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De restauratie van een NSU Quickly Cavallino
Voldoening

Corwim de Jongh met zijn gerestaureerde oldtimer.

Twee jaar geleden reed Corwim de Jongh een
rondje met z’n oldtimer Moto Morini bromfiets door
de Purmer toen hij werd aangesproken door een
medeliefhebber van oude bromfietsen. Deze vertelde
dat er iemand op zijn werk was die een oude bromfiets
had staan van haar overleden vader. Het was een
NSU,’iets Italiaans’. “Is het misschien een Cavallino?”,
vroeg Corwim hoopvol, en jawel, het was een echte
oldtimer.
De man had zelf had geen ruimte meer in zijn schuur en vroeg
of Corwim interesse had. Er werd contact opgenomen met
de familie in Friesland waar de bromfiets stond en er werd
een prijs afgesproken. De Cavallino kon worden opgehaald,
maar toen de garagebox openging, schrok Corwim toch even
van de staat waarin de bromfiets verkeerde, maar ja, hij was
dan ook van 1961. Het was dus even slikken, maar al snel
stond de Cavallino in Purmerend en werd begonnen aan de
uitdaging om er weer iets moois van te maken. Bromfietsen
hebben geen geheimen voor Corwim, want hij werkte van
jongs af aan bij vader Piet de Jongh in De Drie Meren aan
de Kaasmarkt, voor oudere Purmerenders een begrip. Vader
verkocht in1950 al het topmerk Kaptein Mobylette, en later
ook Locomotief en andere merken. Helaas zat de NSU
Cavallino niet in het assortiment, want deze werd verkocht
door concurrent Fok Schermer op de Kippenmarkt, toen
dealer van NSU, Puch en Solex.

Eerst werd de bromfiets compleet gedemonteerd om een
overzicht te krijgen van wat er allemaal aan moest gebeuren,
en dat was niet mis. Het frame werd gestraald en opnieuw
in de originele kleur gespoten bij Autoschade ABO in
Wormerveer. Het motorblok werd gereviseerd en de wielen
kregen nieuwe velgen, spaken, banden,
naven, assen en remvoering, en ook werden de buddyseat,
kabels, tandwielen en ketting, uitlaat plus allerlei andere
onderdelen vernieuwd. Dit gebeurde met originele onderdelen
die nu nog zijn te vinden bij de Firma Krippl in Duitsland.
Onderdelen die opnieuw moesten worden verchroomd,
kwamen als nieuw terug van Galvano in Wieringerwerf. Na
ruim honderd uur werk staat de bromfiets er weer als nieuw
bij. Corwim: “Het geeft een prachtig gevoel van voldoening
te weten dat deze NSU Quickly Cavallino van de ondergang
is gered. Van dit in Nederland gebouwde model zijn er nog
maar nog weinig over, en daardoor is het eigenlijk een stukje
cultureel erfgoed.”
Wilt u deze prachtige oldtimer bekijken, dan bent u van harte
welkom op de (gratis) expositie Van Pin-up tot Dinky Toys,
Kaasmarkt 11 Purmerend, open zaterdags van 13.00 tot
17.00 uur, tot medio september.			
l

Feest in Plataanstate
Jan Brugge, geboren in 1924 op het ‘Rooie Dorp’, en Reinie
Mulders, een jaar later geboren in Canada, stapten 65 jaar
geleden in het huwelijksbootje. Loco-burgemeester Mario
Hegger kwam het bruidspaar daarom feliciteren met een
grote
						
bos bloemen.
l

Jan en Reinie Brugge 65 jaar getrouwd.
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Ik zou wel eens willen weten…

Belangrijk, belangeloos
en leuk

Uit de Hazepolder komen geregeld vragen of
deze wijk onder Centrum of Weidevenne valt. We
vroegen het wijkmanager Henk Noordhuis.
‘Een aantal jaren geleden is er binnen de gemeente een
nieuwe wijkindeling gemaakt, waarbij de wijken zijn
vastgelegd. De Hazepolder valt feitelijk onder Weidevenne,
want de grens van het Centrum is gesteld op het
Noordhollands Kanaal. Bij enquêtes en tellingen wordt de
Hazepolder tot Weidevenne gerekend, maar er zijn goede
afspraken gemaakt dat deze buurt voor onder andere
de wijkagent en de wijkmanager tot het Centrum wordt
geteld. Er is overigens een prima samenwerking tussen
wijkmanagers en wijkagenten, aangezien het hier gaat over
een grensgebied.’
Noot van de redactie: beide wijken hebben een eigen
wijkkrant, en deze zijn ook digitaal te lezen op
www.weidevenner.nl.				

