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OUDERS NIET BLIJ MET SLUITING KINDEROPVANG
Purmerend genoodzaakt te reageren door middel van
een reorganisatie. Daarom is besloten enkele locaties
in oudere wijken te sluiten. In deze wijken worden de
laatste jaren minder kinderen geboren. We zien hierdoor
een sterke terugloop en de vooruitzichten zijn dat de
vergrijzing verder oploopt. We vinden het sluiten van het
pand aan de Narcissenstraat, waar we sinds 2000 naar
tevredenheid zijn gevestigd, zeer spijtig. De kinderen die nu
het kinderdagverblijf Madelief en de buitenschoolse opvang
Klimboom bezoeken, ontvangen we graag op onze andere
locaties. Voor peuterspeelzaal ’t Boemeltje zoeken we naar
een andere locatie en we hopen deze in Centrum te kunnen
behouden.”
Ouders staan straks met hun kinderen voor een dichte deur

Jammer
Ouders van Kinderopvanglocatie Narcissenstraat in
Purmerend (Kinderdagverblijf Madelief, Buitenschoolse
Opvang De Klimboom en Peuterspeelzaal ‘t Boemeltje)
zijn bezorgd over de sluiting van de kinderopvang in de
Bloemenbuurt. Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP)
heeft besloten om per 1 januari 2014 twee opvanglocaties
te sluiten, waaronder die naast het hertenkamp.
Naast de vele persoonlijke problemen die dit met zich
meebrengt, zien ouders en wijkbewoners een risico als het
gaat om de leefbaarheid in de wijk, de mogelijkheid voor
de jeugd om in de wijk op te groeien en een (nog) grotere
vergrijzing tot gevolg. Ze vrezen dat het straks voor jonge
gezinnen een overweging zal zijn om in de toekomst voor een
andere wijk te kiezen. Ook hebben bewoners zorgen over de
komende leegstand van het pand. “Nu wordt nog dagelijks
de rommel die de jeugd ’s avonds bij het gebouw achterlaat
opgeruimd, maar hoe zal dat in de toekomst gaan?” De
ouders begrijpen dat een stichting als onderdeel van haar
ondernemerschap kiest voor investeringen in groeiwijken,
in dit geval ten koste van een kinderopvanglocatie in een
oudere wijk. “We hopen dan ook dat het belang van de
gemeente wel naar de verdere ontwikkeling van deze wijk
uitgaat. En dat we gezamenlijk met de ouders, de school,
mogelijk een andere stichting, wijkkerngroep en de gemeente
op zoek kunnen naar een alternatief.”

Wethouder Berent Daan laat weten: “Het is inderdaad
jammer dat de kinderopvang aan de Narcissenstraat sluit.
Ik kan me goed voorstellen dat ouders in de Bloemenbuurt
deze voorziening dicht bij huis erg zullen missen. Daar
staat tegenover dat er voldoende andere locaties zijn
in Purmerend. Weliswaar iets verder weg, maar nog
steeds goed bereikbaar. Het pand heeft nog geen nieuwe
bestemming, maar gezien de locatie verwacht ik dat er zeker
belangstelling zal zijn. Het is wel zo dat dit een tijdje kan
duren.”
z

Gluren bij de buren – maar dan
anders

Minder behoefte

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 ook fotoalbums van onder andere de bouw
van de Melkwegbrug, de Neckerpoort en de woontoren Heel
Europa. Ook ander nieuws uit Purmerend en reacties van
buurtbewoners kunt u er vinden. De redacties van wijkkranten
Centrum en Weidevenne werken nauw samen om zoveel
mogelijk bewoners van informatie te voorzien.

Corine Laurant, directeur-bestuurder van Kinderopvang
Purmerend, laat weten: “Door de aanhoudende economische
en politieke ontwikkelingen hebben minder mensen behoefte
aan opvang. Door de sterke terugloop is Kinderopvang

Neem eens een kijkje en laat het de redacties weten als u opof aanmerkingen heeft. De wijkkranten en de website worden
gemaakt door en voor wijkbewoners. Reacties zijn welkom. z
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Ik zou wel eens willen weten…

ROEFELEN, JE VOELT JE
EVENTJES VOLWASSEN

Roefelen bij New York Pizza

Vóór de vakantie gingen
ruim tachtig leerlingen
van tien tot twaalf jaar
roefelen. Het roefelproject
is een samenwerking tussen
Clup Welzijn, de Willem
Eggertschool en bedrijven,
winkels en organisaties in
Purmerend. Roefelen is
het Belgische woord voor
snuffelen, en dat is wat
de kinderen gingen doen:
snuffelen in de wereld van
volwassenen.

