaalkade. U kunt parkeren 
op het parkeerterrein 
Kanaalstraat, het parkeer-
terrein Neckerstraat of in 
’t Lammetje. Nog beter, neem 
de fi ets, maar stal die niet op 
of aan de Sluisbrug. De route 
die Sinterklaas volgt is voor 
alle verkeer afgesloten, en dus  
ook de Sluisbrug.

‘Sinterklaas in Purmerend’
DE SPANNING IS VOELBAAR
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RAMKRAAK IN DE HOOGSTRAAT, 
EN DAN?

Een poosje geleden 
werd ’s nachts de 
gevel van Dixons in de 
Hoogstraat geramd. 
De pui was echter 
sterk genoeg, waar-
door de daders niets 
konden buitmaken    
en de auto in de 
Hoogstraat achter-
bleef. Veel mensen 
vragen zich af: wat 
doet de politie daar nu 
verder aan?

Na een melding houdt de politie zo snel mogelijk de uitvals-
wegen in de gaten op ‘verdachte voertuigen en personen’. 
 Collega’s gaan ter plaatse, de eigenaar wordt in kennis gesteld, 
er wordt een aangifte opgenomen en Forensische Opsporing 
doet een sporenonderzoek. Ze maken foto’s en onderzoeken de 
auto op onder andere DNA-sporen en vingerafdrukken. Recher-
cheurs zoeken uit of er een link is met ramkraken die elders in 
het land hebben plaatsgevonden. Meestal zijn er camerabeelden 
van daders en die worden landelijk, binnen de politie, verspreid. 
We hopen dan dat er één of meer daders worden herkend. 
Is dat niet het geval, dan gaan de foto’s naar televisieprogram-
ma’s als Ter Plaatse of Opsporing Verzocht. Bij herkenning volgt 
een onderzoek, maar we willen natuurlijk ook de mededaders 
vangen. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld 
telefoontaps en observatie.

Vaak is er succes met DNA-sporen op bijvoorbeeld sigaretten-
peuken, bloed of haren die worden onderzocht bij het 
Nederlands Forensisch Instituut. Daar wordt het DNA-spoor 
vergeleken in een grote databank met DNA-materiaal van eerder 
aangehouden verdachten. Vaak levert dat een ‘hit’ op, zoals we 
dat in vakjargon noemen. Als er genoeg bewijs is, worden de 
daders aangehouden en verhoord, en woningen doorzocht. De 
politie maakt een proces-verbaal op en dat gaat naar de Offi cier 
van Justitie. Uiteindelijk komt de zaak voor de rechter, en die 
bepaalt of en zo ja welke straf de daders krijgen.  

Ruud Roos,wijkagent Centrum. 

Wijkbudget, ook voor u
De wijkkerngroep heeft ook dit jaar weer geld uit het wijkbudget 
beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten in de wijk. Wilt u 
ook iets organiseren of aanschaffen om de leefbaarheid in de 
wijk te vergroten, neem dan contact op met de wijkkerngroep of 
bezoek een vergadering. De vergaderingen van de wijkkerngroep 
zijn openbaar, maar als u erbij wilt zijn of iets wilt toelichten, 
meld u zich dan van tevoren even aan bij de voorzitter. Ook voor 
meewerken aan de wijkkrant of het opzetten/beheren van een 
wijkwebsite bent u van harte welkom. Voor informatie: 
phm.willemse@gmail.com.  

Dichtgetimmerd na ramkraak   

Start Gezondheidscentrum 
De Roos
Bewoners van de 
Bloemenbuurt kunnen 
volgend jaar voor 
diverse vormen van zorg 
terecht in een nieuw 
gezondheidscentrum 
bij De Viervorst aan de 
Primulastraat. Op 15 oktober 
verrichte Pieter Zee, voor-
malig huisarts en een 
van de initiatiefnemers 
van dit project, onder grote 
belangstelling de symbolische handeling van het slaan van de 
eerste paal.

De komst van het centrum is tot stand gekomen in 
samenwerking met De Zorgcirkel in het kader van wijkgericht 
zorg. Zee vestigt zich in het centrum als arts homeopathie 
en natuurgeneeswijzen. Verder komen er een huisarts, 
een fysiotherapeut, een yogadocent en kindertherapeut, 
een psychologe, het artsenlab SALT en een diëtiste. De 
verwachting is dat het centrum in het voorjaar van 2014 in 
gebruik wordt genomen.  