De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners. De krant
is een prima middel om bewoners en gemeentelijke instanties
dichter bij elkaar te brengen, maar ook om bewoners
onderling te informeren. De wijkkrant probeert zaken op
een heldere en begrijpelijke manier duidelijk te maken en
daarmee alle bewoners te bereiken. Daarvoor zijn mensen
nodig die het belangrijk, maar ook leuk vinden zich hiervoor
in te zetten. Heeft u een idee, verhaal of tip voor de wijkkrant,
maar weet u niet hoe u het op papier moet zetten, laat het
ons dan weten en we komen er wel uit. Denk niet dat uw
leeftijd een bezwaar is; jong of oud, het maakt niet uit. Salaris
is er niet, maar voldoening en waardering zullen ruimschoots
uw deel zijn. Voor meer informatie: redactiecentrum@gmail.
com.

Aan de slag
l

Rommelmarkt Hazepolder
in aantocht
Op zondag 31 augustus is het weer feest in de Hazepolder.
Koopjesjagers en liefhebbers van rommelmarkten kunnen
hun hart ophalen en lekker struinen langs de vele kramen
en tussen de uitstallingen van bewoners. Er is van alles te
vinden en afdingen is altijd mogelijk. Het is die dag ook
Koopzondag in het Centrum, waardoor het extra lastig wordt
met parkeren. Parkeren op zondag is gratis, maar de fiets is
een goed alternatief. De markt begint om 9.00 uur en duurt
tot ongeveer 16.00 uur.
Meer informatie is te vinden op www.hazepolder.net.
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Ruim op die poep!
Hondenpoep is een grote irritatie, maar niet
alleen in parken of op speelveldjes. Ook
in het winkelgebied in het Centrum laten
hondenbezitters hun huisdier uit en ‘vergeten’
de poep op te ruimen. Menig ondernemer die de dag is
begonnen met het schoonmaken van de straat voor de winkel
krijgt even later de poep toch naar binnen via de schoenen
van de klanten. Op speelplekken en trapveldjes geldt een
algeheel verbod voor honden, maar in het winkelgebied geldt
een aanlijn- en opruimplicht. Hondenuitlaters mogen de poep
dus niet op straat laten liggen, maar moeten die opruimen.
In de speciale uitlaatgebieden mag de poep wel blijven
liggen. De gemeente verwijdert alleen daar de uitwerpselen.
Hondenbezitters die de poep van hun huisdier niet opruimen,
kunnen een boete krijgen van 140 euro. Op www.purmerend.
nl/honden zijn alle regels en uitlaat- en losloopgebieden terug
te vinden.
					
l

Wilt u iets veranderen in de wijk, of juist niet, de
wijkkerngroep kan u helpen. Via de kerngroepleden is er
een korte weg rechtstreeks naar de afdelingen van de
gemeente. Problemen of meldingen kunnen zo snel worden
aangepakt en indien mogelijk opgelost. De kerngroep
bestaat uit bewoners die regelmatig overleg hebben met
de wijkwethouder, de wijkmanager en andere personen
en instanties die te maken hebben met de te behandelen
onderwerpen. De vergaderingen zijn openbaar, maar als
u erbij wilt zijn of iets wilt toelichten, meld u zich dan
even van te voren aan bij de voorzitter. Lid worden van de
wijkkerngroep kan natuurlijk ook. Dan kunt u meepraten (en
-beslissen) over zaken die in de wijk spelen. Voor aanmelden
of informatie: phm.willemse@gmail.com.

In de knip
De wijkkerngroep heeft de beschikking over een wijkbudget.
Wilt u iets in de wijk veranderen, aanpassen of organiseren,
dan kunt u een aanvraag indienen voor een financiële
bijdrage uit dat budget. U vindt het aanvraagformulier plus de
voorwaarden op www.purmerend.nl/wijk/centrum.

Groene schouw
Op zaterdag 30 augustus lopen de wijkkerngroepleden
een zogenoemde schouw. De start is rond 13.00 uur bij
het wijkplein aan de Populierenstraat. De route is (onder
voorbehoud): Wolthuisbrug, Nieuwstraat, Nieuwegracht,
Tramplein, Jaagweg, Fresiastraat. Hyacinthenstraat,
Jasmijnstraat, Jaagweg, Rozenstraat, Goudenregenstraat,
Goudenregenplein, Primulastraat, hertenkamp,
Seringenstraat en Chrysanthenstraat.
Het thema van de schouw is ‘groen’. Er wordt gekeken
naar het groen in de openbare ruimte en eventueel overlast
veroorzakend particulier groen.
U kunt de kerngroepleden tijdens de schouw aanspreken,
maar ook altijd een melding doen bij het Klant Contact
Centrum (KCC) van de gemeente, telefoon 452452, of mailen
naar info@purmerend.nl.				
l
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Geachte redactie,
Langs deze weg wil ik mijn verwondering uitspreken over
de Melkwegbrug. Heeft de ontwerper zijn diploma bij een
pakje boter cadeau gekregen? Onlangs ging ik fietsend
richting het Twiske. Op de Melkwegbrug zag ik dat daar twee
personeelsleden van een aannemer bezig waren water uit
het NH-kanaal over de brug te pompen. Dit duidt volgens
mij op het fenomeen dat de brug niet kon worden geopend
omdat hij door de warmte was uitgezet en door middel van
water moest worden gekoeld. Dit, samen met voorgaande
storingen, is voor de ontwerper en de opdrachtgever echt
wel een blamage en zeer kostbaar. Straks wordt de brug
opengezet voor de scheepvaart, mag de voetganger de hoge
boogbrug over, en moeten mensen met kinderwagens en
rollators omlopen via de Kanaaldijk en sluisbrug (gevaarlijk).
Dit lijkt op veel weggegooid gemeenschapsgeld, en de
gemeente moet zich diep schamen. Als voorbeeld neme men
de spoorbrug, want deze is vele jaren ouder en functioneert
goed. De hoeveelheid gebruikt staal is ook vele malen groter
dan bij de Melkwegbrug.
Vriendelijke groeten, een verbaasde binnenstadter, D.
Ossebaar.
Plaatsing van ingezonden reacties betekent niet dat de
redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoud zich
het recht voor ingezonden reacties in te korten of niet te
plaatsen. Anonieme reacties worden niet geplaatst.
l

