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Het draagvlak voor het hertenkamp blijkt groot. 

De driejarige Julia was duidelijk in haar mening: “Ik 
wil niet dat het hertenkamp weggaat, want ik houd 
van de hertjes.” En Aaron, leerling van de Willem 
Eggerstschool, wees er op dat het helemaal niet weg 
kan, “want dan klopt het schoollied niet meer.” Julia en 
Aaron waren twee van de ruim tweehonderd bezoekers 
die de bewonersavond in P3 bezochten om hun mening 
te geven over hoe het verder moet met het kamp. 

Na een artikel in de Wijkkrant Centrum gonsde het op de 
sociale media van geruchten over het verdwijnen van het 
hertenkamp in de Bloemenbuurt. Ook in kranten werd druk 
gespeculeerd over de toekomst van de herten en andere 
bewoners van het kamp. Veelal ging men er van uit dat één 
en ander al was besloten door de gemeente en dat er weinig 
of niets meer aan te doen was.

Paul Willemse, voorzitter van de Wijkkerngroep Centrum, 
stelde als gespreksleider drie vragen: Is er draagvlak voor het 
hertenkamp? Wat kunnen bewoners zelf doen, en wat als het 
eventueel toch zou verdwijnen? Burgemeester Don Bijl maakte 
duidelijk dat de gemeente, in tegenstelling tot alle berichten, 
nog geen standpunt heeft ingenomen en dat deze avond 
duidelijk moest worden hoe bewoners er over denken. Wijkma-
nager Henk Noordhuis schetste de huidige situatie, met daarbij 
de samenwerking tussen vrijwilligers en de Prinsenstichting, en 
daarna konden de bewoners hun vragen afvuren.

Vrijwilliger in het museum
Vrijwilligers zijn onmisbaar 
voor het Purmerends 
Museum. Jan Krijt maakt als 
vrijwilliger al ruim twintig jaar 
allerlei expositiematerialen, 
zoals vitrineblokken, panelen, 
tafels, kasten en wat verder 
nodig is.

Heeft u ook belang stelling 
voor vrijwilligerswerk  
in het museum?  
Neemt u dan contact op met  
de conservator  
Saskia van den Berg, 
telefoon, 0299 472728  
of mail naar:  
info@purmerendsmuseum.nl. l

Verleden en toekomst
Er kwamen veel problemen uit het verleden langs en er 
was onbegrip over het ontbreken van een budget voor het 
hertenkamp. Leerlingen van de Willem Eggertschool boden 
tekeningen aan en lieten weten niet blij te zijn met het 
eventueel verdwijnen van het achter de school gelegen kamp. 
Nadat de burgemeester duidelijk stelde dat er nu naar te 
toekomst moet worden gekeken, werden allerlei oplossingen 
aangedragen. Ondanks goede bedoelingen bleek het niet 
altijd realistisch te zijn, want overtollig brood van de bakker 
aan de herten voeren blijkt ongezond te zijn, en onderhoud 
betalen van de hondenbelasting kan ook niet. Ook het 
voorstel om dieren te adopteren werd afgewezen door de 
verzorgers. Ideeën die positief werden ontvangen, waren 
onder andere het betrekken van het Clusius College bij de 
verzorging, samenwerking met de kinderboerderij en het zelf 
(door bewoners) repareren van bijvoorbeeld het hekwerk.

Stichting
Duidelijk werd dat er mogelijk een stichting in het leven wordt 
geroepen waarin veel zaken kunnen worden geregeld en 
waarbij de Willem Eggertschool zich wil blijven inzetten voor 
het hertenkamp. Ook de Prinsenstichting liet enthousiast 
weten te blijven doorgaan. De vraag wat er eventueel in de 
plaats zou moeten komen, was toen niet meer aan de orde. 
Er is duidelijk een groot draagvlak voor het hertenkamp.  l

NIET ALLEEN JULIA (3) WIL DAT DE HERTJES BLIJVEN

Vrijwilliger timmerman Jan Krijt
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LIEVER RAPEN DAN GOUD

Dentatus kookt rapen en wijst geschenken af.

De vakantie staat weer voor de deur, en veel 
Purmerenders trekken naar andere steden, ook 
om er wellicht een museum te bezoeken. Maar in 
het Purmerends Museum zijn ook mooie dingen te 
ontdekken. In de trouwzaal, voorheen raadszaal, hangt 
een aantal schilderijen, waaronder een voorstelling 
van de allegorie op het omkopen, naar een doek van 
Govert Flinck uit 1656.