Sanne roefelde bij Outlet van Kelly Fashion: “We mochten
ook een paspop aankleden. De mijne had een riem, een
jasje en een zebrabroek met veel sjaals en sieraden.” Marin
deed het in boekenwinkel Het Leesteken: “We mochten de
nieuwe kranten in de juiste bakken leggen en daarna gingen
we stickertjes op boeken plakken.” Tess was te gast bij de
dierenarts: “Ik heb eerst naar een kat gekeken die naar de
tandarts moest. Er was ook een hond die iets aan zijn pootje
had. Na de lunch ging ik naar de Peperbloem.”

Cake
Pim ging met een vriend naar de Wheermolenschool, waar
zijn opa uitlegde wat hij doet bij de ict. “Daarna gingen we
naar Mastenbroek, cake maken.” Noah en Indra gingen
naar Iterson Sport: “Tijdens het wachten gingen we met
het babyspeelgoed spelen, en daarna pizza bakken bij New
York Pizza.” Mitchell snuffelde bij Albert Heijn: “Ik heb daar
vakken gevuld. Ik heb ook zo’n jasje aangehad, dan lijk je
echt op een werknemer.” June roefelde bij Ikke en Mama:
“We mochten van alles doen, bijvoorbeeld achter de kassa
staan en uit het magazijn dingen naar de winkel brengen. Ook
mochten we pakketjes maken voor een pasgeboren tweeling.
’s Middags bij V&D was het ook leuk.” Voor meer informatie
over het project, mail naar: E.Merks@clup.nl.
z

Avondje historisch winkelen
Na de succesvolle presentatie ‘Historisch Winkelen’ in
2010 kreeg de Vereniging Historisch Purmerend nogal wat
opmerkingen over winkels die toen niet zijn genoemd. Uiteraard
kunnen ze op zo’n avond niet alles benoemen, bovendien
hebben ze ook niet overal foto’s van. Na verschillende oproepen
is er veel nieuw en uniek fotomateriaal binnen gekomen.
Daarom nu een vervolgpresentatie in De Purmaryn op zaterdag
7 september. Aanvang 20.15 uur. De toegangsprijs bedraagt
€ 8,-. Kaarten zijn vanaf 3 september verkrijgbaar aan de kassa
en via www.depurmaryn.nl.
Tip: Bezoek ook eens de website
www.vereniginghistorischpurmerend.nl
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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 de wijkkranten. ‘Heeft
de gemeente invloed op de inhoud van de
wijkkranten en worden de medewerkers betaald?’
Deze vraag kan de redactie zelf beantwoorden.
‘De wijkkranten bestaan al zo’n twintig jaar en worden
gemaakt door wijkbewoners.
Enige jaren geleden werden de wijkkranten samengevoegd
met Purmerend Totaal, maar dat bleek niet te werken. Er zijn
toen goede afspraken gemaakt en de wijkkranten zijn als
onderdeel van de wijkkerngroepen zelfstandig verder gegaan.
De redacties bepalen zelf wat er wel of niet in de kranten
komt te staan. De gemeente financiert en de redacties
zorgen voor de inhoud. Daarvoor gaan ze zelf op pad om
informatie te verzamelen en foto’s te maken. Steeds vaker
worden artikelen en verslagen aangeboden en de redacties
zorgen voor een krant met informatie uit de eigen wijk. De
redacties bestaan uit betrokken vrijwilligers die niet worden
betaald. Het zijn enthousiaste wijkbewoners die er veel
plezier aan beleven en als de beloning bestaat uit erkenning
en waardering is dat genoeg.’
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