PUZZELMARATHON NAAR 
FEESTDINER
In de volgende wijkkrant gaan we van start met een puzzelmara-
thon. Het worden weer foto’s van plekken in de binnenstad, maar 
deze keer zijn er geen aparte prijzen te verdienen. Onder de juiste 
inzenders worden punten verloot, en wie in november volgend 
jaar de meeste punten heeft, wint een fantastisch feestdiner in 
kerstsfeer voor twee personen in De Neckerpoort.
Wijkkrant Weidevenne doet mee met een puzzelmarathon in de 
eigen wijk; met andere wijken voeren we nog overleg. De stand 
van zaken wordt bijgehouden in de wijkkranten, maar ook op de 
wijkwebsites kan iedereen zien wie waar staat op de ranglijst. De 
Neckerpoort was ooit een barrière om buitenpoorters uit de stad 
te houden, maar nu is het een mooie symbolische plek om bewo-
ners bij elkaar te brengen. Gewoon even een paar puzzels oplos-
sen en wie weet zit u in december volgend jaar met de winnaars 
uit de andere wijken heerlijk te genieten van een feestelijk diner.

We beginnen met een 
opwarmronde, met als prijs 
vermelding in de wijkkrant 
en eeuwige roem. Weet u 
waar deze foto is genomen, 
mail het antwoord dan naar 
redactiecentrum@gmail.com, 
of gooi een briefje in de bus: 
Thorbeckekade 31. 
In de volgende wijkkrant 
gaan we echt van start met 
de puzzelmarathon.            
                                                                                                                                                      
        

Pieter Zee slaat eerste paal
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IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN…

De redactie krijgt geregeld vragen die ze 
doorspeelt naar de personen die de antwoorden 
kunnen geven. Deze keer was de vraag: ‘De 
nieuwe camperplaats komt op het Bolwerk, 

het parkeerterrein naast de oude begraafplaats aan de 
Nieuwstraat. Waar komt de naam Bolwerk eigenlijk vandaan?’ 
Een ‘oud-Purmerenddeskundige’ geeft het antwoord.

‘Om Purmerend tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 
te beschermen tegen de Spanjaarden, werden de grachten 
verbreed en kwamen er hoge aarden wallen rond de stad. 
Om goed zicht te hebben op de aanstormende vijand werden 
uitstekende punten, zogenoemde bolwerken, in de wallen 
gemaakt. Daardoor had men zicht langs de wal. In 1574 
probeerden de Spanjaarden Purmerend binnen te komen, 
maar de aanval werd afgeslagen. De vijand ging er vandoor, 
achterna gezeten door Purmerendse soldaten, waarbij veel 
Spanjaarden werden gedood. Nadat rond 1665 alle Spaanse 
troepen het land waren uitgejaagd, werd het bolwerk in 
gebruik genomen als kerkhof. Toen er niet meer in de kerk 
mocht worden begraven, kregen ook katholieke Purmerenders 
een laatste rustplaats op het van oorsprong protestante 
kerkhof. Na het gereedkomen van de begraafplaats aan de 
Overweersepolderdijk in 1875 is het katholieke gedeelte op het 
bolwerk gesloten en later geruimd.’

Heeft u ook een vraag voor bijvoorbeeld de burgemeester/
wijkwethouder, de wijkagent, de wijkmanager, de redactie, 
de wijkkerngroep of iemand anders, mail die dan naar 
redactiecentrum@gmail.com en de redactie gaat voor u op 
zoek. Een brief in de bus mag ook: Thorbeckekade 31.  

Drukte bij inloopspreekuur

Uit de Omnibusenquête 2013 blijkt dat inwoners van Purme-
rend voor contact met de gemeenteraad of burgemeester en 
 wethouders het meest gebruik maakten van het wijkinloop-
spreekuur. Dat was ook te merken tijdens het laatst gehouden 
spreekuur, want in de wachtkamer moesten stoelen worden 
bijgeschoven. Gelukkig was er koffi e en koek genoeg.

Het was een drukke, maar positieve bijeenkomst met 
betrokken bewoners, waarbij het in het algemeen ging 
het over toegankelijkheid van een aantal voetpaden en 
verbindingspaden voor onder andere rolstoelgebruikers, 
plekken waar beplanting staat die het zicht wegnemen, 
bomen die te groot worden en slechte bestrating 
van voetpaden. Daarnaast is er gesproken over 
ontmoetingsplekken van jongeren. Een aantal punten wordt 
intern verder besproken en uitgewerkt.

