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ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP PURMEREND
GRAAFT IN HET VERLEDEN
bouwkeet, vervolgens in een klaslokaal in de voormalige
Willem Eggertschool en daarna een royale zolderkamer
in het voormalige RSG-gebouw aan de Wilhelminalaan.
Uiteindelijk is er nu, na 27 jaar, een zelfstandig onderkomen
aan de Neckerstraat. Het mooie is dat dit pand half onder
het maaiveld ligt en dus een uniek onderkomen vormt voor
archeologen.De doelstellig van de AWP is het beheren van
het Purmerendse bodemarchief en in het nieuwe onderkomen
kunnen ze laten zien wat die doelstelling aan mooie vondsten
heeft opgeleverd. De AWP bestaat uit leden van allerlei
pluimage. Jan is gepensioneerd bouwkundig ingenieur en
bij een opgraving in het verleden (C&A Willem Eggertstraat)
stond zelfs de burgemeester van een naburige gemeente
incognito enthousiast scherven uit de prut te graven.

Glimlach
Jan van Waard toont een graapje en een kan uit de 17e eeuw,
opgegraven bij de Neckerpoort.

Geregeld zie je ze in de grond wroeten. Op plekken
waar wordt gesloopt, staan ze tot aan hun knieën in
de modder te graven in het verleden. Wie zijn dat en
waarom doen ze dat? Tijdens de opgraving aan de
Neckerdijk/Kanaalschans gaf Jan van Waard dagelijks
uitleg aan nieuwsgierige toeschouwers.
Het archeologische onderzoek werd gedaan door een officiële
instantie, met assistentie van de leden van de Archeologische
Werkgroep Purmerend (AWP). De gevonden spullen worden
schoongemaakt en opgeslagen in een centraal depot.
Belangrijk is ook het meten en intekenen van funderingen,
grondlagen en de plek waar voorwerpen worden gevonden.
Aan de Neckerdijk zijn delen van de Neckerpoort gevonden
en die kunnen nu, samen met de woningen en de dijk, in kaart
worden gebracht. Jan raakte besmet met het archeologenvirus
toen hij werkzaam was bij de aanleg van de Metro in
Amsterdam. Tijdens dat werk vond hij potjes, scherven en
munten, en daarmee was zijn fascinatie voor archeologie
gewekt. Vooral voor gebruiksvoorwerpen, want die geven een
goed inzicht hoe mensen lang geleden leefden en werkten.

Geïnteresseerden kunnen op dinsdagavond een kijkje nemen
in het pand aan de Neckerstraat, en tot 13 september wordt
een kleine tentoonstelling van Purmerendse bodemvondsten
gehouden in de hal van het gemeentehuis. Na 45 jaar wroeten
in het verleden is Jan nog steeds verknocht aan archeologie.
Op de vraag van zijn echtgenote: ‘Waar houd je nou eigenlijk
meer van, van mij of van archeologie?’, antwoordt Jan heel
diplomatisch slechts met een brede glimlach.
z

Speelmateriaal
te leen

Incognito

Een springkussen, skelters, kano’s,
doelen en ander bijzonder speelmateriaal maken een sportief
feestje of activiteit extra leuk. Tijdens een kinder- of familiefeestje of een buurtbarbecue verhogen deze bijzondere
speelmaterialen het plezier voor de kinderen. Spurd beschikt
over een grote variatie speelmaterialen en leent deze tegen
een voordelige vergoeding uit aan Purmerenders en aan
inwoners uit de ruime omgeving. Het is ook mogelijk om bij
Spurd een gymzaal te reserveren en daarin groter speelmateriaal neer te zetten. Voor een handige uitstalplaats met eten
en drinken is ook een kleine, vrolijke kraam te reserveren.
Spurd kan het ook heel gemakkelijk maken door het kinderfeestje te organiseren en te begeleiden. Kijk voor de beschikbare speelmaterialen op de website www.spurd.nl.