Marcus Curius Dentatus, de Romeinse consul, krijgt bezoek 
van een delegatie Samnieten, met wie de Romeinen in 
oorlog zijn. Ze proberen hem om te kopen met geschenken. 
Dentatus kookt echter rapen, houdt er een omhoog en zegt 
dat hij genoeg heeft aan rapen, want ‘degene die zich met 
weinig tevreden stelt, heeft geen goud nodig en is rijker dan 
zij, die goud in overvloed bezitten’. Aan de zijkant van het 
paneel staat een gedicht van Vondel:

‘Op Burgemeesters maght mag Roomen veylig slapen
Als Marcus Curius het aangeboden gout
Versmaande zich genoegt met een geregt van raepen
Zoo wert door matigheyt en trouw de stad gebout’

In de raadszaal, ook wel oud-burgemeesterszaal genoemd, 
van het stadhuis op de Dam in Amsterdam (nu paleis) hangt 
het originele doek, en in het raadhuis te Bazel (Zwitserland) 
zou ook een dergelijke afbeelding hangen. Dit schilderij 
van Flinck moest duidelijk maken aan de vergaderende 
burgemeesters en de bezoekers dat onomkoopbaarheid niet 
alleen samengaat met moed, maar ook met een eenvoudige 
levensstijl. Burgemeesters mogen zich niet laten omkopen, 
moeten trouw zijn aan het volk, standvastig blijven en stevig 
in hun schoenen staan.

In 1766 is het stadhuis aan de Kaasmarkt vernieuwd en 
verfraaid met schilderijen, waaronder deze replica. Het hangt 
helaas te hoog om het goed te kunnen bekijken en een sopje 
zou ook niet overbodig zijn. Maar er is veel meer te zien in het 
museum en het is beslist een bezoek waard. Leden van de 
Vereniging Historisch Purmerend hebben gratis toegang.  l

Sociaal Wijkteam ook voor u

Wilt u meedoen aan een activiteit of vrijwilligerswerk en het 
is moeilijk de eerste stap te zetten, of kunt u ’s avonds niet 
slapen door harde muziek van de buren, of durft u jongeren 
die elke avond voor uw deur hangen niet aan te spreken? 
In Sociaal Wijkteam Gors en Centrum werken diverse 
maatschappelijke organisaties samen. 
Ze zoeken met u naar een passend antwoord op uw 
vraag en leggen daarbij indien nodig contact met de juiste 
mensen. Samen met u werken ze aan maatwerkoplossingen, 
waarbij uw eigen kracht en verantwoordelijkheid altijd 
het uitgangspunt is. Ook is er hulp als u wilt weten welke 
aanpassingen in huis mogelijk zijn bij een beperking of als de 
financiën u boven het hoofd dreigen uit te groeien. Daarnaast 
kunt u advies krijgen op het gebied van belastingen, 
uitkeringen en toeslagen, en ondersteuning bij de opvoeding 
van uw kind(eren) of ten aanzien van uw relatie.

Geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 
12.00 uur, op Wijkplein Centrum, Populierenstraat, telefoon 
06 49 99 42 71, e-mail team1441@wijkpleincentrum.nl.  l

NEGENTIENDE ROMMELMARKT 
HAZEPOLDER IN AANTOCHT
Liefhebbers van rommelmarkten kunnen op zondag 31 
augustus vanaf 09.00 uur weer terecht in de Hazepolder. De 
hele wijk is dan decor voor een gezellige rommelmarkt met 
ruim 250 verkooppunten. Deze markt is een uitgelezen kans 
om naast speelgoed, kleding of huisraad een onbekende 
Van Gogh te vinden of dat vreselijke servies uit de erfenis 
te verkopen. Lukt dat allemaal niet, dan kunt u nog terecht 
in het clubgebouw voor een hapje en een drankje. Kunt u 
niets vinden of weinig verkopen, dan heeft u toch een leuke 
dag, want gezelligheid staat voorop bij deze rommelmarkt. 
Wijkbewoners verkopen hun spulletjes voor de eigen deur 
en mensen van buiten de wijk kunnen een kraam huren voor 
€ 17,50. Hiervoor kunt u contact opnemen met Arnout van 
Noorden, telefoon 0299-422224. Wacht niet te lang met 
aanmelden, want de belangstelling is groot. Parkeren in het 
Centrum is gratis, maar vanwege grote drukte rond de markt 
vaak lastig. Het advies is: Kom zoveel mogelijk te voet of op 
de fiets. Meer informatie kunt u vinden op de website  
www.hazepolder.net.  l

Gezellige rommelmarkt
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SPOT ON

Fiets ‘m d’r uit.  Herengracht.  l

Waar is dit?