MACHT & PRACHT OP OUDE
BEGRAAFPLAATS
Het landelijke thema voor de
Open Monumentendag 2013
is Macht & Pracht. Ook op de
oude begraafplaats aan de
Nieuwstraat is deze pracht
terug te vinden. Op Monumentendag, zaterdag
14 september, laat de stichting Behoud en herstel Oude
Begraafplaats zien wat er al is
gebeurd aan opknapwerk en
zijn er rondleidingen.
Speciale aandacht is er voor de
graven van bekende PurmeVrijwilligster Paula aan het
renders, zoals de burgemeesters
werk aan het graf van
Jonkheer van Citters en Klaas
notaris Nicolaas Doncan
Vink en de notarissen Nicolaas
Doncan, Ter Horst en Dirk van Os. Ook is er een tentoonstelling
met attributen en informatiemateriaal, en wie even wil uitrusten,
kan terecht op de onlangs geplaatste klassieke bank.
z
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PITTIGE MAALTIJD VOOR
WIJKKERNGROEPLEDEN
Onlangs kregen de
wijkkerngroepleden
een uitnodiging om
te komen mee-eten
bij de kookclub van
VIP (Vrouwkracht In
Purmerend). Zoiets
lieten ze natuurlijk
niet aan zich voorbij
gaan, en op een
dinsdagochtend
werden ze hartelijk
Kennis maken
ontvangen in de
recreatieruimte van De Rusthoeve. Ze kregen een pittige
maar heerlijke maaltijd voorgeschoteld.
Bij binnenkomst kwamen de exotische geuren ze al tegemoet
en even later werd er gezellig koffie gedronken en gepraat
met de vrouwen. De meeste vrouwen zijn van buitenlandse
afkomst en enkelen hadden zich in traditionele kleding
gestoken. Naast Nederlandse bezoekers waren er vrouwen
uit onder andere Somalië, Pakistan, Burundi, Kosovo,
Suriname, Irak en Afghanistan. VIP is een initiatief van
Clup Welzijn en geeft vrouwen de gelegenheid om samen
activiteiten te ontplooien. Ongeveer tien gastvrouwen en ruim
twintig vrijwilligers zorgen op diverse locaties voor opvang en
organiseren bijvoorbeeld fiets- en dansles, zelf kleding maken
en les in Nederlandse taal. De activiteiten zijn laagdrempelig
en bezoekers hebben alle vrijheid om wel of niet te komen.

Potten en pannen
Een van de activiteiten is het samen koken en eten, waarbij de
vrouwen geld inleggen, inkopen doen en zelf een maaltijd koken. De leden van de wijkkerngroep werden verrast met gabeli,
een gerecht uit Afghanistan, bestaande uit onder andere rijst
met vier kruiden, kalfsvlees en een pittige saus. Het smaakte
prima en als verrassing bleek dat de maaltijd werd aangeboden door de vrouwen uit Somalië vanwege het vrijheidsfeest in
dat land. Na afloop werden
de keuken en kookspullen
bekeken. De wijkkerngroep
krijgt geregeld aanvragen voor
een bijdrage uit het wijkbudget
en enige tijd geleden kwam er
een verzoek om een financiële
bijdrage voor de aanschaf van
kookgerei voor deze club. Dat
er goede potten en pannen
zijn gekocht, bleek wel uit
de voortreffelijke maaltijd die
werd gekookt.
Gabeli, een Afghaans gerecht
Wilt u ook iets ondernemen, dan kan de wijkkerngroep u een
financieel steuntje in de rug geven. Neem contact op met
de wijkkerngroep via phm.willemse@gmail.com of vul het
formulier in op www.purmerend.nl.
z
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Licht in de duisternis

Doorgebrand

Enige tijd geleden viel na werkzaamheden aan de Neckerstraat
de openbare verlichting uit in de Hazepolder. Diverse bewoners
stuurden een melding naar de gemeente, maar er kwam geen
reactie en het duurde ruim vier weken voordat het licht weer aanging. Alle lampen bleken doorgebrand. Naast een onveilig gevoel
waren bewoners niet te spreken over het niet antwoorden op de
meldingen. De redactie van de wijkkrant vroeg de gemeente om
opheldering en de teammanager, team Integraal Beheer afdeling
Stadsbeheer gemeente Purmerend, gaf de volgende reactie:
‘De langdurige uitval van de verlichting heeft voor mij duidelijk
gemaakt dat onze communicatie over de technische storing volstrekt onvoldoende is geweest. Ik besef dat bewoners graag op
de hoogte gehouden willen worden over wat er in hun woon- en
leefomgeving gebeurt. In 90 % van de meldingen gaat dat ook
prima. Maar zeker bij een dergelijke lange uitval van verlichting
moet mijn organisatie in staat zijn om bewoners op tijd te informeren wat er aan de hand is. Voor het uitblijven van communicatie bied ik u dan ook mijn verontschuldiging aan. Ik zal met onze
communicatieadviseur, het KCC en mijn vakspecialist er voor
zorgen dat wij als organisatie adequaat communiceren.’
z

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.
Het is een prima gelegenheid om uw wensen of klachten
persoonlijk 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: maandag 16 september 2013.
Tijd: van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Wijkplein (Rusthoeve) in de Populierenstraat

z
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Van onze verslaggever…

BOZE BUURMAN

Muziekje voor het slapen gaan
Steeds meer campers overnachten op het parkeerterrein aan
de Neckerstraat. Een rustige plek, maar onlangs rolden ze
van schrik uit de kampeerwagens en kwamen geschrokken
buurtbewoners kijken waar de enorme geluidsgolf die het
terrein overspoelde vandaan kwam. Het bleek te gaan om
keihard monotoon geluid van bassen op een picknickfeestje
tien kilometer (!) verderop. De volgende dag verklaarden
feestgangers: “Het is maar één keer per jaar.” Geïrriteerde
bewoners lieten weten: “Dat zeggen ze ook op de Koemarkt,
in het Leeghwaterpark, op verjaardagen en andere feesten.
De campers hebben er volgend jaar geen last meer van, want
die staan dan lekker rustig bij het oude kerkhof. Naast de
riooloverstort, dat wel, maar die hoor je niet.”