In 1986 werd vanuit de Vereniging Historisch Purmerend
onder leiding van Peter Kersloot een werkgroep archeologie
opgericht, die later zelfstandig verderging. Eerst vanuit een

Tip: voor buurtactiviteiten is een financiële bijdrage uit het
wijkbudget mogelijk.

z
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Overlastgevers
haarscherp in beeld
De website Horecaverboden is van start gegaan. Overlastgevers die een horecaverbod hebben gekregen of nog krijgen,
komen met naam en foto op deze site te staan. Horecaondernemers hebben een inlogcode en kunnen de foto’s bekijken.
Een horecaverbod wordt gegeven voor onder andere mishandeling en bedreiging, voor een periode van drie maanden
tot een jaar. De overlastgevers mogen dan gedurende die tijd
geen horecagelegenheid meer in. Het werkt zeer preventief,
want het is best vervelend als je vrienden uitgaan op de Koemarkt en jij niet meemag.
In de weekenden en bij festiviteiten, zoals het TROS-muziekfeest, worden de camera’s op en rond de Koemarkt live uitgekeken. De camera’s zijn vernieuwd en leveren een haarscherp
beeld. Door het live meekijken kan de politie vroegtijdig ingrijpen bij dreigende opstootjes. Bijvoorbeeld bij een mishandeling hebben we dan direct beeldmateriaal van de dader.

Op 11 juni waren Mens en Lena de Vries zestig jaar
getrouwd. Mens (84) is een geboren Purmerender en Lena
(81) kwam in de Haarlemmermeer ter wereld. Na het trouwen
gingen ze in Purmerend wonen en kregen ze vier kinderen
en zes kleinkinderen. Een dag voor het feest kwam locoburgemeester Hans Krieger naar de Orchideeënstraat om het
bruispaar te verrassen met een bloemetje. Om het jubileum
te vieren en de bloemetjes eens buiten te zetten zijn Mens en
Lena met de hele familie lekker uit eten geweest.
z

Ik zou wel eens willen weten…
De redactie van de wijkkrant krijgt geregeld vragen
die ze doorspeelt naar de personen die de antwoorden kunnen geven. Deze keer kregen we een vraag
over parkeervergunningen. ‘Hoe kunnen bewoners
een parkeervergunning voor hun straat of wijk aanvragen en wat zijn de voorwaarden?’ We legden de vraag voor
aan wethouder Hans Krieger.
‘Vergunningparkeren passen we toe als buurten, liefst aaneengesloten straten, het zelf willen invoeren. Als er een verzoek komt,
in de regel na bemiddeling van de wijkmanager, houden we
een peiling in de buurt. De huidige spelregel is dat hieraan ten
minste de helft van de bewoners meedoet en minimaal de helft
van de bewoners die reageren aangeeft dat ze voorstander zijn.
In de regel wordt geen vergunning afgegeven als bewoners op
eigen erf kunnen parkeren. Ook wordt meestal niet meer dan één
vergunning per adres verstrekt, tenzij er ruimte genoeg is. Voor
visite is voor een beperkt bedrag een bonnenboekje beschikbaar, waarmee per dag kan worden geparkeerd. De kosten per
vergunning zijn zestien euro per kwartaal of 54 euro per jaar.’
Heeft u ook een vraag voor bijvoorbeeld een wethouder, de
wijkagent, de burgemeester/wijkwethouder, de wijkmanager,
de redactie, de wijkkerngroep of iemand anders, mail die dan
naar redactiecentrum@gmail.com en de redactie gaat voor
u op zoek naar het antwoord. Een brief in de bus mag ook:
Thorbeckekade 31.
z