Veel zaken kunnen gewoon via het KCC (Klantcontactcentrum) 
worden gemeld, zodat ze direct bij de juiste afdeling terecht-
komen. Heeft u iets op te merken of wilt u een melding maken 
over de openbare ruimte, dan is het verstandig contact op te ne-
men met het KCC, telefoon 452452, e-mail info@purmerend.nl. 

Adopteer een Purmerender

Op de oude begraafplaats 
aan de Nieuwstraat liggen 
bekende en minder bekende 
Purmerenders begraven. 
Onlangs is de Stichting 
Behoud en herstel Oude 
begraafplaats Purmerend 
(SBOP) een initiatief gestart 
om een graf op dit bijna 
350 jaar oude monument 
te kunnen adopteren. Voor 
€ 25,- per jaar wordt u 
donateur van de SBOP en 
kunt u een graf selecteren voor adoptie. Er wordt dan door 
de vrijwilligers van de stichting extra onderhoud aan het graf 
uitgevoerd, krijgt u informatie over de personen die er in liggen 
(indien beschikbaar), wordt uw naam op de website genoemd 
(indien u dat wenst) en wordt u periodiek via de nieuwsbrief 
op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting. 
Aan het onderhoud van het adoptiegraf zijn geen extra kosten 
verbonden; deze komen voor rekening van de stichting. 
U kunt natuurlijk ook donateur worden zonder adoptie.

Voor meer informatie: Jan Kramer, telefoon 0299-423667, 
of Alex Vallentgoed, telefoon 0299-414450, of e-mail: 
info@oudebegraafplaatspurmerend.nl. Kijk ook eens op 
www.oudebegraafplaatspurmerend.nl  

SINTERKLAASPROGRAMMA 2013
Om 13.00 uur barst op de Koemarkt het Sinterklaasfeest los op 
met optredens van de Kickers, de Sterdansers en de DJ Piet. 
Om 13.30 uur wordt Sinterklaas aan de Kanaalkade ontvangen 
door de burgemeester, de hulpburgemeesters en meneer Wout. 
De Sint stapt dan op Amerigo en rijdt via Ged. Singelgracht – 
Ged. Where – Peperstraat – Kaasmarkt – Breedstraat en Dubbele 
buurt naar de Koemarkt. Op het podium wordt Sinterklaas 
verwelkomd door de burge meester en mogen alle kinderen 
(en ouderen) uit volle borst zingen voor de Sint. Daarna gaat 
Sinterklaas het plein op om handjes te schudden. Rond 15.50 uur 
moet Sinterklaas helaas weer vertrekken.  

Kerstdiner in Wijkplein Centrum
Op maandag 23 december kunt u samen met andere 
buurtbewoners aanschuiven voor een top kerstdiner in het 
sfeervolle restaurant De Populier.
Menu: Licht gebonden kalfssoep met kervel en geparfumeerd met 
pernod-Parelhoenfi let met groene aspergetips en geroosterde 
hazelnoten - Gegratineerde witlof en roerbakgroenten - 
Gevulde aardappelrozet en krielaardappeltjes met peterselie - 
Perenbavarois op een spiegel van roodfruit met schuimige 
chocoladesaus en vanille slagroom - Koffi e met bonbons.

Aanvang: 12.30 uur. Prijs: € 11,00 exclusief drankjes. 
Aanmelden voor 17 december. Voor informatie en aanmelden 
bel naar telefoon 0299-412345.  
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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, 
e-mail: phm.willemse@gmail.com.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy
Drukwerk: De Bondt Grafi media BV.
Email redactie: redactiecentrum@gmail.com.
Telefoon. 0299-427656.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen in te korten of niet te plaatsen.

VAN ONZE VERSLAGGEVER…

’t Loopt merkbaar tegen Sinterklaas. Het Dagelijksch Bestuur 
van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond heeft 
in een galante bui aan de damesleden een papieren patroon 
gezonden, zijnde een model van een fi etsrok, ontworpen door 
een der eerste fi rma’s te Londen. Het bestuur had bemerkt, 
dat vele damesleden nog steeds zoekende zijn naar een rok 
,,die naast elegance van coup ook voldoet aan de eischen die 
de praktijk aan een fi etsrok stelt.”Uit de ingekomen modellen 
is door eene commissie van damesleden eene keuze gedaan, 
zijnde het papieren patroon bovengenoemd. Aan het model is 
nog de eigenaardigheid verbonden, dat ’t uitsluitend voor de 
leden” vervaardigd is en niet uitgeleend of weggeschonken 
mag worden aan dames, die geen lid van de bond zijn.’  
Schuitemakers Purmerender Courant 1897.