PUZZEL VOOR FEESTDINER
De oplossing van de vorige puzzel is: Brasa aan 
de Koemarkt. Voorheen Het Café en voor oudere 
Purmerenders café Munnikhuis, met als buurman 
sigarenwinkel en autorijschool Van Beek.

Het boeket van De Peperbloem is deze keer gewonnen 
door Siem Hooijberg. Het klassement is nu: eerste plaats 
J. Faasse, tweede Nicole Tuinman, derde Truus Schagen 
en Carla Michels, vierde Cindy Rodermond, vijfde Siem 
Hooijberg, zesde Gre van Zelst, zevende Ber de Lange, 
achtste Edith Glastra, negende Wilma Molenaar en tiende 
Patrice Eelderink.

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 is genomen, mail het antwoord dan vóór 
5 augustus 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

Werkzaamheden Jaagweg-Gorslaan
Het kruispunt Jaagweg-Gorslaan wordt opnieuw opgebouwd 
en geasfalteerd. Het kruispunt is tot 18 augustus voor alle 
verkeer afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Dit geldt 
ook voor politie, brandweer, ambulance en openbaar vervoer. 
De omleidingsroute voor het doorgaand verkeer wordt 
duidelijk met borden aangegeven. Het tankstation, Carex en 
de Claxonate blijven bereikbaar.  l

Ik zou wel eens willen weten…

De redactie kreeg meerdere 
vragen over het ‘vreemde’ 
wegdek van de (Korte) 
Herengracht. We vroegen de 
wethouder hoe het zit.

‘Deze straat is sinds enige tijd vormgegeven als 
fietsstraat en dat is een relatief nieuw fenomeen 
in Nederland. De aanleiding is een combinatie 
van de verkeersveiligheid en de ligging binnen 
het fietsnetwerk in Purmerend. De route Hoe 
valt binnen de hoofdroutes van het netwerk 
voor de fiets in Purmerend en het is een directe 
fietsverbinding vanuit het centrum naar het NS-
station en een groot deel van de woonwijken in 
Purmerend. Beheersmatig diende de Herengracht 
geasfalteerd en versmald te worden om meer 
ruimte te geven aan de naastgelegen bomen. 
Daarnaast hebben we meerdere meldingen 
ontvangen betreffende de snelheid en het gedrag 
van het verkeer op deze 30-km-straat. Om 
de fietser meer ruimte te geven en de verbinding voor het 
langzame verkeer te verbeteren hebben we de mogelijkheid 
gegrepen om de ‘fietsstraat’ te introduceren. Een fietsstraat 
functioneert als belangrijke fietsverbinding die als zodanig 
herkenbaar is, maar waarop ook in beperkte mate autoverkeer 
voorkomt. Een belangrijk kenmerk is dat de positie van de auto 
ondergeschikt is aan die van de fiets. De praktijkervaringen 
die we opdoen met deze fietsstraat zullen we meenemen in 
de verdere ontwikkeling van fietsroutes in Purmerend’. Heeft u 
ook een vraag, mail die dan naar redactiecentrum@gmail.com 
en de redactie gaat voor u op zoek. Een brief in de bus mag 
ook: Thorbeckekade 31. l

ZESTIG JAAR GETROUWD

Op 4 juni was het feest in de Goudenregen straat. Pieter 
Veldhoen en Edith Van der Zijl stapten zestig jaar geleden 
in het huwelijksbootje en kwamen na drie jaar wonen in 
Nieuwendam naar Purmerend. Burgemeester Don Bijl kwam 
het bruidspaar feliciteren met een grote bos bloemen.  l

Pieter en Edith Veldhoen zestig jaar getrouwd.
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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 Grafimedia 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.

HOOFDLETTERS Kleine letters

VAN ONZE VERSLAGGEVER…
Vakantie is tegenwoordig heel normaal, maar honderd jaar 
geleden was dat niet zo vanzelfsprekend. In 1914 werd in 
de gemeenteraad gesproken over een ‘Vacantie-regeling 
gemeentewerklieden’. Voorgesteld werd om werklieden zeven 
verlofdagen per jaar te geven, maar in afwachting van dit 
reglement, bij wijze van overgang, te beginnen met vijf dagen. 
De heer Maats stelde voor om op dingdag geen vakantie toe 
te staan in verband met mogelijke stagnatie van de markt. De 
heer Middelhoff vroeg of er op marktdagen vervangers werden 
aangesteld en hoeveel dat ging kosten. Daar bleek maar liefst 
fl. 120,- per jaar voor te zijn uitgetrokken. Discussie volgde nog 
over de vraag of los-vaste werklieden ook onder de ‘vacantie-
regeling’ zouden vallen, maar na lang overleg bleken ze helaas 
toch buiten de (vakantie)boot te vallen.  l