Gaat u winkelen, let dan op uw portemonnee. Zakkenrollers slaan
nog steeds hun slag in het Centrum, ook in de vakantietijd. Gelukkig gebeurt dat niet al te vaak, maar iedere keer is er een te veel.
Het gebeurt niet alleen tijdens de markt op dinsdag, maar op elke
willekeurige dag kunt u het haasje zijn. Kortom, wees alert. Ziet u
iets verdachts, bel dan meteen de politie: 0900-8844.
Ruud Roos, wijkagent Centrum.
De wijkagent Centrum is sinds kort te volgen op twitter onder
WAG_RRoos.
z

ROMMELMARKT
HAZEPOLDER
IN DE VAKANTIE
In de laatste week van
de vakantie is het weer
feest in de Hazepolder.
Koopjesjagers kunnen op
25 augustus hun slag slaan.
En wie weet, er kan zo maar
een onbekende tekening van
Rembrandt tussen liggen,
of misschien blijkt die lelijke
vaas uit oma’s erfenis later
wel origineel Purmerends
plateel te zijn.
Over de prijs valt te onderhandelen en eten en drinken is te
verkrijgen bij het clubhuis. Parkeren wordt lastig, maar de
fiets is een goed alternatief. Neem genoeg lege tassen mee,
want als u veel wilt kopen voor weinig geld, dan is deze
gezellige rommelmarkt een uitgelezen mogelijkheid. De markt
begint om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Meer informatie is te vinden op www.hazepolder.net.

z
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E-MOTIE IS PRIMEUR
IN PURMEREND

Boek dicht bij Van den Hoorn

In de Kadernota wordt
voorgesteld te bezuinigen op
de wijkkranten door deze in de
toekomst digitaal te maken. De
redacties en wijkkerngroepen zijn
het daar niet mee eens en hebben
dat laten weten door middel van
een E-motie, een primeur.
Om veranderingen aan te brengen
in collegevoorstellen zoals de
Kadernota, zijn moties en amendementen mogelijkheden voor
raads- en commissieleden, maar
buitenstaanders hebben deze
middelen niet tot hun beschikking
en zijn aangewezen op gesprekken voeren, brieven schrijven en bellen of mailen naar de fracties
van politieke partijen. De stap naar een fractievergadering, ‘Praat
met de raad’ of inspreken is voor veel bewoners veelal net iets
te groot, en de wijkkranten willen daar graag iets aan toevoegen: de E-motie, een wereldprimeur in Purmerend. Het schrijven
voor en het lezen van (wijk)kranten gaat gepaard met emotie.
Iedereen beleeft en verwerkt informatie op zijn eigen manier.
Door middel van de eerste E-motie vragen de redacties en wijkkerngroepen de raadsleden bij het vaststellen van de Kadernota
niet puur cijfermatig te werk te gaan, maar rekening te houden
met de sociale rol van de wijkkranten en de vele vrijwilligers in
de Purmerender gemeenschap.

Inspreken
Hopelijk neemt de gemeente deze manier van inspreken over
en kan straks iedereen via een formulier op de website van
de gemeente in de eigen omgeving en in eigen bewoordingen
(emoties) zijn verhaal vertellen, waarna het automatisch naar
alle fracties gaat. Met een goede communicatie, bijvoorbeeld
door publicatie en uitleg in de (papieren!) wijkkranten, zal de
E-motie de afstand tussen politiek en burgers verkleinen.
z

TROS Muziekfeest op de
Koemarkt
Het feest is
terug te zien op
Nederland 1
op: Vrijdag 19
juli om 20.30 uur (deel 1). Vrijdag 26 juli
om 21.30 uur (deel 2)
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VERBA VOLANT en
SCRIPTA MANENT is een
van de weinige, zo niet de
enige Latijnse tekst die in
Purmerend vanaf de straat
zichtbaar is. De betekenis
‘Woorden Vervliegen, Het
Geschrevene Blijft’ heeft
betrekking op de boeken van
boekhandel van den Hoorn
in Padjedijk 10. Sommigen
zeggen ook wel op Padjedijk,
een voor Nederland unieke
straatnaam, en ook van dit
bedrijf was er maar één.
Joop met gekregen geraniums