Geen vlagvertoon bij Sluisbrug
Bewoners wezen onze verslaggever op het niet vlaggen bij de
Sluisbrug op 4 en 5 mei en tijdens de inhuldiging van Koning
Willem-Alexander. In de vorige wijkkrant beloofden we u op
de hoogte te houden van de reactie van de provincie op onze
vraag waarom geen vlag werd gehesen op deze dagen.
Selina Douma, communicatieadviseur van de provincie
Noord-Holland, laat weten: ‘De provincie Noord-Holland hijst
de vlag bij bruggen en sluizen tijdens officiële feestdagen.
Dit is overigens niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Dus bij
de Sluisbrug in Purmerend zou normaliter de vlag gehesen
moeten zijn. Wij zullen de sluiswachter hier nogmaals op
wijzen.’
Mooi helder wit

Watertappunt gecamoufleerd
Zondag 21 april was de start van JOGG
Purmerend (Jongeren Op Gezond
Gewicht) op de Koemarkt. JOGG is
een landelijk initiatief met als doel
overgewicht bij jongeren te verminderen
door het stimuleren van gezonde
voeding en bewegen. Wethouder
Geoffrey Nijenhuis en Paul Rosenmöller,
ambassadeur van JOGG, namen
gezamenlijk het watertappunt van Jointhe-Pipe in gebruik.

Gecamoufleerd
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Als echte Purmerender moet je natuurlijk
eerst zien en dan geloven dat onze stad een
toeristische watersportstad wordt. Purmerend
pakt de zaken voortvarend aan: rondvaarten, meer
ligplaatsen, een botenhelling; het kan niet op.
Ook toeristen komen straks in groten getale naar Purmerend.
Folders, advertenties, servicepunten, fiets-en wandelroutes,
er wordt van alles aan gedaan. Op een zondag tijdens mijn
vakantie ging ik eens kijken naar de bootjes bij de Sluisbrug
en de toeristen in de binnenstad. Maar helaas, bij de brug
was geen bootje te zien, want kapiteins van plezierbootjes
die in de Kom even wilden aanleggen om moeder de vrouw
wat proviand te laten inslaan, werden op luide toon weg
geroeptoeterd door de brugwachter. Ook aan de Kanaaldijk,
waar voorheen de hele zomer tientallen bootjes lagen, was
geen boot te bekennen. Dus maar snel naar de braderie in
de binnenstad. Bij de eerste de beste kraam had ik al natte
voeten, doordat de fonteinen ondanks de braderie gewoon
bleven spuiten. Verder kwam ik niet, want terwijl ik mijn
sokken stond uit te wringen, kwamen er steeds toeristen
vragen hoe laat de winkels open zouden gaan. Maar helaas,
ze gingen niet open op zondag tijdens de bouwvakvakantie
en de bezoekers vertrokken richting omliggende gemeenten.
Wellicht kunnen de spandoeken met ‘Koopzondag’ worden
aangepast in ‘Geen koopzondag’ en is er achteraf onnodig
veel gepraat, geënquêteerd en vergaderd over toeristen en
koopzondagen, om over de kosten nog maar te zwijgen.
Wellicht is het een idee de oude stadspoorten weer op te
bouwen, want dan kan Purmerend op zondag helemaal op
slot en hebben we geen last meer van al dat gedoe met
bootjes en toeristen. Kan daar niet wat aan gedaan worden?
bozebuurman@hotmail.com.
z

Uw verhaal of foto in de krant
De volgende wijkkrant verschijnt op 30 september 2013.
Artikelen, foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór
8 september. 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 z

Al snel is het mooie witte tappunt echter
overgeschilderd en heeft het dezelfde
donkere kleur als de hekken. Volgens
‘deskundigen’ is dit gebeurd op gezag
van de architect van de nieuwe Koemarkt.
Niet iedereen heeft er begrip voor,
want inmiddels zijn de vlaggenmasten
weg, hekken aangepast, vuilnisbakken
verdwenen en worden terrassen met hoge
banken huiskamers op zich. Een mooi
elegant wit watertappunt moet echter in
camouflagekleuren.

z
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