Vergeten jaren
Een goed feest is nooit weg, en daarom liep onze 
verslaggever mee in de polonaise tijdens de viering van 
het veertigjarig bestaan van Buurtvereniging Hazepolder. 
Bij het bestellen van een alcoholische versnapering kwam 
hij in gesprek met oudere bewoners over veertig jaar 
buurtvereniging. Met een glimlach en een knipoog vertelden 
de oudjes dat het niet helemaal klopt, want de vereniging 
bestaat al veel langer. Zeventig jaar geleden, na de bevrijding, 
was het overal in de stad feest, en om de kinderen uit de 
Hazepolder te laten meedoen aan de vele activiteiten werd op 
maandag 16 juli 1945 in De Drie Zwanen de buurtvereniging 
Hazepolder opgericht door Marie Timmerman, Griet 
Westerhof, Jan en Nel Kok en Lou Kersloot. In 1974 werd het 
nieuwe clubgebouw geopend door ‘Ome Piet’ Beets, en voor 
het gemak is die dag aangemerkt als oprichtingsdatum. Niets 
mis mee, maar in de dertig voorgaande jaren hebben veel 
bewoners met minimale middelen veel werk verricht om er 
een actieve en echte buurtvereniging van de maken. Wellicht 
is dat iets om, na het feest, ook eens bij stil te staan. l

ANDERE LETTERS
Het zal nog niet iedereen zijn opgevallen, maar de 
straatnaamborden met de goed leesbare hoofdletters worden 
vervangen door borden met zogenoemde kleine letters.  
De meeste Purmerenders weten wel waar ze wonen, maar 
voor bezoekers met een zichtbeperking wordt het lastiger.  
De redactie vroeg de gemeente naar de achterliggende 
gedachte van deze verandering, maar het antwoord laat nog 
op zich wachten.  l

Boze Buurman
Als echte Purmerender ben je natuurlijk blij 
met het nette taalgebruik in Purmerend. Maar 
er zijn uitzonderingen, namelijk sportfietsers. 
Doorgaans zijn het keurige mensen die, zodra 
ze hinder ondervinden van ‘normale’ fietsers 

of voetgangers, over een aparte woordenschat blijken te 
beschikken. Tijdens een wandeling naar het centrum wilde 
ik oversteken via de zebra, maar die dag hadden ook enige 
duizenden toerfietsers besloten een rondje te rijden. Getergd 
en verward omdat ze zich, vanwege het ontbreken van een 
fietspad op de Ged. Singelgracht, tussen en langs de auto’s 
moesten wringen, moest ik het als voetganger ontgelden. 
Krachttermen in alle soorten vlogen me om de oren elke 
keer als ik aanstalten maakte om over te steken. Gelukkig 
wist ik veilig de Hoogstraat te bereiken. Vroeger was dat 
een veilig en gezellig voetgangersgebied, maar nu is het 
een doorgaande fietsroute naar Weidevenne. Even sprong 
ik niet op tijd uit de glijgoot en had ik een ferme tik van een 
‘vooropbagagedrager’ te pakken. Mijn reactie was ‘kan je 
niet uitkijken?’, maar de dader, een ventje van een jaar of 
vijftien, reed snel verder en was zo moedig om mij vanaf 
grote afstand uit te maken voor een niet nader te noemen 
lichaamsdeel dat bij hemzelf waarschijnlijk nog niet helemaal 
is ontwikkeld. Toen ik hem uitnodigde even terug te komen, 
reageerden zijn (ook fietsende) vriendjes, belust op sensatie, 
met: “Hij daagt je uit, hoor.” Maar de ‘held’ was te laf om 
terug te komen. Even later moest ik snel wegduiken voor een 
achteruitrijdende koerierswagen en wist ik mij in veiligheid 
te brengen tussen enkele geparkeerde aannemersauto’s. De 
tegel met de derde KVO-ster voor een veilig winkelgebied is 
terecht nog niet geplaatst in de Hoogstraat. Kan daar niet wat 
aan gedaan worden? bozebuurman@hotmail.com.  l

VOLGENDE WIJKKRANT
De volgende wijkkrant verschijnt op 25 augustus 2014. Artikelen, 
foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 5 augustus. 
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.  l