In 1919 op 19 december
waar hij zeker niet achter gaat zitten.
begon J.M. van den Hoorn in
het pand, dat eerst een bedrijf in loodgieterij en zinkwerken
huisvestte, een boekhandel. Tien jaar later breidde hij uit op
het moment dat de economische crisis voor de deur stond.
Rond 1932 kwam de tweede generatie met H.G. van den
Hoorn in beeld en in 1966 de derde, met wederom een J.M.
(Joop). Talloze Purmerenders hebben hier hun schoolboeken
gekocht, maar ook velen van daarbuiten. Tot in de jaren vijftig
was er in de winkel een ‘leesbibliotheek’ en tot in de jaren
negentig werden er ook kantoorbenodigdheden verkocht.

Pensioen
Na bijna vijftig jaar in het vak gaat de laatste Joop met
pensioen en wordt een tijdperk met enige weemoed
afgesloten. Het was een tijdperk van grote veranderingen in
het boekenvak, waarin klassieke boekhandels verdwijnen en
daarmee ook de traditionele boekhandelaar, en waarin brede
kennis en aandacht belangrijker was dan snelle verdiensten.
Gelukkig is de zaak nog een aantal zaterdagen open om uit te
verkopen en om afscheid te nemen van klanten en andersom.
Het heeft al een groot aantal roerende en leuke reacties
opgeleverd.
z

Fluitketel komt naast viaduct

z

FOUTJE
In de vorige wijkkrant stond bij de sloop van de Neckerpoort het
jaartal 1918 vermeld. Dat moet natuurlijk 1819 zijn. Op onverklaarbare wijze zijn de jaartallen verhaspeld, waarvoor onze excuses. z

Met het aannemen van
het bestemmingsplan
Hazepolder is groen licht
gegeven voor de bouw van
een hulpwarmtecentrale
aan de Verbindingsweg.
Het wordt een gebouw van
31 meter lang, 12,5 meter
breed en tien meter hoog.
De schoorsteen gaat twintig
meter de lucht in. In het
gebouw wordt water door
Hulpcentrale naast viaduct
middel van gasbranders op
temperatuur gebracht en daarna in het systeem gepompt.
Eigenlijk is het een vergrote uitvoering van een fluitketel. z
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Van onze verslaggever...
Opknapbeurt voor Marijke op komst
Vanuit Stichting Marijke ging een verzoek naar de gemeente
om de straat en tuin rond het gebouw op te knappen.
Tijdens een bewonersavond, waarbij ook de wijkmanager,
kerngroepleden en wijkadviseur Zohra Azzouz aanwezig
waren, gaf Bert Cornelissen van de gemeente uitleg over
een ‘praattekening’. De bewoners willen graag meer
parkeerplekken, ruimte voor extra fietsenstalling en aanpak
van het groen, want, zoals een bewoner opmerkte:
“Het heet hier de bloemenbuurt, maar er zijn geen bloemen te
bekennen.” Tijdens een tweede bewonersavond bleek dat het
grootste gedeelte van de wensen daadwerkelijk kan worden
uitgevoerd. Er komen extra parkeervakken, fietsnietjes
en betere beplanting. De bestrating wordt aangepast,
een voetpad wordt gazon en bestaande speeltoestellen
verdwijnen. De speelplek blijft echter wel gereserveerd voor
een eventuele aanpassing in de toekomst. De wijkmanager
liet weten ‘een potje met geld’ beschikbaar te hebben, maar
of gelijktijdig de Anemonenstraat kan worden opgeknapt, is
nog even de vraag. Voor bewoners die in de toekomst zelf
de handen uit de mouwen willen steken door bijvoorbeeld
bomen en struiken te onderhouden, wordt gedacht aan een
cursus snoeien.