Zoekplekje
De parkeerplaats aan de Neckerstraat was voor de campers 
in het begin een heel gezoek, want de plek werd aangegeven 
als Neckerveld, en dat was in geen enkele routeplanner te 
vinden. Nu de camperplekken gaan verhuizen, gaat zich 
waarschijnlijk dezelfde situatie voordoen. De campers 
moeten straks naar het Bolwerk, en ook die naam bestaat 
offi cieel niet. Het is een door Purmerenders gebruikte 
naam uit het verleden; de echte naam voor het gebied is 
Plantsoengracht. Zo staat het ook op de gemeentelijke 
parkeerautomaat aldaar en een straatnaambord Bolwerk is 
(nog?) nergens te vinden.

Metamorfose voor speeltuin
Ondanks nieuwe speeltoestellen werd het een rommeltje in 
de speeltuin aan de Abraham Kuijperstraat. De bosschages 
groeiden boven de hekken uit. Gemeentetuinmannen hebben 
te weinig tijd voor onderhoud, en dus besloten enkele 
bewoners zelf de handen uit de mouwen te steken. Ondanks 
een huis-aan- huisoproep om op Burendag gezamenlijk de 
speeltuin op te knappen, was de toeloop niet direct geweldig, 
maar bewoners die wel kwamen opdagen, gingen fanatiek 
aan de slag. Er werd gesopt, geveegd, putje geschept en 
gesnoeid. Na het verwijderen van het onkruid bleek de 
achterliggende steeg een halve meter breder te zijn. Eerder 
hadden bewoners het clubhuis voorzien van een vrolijke 
schildering, en alles bij elkaar ziet het er nu prima uit.  

Voor  na

Boze Buurman

Als echte Purmerender ben je natuurlijk 
blij dat nu ook in onze stad plastic afval 
wordt ingezameld voor hergebruik, en dus 
ging ik meteen op pad om mijn afgedankte 
tuinmeubelen in de container te gooien. De in 

camoufl agekleur geverfde bak was niet te missen, want je 
hebt een ladder nodig om bij de opening te kunnen komen. 
Maar ondanks de kolossale afmeting had ik een probleem, 
want wat ik ook probeerde, de tuintafel en -stoelen pasten 
niet door de opening. Kernachtige uitdrukkingen hielpen niet 
en bekende Nederlanders waren natuurlijk niet bij de hand. 
In tv-spots staan ze bij elke bak klaar om te helpen, maar 
hier was er mooi geen één te bekennen. De hele handel heb 
ik toen maar weer mee terug naar huis genomen. Zwaar de 
pest in zat ik thuis mijn mislukte missie te overdenken, en 
langzamerhand begon ik toch te twijfelen. Sta ik misschien 
’s morgens mijn haar te kammen met een kam gemaakt van 
door scholen ingeleverde luizenkammen? Hoe meer ik er over 
nadacht, hoe wantrouwender ik werd over het recyclegedoe. 
Poets ik mijn tanden met een borstel die is gemaakt van een 
voormalige kattenbak? Kijk ik door een bril die is gerecycled 
uit de ingeleverde ‘Tarzan’ van tante Bep? Ik kreeg trek van 
al het gepieker en begaf me naar de vetboer voor een patatje 
oorlog. In een papieren zak natuurlijk, in plaats van in een 
bakje van wellicht hergebruikte toiletborstels. Terwijl ik een 
fraai gekleurd plastic vorkje uit het bakje op de toonbank 
pakte, bedacht ik dat die misschien zijn gemaakt van oude 
wc-brillen. De lekkere trek was meteen verdwenen. Kan daar 
niet wat aan gedaan worden? bozebuurman@hotmail.com   

Volgende wijkkrant

De volgende wijkkrant verschijnt op 16 december 2013. 
Artikelen, foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 
15 november. Kunt u niet zelf een verslag of foto maken, 
geef dan de bijzonderheden door en onze verslaggever 
gaat voor u op pad. Mail naar redactiecentrum@gmail.
com of bel naar 0299-427656. Een brief in de bus mag ook: 
Thorbeckekade 31. 
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