BuitenBeter-app
Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die
lantaarnpaal is nog steeds niet gerepareerd? Vuilniszakken
zijn ergens gedumpt of er is een fietspad met enorme gaten?
Smartphone-gebruikers kunnen dat snel en simpel laten
weten met BuitenBeter. Binnen vier stappen en tellen heb
je locatie, probleem en foto gemeld. Deze app helpt je om
gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend
te maken bij de gemeente. Purmerend is inmiddels op het
systeem aangesloten en het werkt ook in andere gemeenten.
Als het nodig is, vraagt de gemeente extra duidelijkheid en
natuurlijk, indien mogelijk wordt het snel opgelost. Kijk op:
www.buitenbeter.nl.

Geen vlag bij Sluisbrug
Op 20 juli 1821 kwam koning Willem 1 persoonlijk naar
Purmerend voor de feestelijke de opening van de Sluisbrug.
Sindsdien werd bij feestelijkheden rond het koningshuis
altijd de vlag uitgehangen, maar bij de inhuldiging van
koning Willem-Alexander
(Willem 4) bleef de vlag
binnen. Ook op 4 mei tijdens
dodenherdenking en op
Bevrijdingsdag werd er niet
gevlagd bij de brug. Onze
verslaggever heeft navraag
gedaan bij de Provincie
Noord-Holland, eigenaar van
de Sluisbrug, maar wacht nog
op antwoord. De wijkkrant
houdt u op de hoogte.
z
Geen vlagvertoon
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BOZE BUURMAN
Als echte Purmerender wil je natuurlijk gezellig
winkelen in de binnenstad. Helaas wordt een
groot deel van de Kaasmarkt in beslag genomen
door de enorme stoep voor de kerk en is het de
laatste tijd een ware kunst geworden om zaterdags
ongehinderd de Kaasmarkt te passeren. Ik heb nog maar net
een stap op het plein gezet of ik word terechtgewezen, omdat
ik mijn stroom van de verkeerde energieleverancier schijn te
betrekken, en als ik de betweter heb weten af te schudden,
krijg ik van een ander de Veronicagids aangereikt. Met een
schijnbeweging probeer ik te ontsnappen, maar kom terecht
tussen een groep jongelingen die frisdrank uitdeelt. Verbaast
sta ik te kijken hoe ook ouderen, die normaal niets van deze
moderne drankjes moeten hebben, de te koude blikjes gulzig
leegdrinken en even later een gratis kuipje boter (“Mag ik
er ook een voor de buurvrouw?”) proberen te bemachtigen,
dat bij nadere inspectie een levenloos croissantje blijkt te
bevatten. Plotseling word ik op mijn schouder getikt, en als
ik me omdraai, kijk ik naar een meelijwekkend gezicht met
een rode clownsneus dat om een financiële bijdrage vraagt.
Hulpeloos zoek ik redding bij een goedlachse mevrouw, maar
die blijkt een politieke partij te vertegenwoordigen en wil alleen
het land redden. Met grote moeite weet ik chocolade-, koffieen kauwgomaanbieders van met af te houden en probeer te
ontsnappen. Via een kudde nepkonijnen die nootjes uitdelen
bereik ik eindelijk de winkelstraat. “Meneer, een krantje mee?”’,
is het eerste dat ik krijg te horen, en als ik denk eindelijk veilig
te zijn aangekomen in het winkelcentrum, krijg ik een folder van
een plaatselijke ondernemer in de hand gedrukt. Kan daar niet
wat aan gedaan worden? bozebuurman@hotmail.com
z

Uw verhaal of foto in de krant
De volgende wijkkrant verschijnt op 2 september 2013. Artikelen,
foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 16 augustus. Mail
naar redactiecentrum@gmail.com of bel naar 0299-427656.
Digitale edities van de Wijkkrant Centrum vindt u op
www.weidevenner.nl onder het kopje ‘digitale wijkkranten’.

z
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