Puzzel voor feestdiner
De oplossing van de vorige puzzel is: De Balustrade
aan de Koemarkt. Voor oudere Purmerenders cafe
De Unie/ Tuiteman, met als buren Grietje de Wolf en
Sanders.

Waar is dit?

Het boeket van De
Peperbloem is deze keer
gewonnen door Cindy
Rodermond. De top 5 is nu:
eerste plaats Truus Schagen,
tweede Nicole Tuinman, derde
Siem Hooyberg, vierde Cindy
Rodermond en vijfde Jan
Faasse.
Wilt u ook kans maken op
een mooi boeket of tijdens
de feestdagen (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 18 september 2014
naar redactiecentrum@gmail.com, of gooi een briefje in de
bus:Thorbeckekade 31.			
l
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Toewijzing Heel Europa in volle
gang
Er wordt al dik anderhalf jaar hard gewerkt aan Heel
Europa en de oplevering komt in zicht. Er komen
140 huurwoningen met daarnaast woonruimte
voor mensen met een zorgvraag. Wooncompagnie
is nu bezig met het toewijzen. Snel duidelijkheid
geven over wie wel of niet in aanmerking komt,
gaat helaas niet lukken. Dit komt doordat sommige mensen
die een aanbieding hebben ontvangen niet (of niet op
tijd) reageren of niet voldoen aan de inkomensgrenzen,
zodat deze woningen weer opnieuw worden aangeboden
aan de eerstvolgende kandidaten. Ook komt het voor dat
mensen zich bedenken en toch niet naar Heel Europa willen
verhuizen. Hierdoor gaat het nog wel even duren voordat alle
woningen zijn toegewezen en er voor iedereen duidelijkheid
is.

Facebook
Hoe staat het met de bouw van Heel Europa? Welke
woningen en voorzieningen komen er? Wat heeft het complex
u als buurtbewoner te bieden? Het antwoord vindt u op
pagina Heel Europa op facebook.
l

Nieuwe dienstregeling EBS
Op 17 augustus is de nieuwe dienstregeling van EBS
ingegaan die is gebaseerd op het nieuwe vervoerplan voor
Waterland. Voor alle wijken in Purmerend zijn wijzigingen van
kracht. Wilt u niet voor verrassingen komen te staan, bezoek
dan de website ebs-ov.nl of kijk op www.purmerend.nl.
l

Open school
OBS de Koempoelan opent op zaterdag 20 september
van 13.00 – 16.00 uur haar deuren voor leerlingen, ouders,
buurtbewoners en iedereen die belangstelling heeft voor
de Koempoelan. Tevens is er die dag een reünie voor oudleerlingen en oud-leerkrachten. U bent allen van harte
welkom. Adres: Gangeslaan 59, 1448 BV Purmerend, tel.
0299-472048. Email: administratie@koempoelan.nl
www.koempoelan.nl				
l

Werklozen 45 plus wint prijs
De vereniging Werklozen 45+ uit Purmerend was uitgenodigd
voor het eerste Kracht in Nederland Café in Noord-Holland,
waar sociaal-maatschappelijke initiatieven uit de regio in
beeld werden gebracht met de foto-expositie ‘De optimisten
van Noord-Holland’. Aan het eind van de dag konden de
bezoekers stemmen welk initiatief hun het meeste aansprak.
De prijs bestaat uit een toekomstsessie, waarin Britta
Lassen van Training with a Twist de winnaars ondersteunt
bij de uitwerking van hun toekomstplannen. Vol trots heeft
Werklozen 45+ Purmerend deze prachtige prijs in ontvangst
mogen nemen. Meer info vindt u op
www.werklozen45purmerend.123website.nl.
l
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Van onze verslaggever…
Tentoonstelling begraafplaats
Er wordt hard gewerkt om de oude begraafplaats aan de
Nieuwstraat weer in goede staat te brengen. Bijna alle
graven zijn in ‘monumentale staat’ gebracht en vrijwilligers
maken de grafstenen weer leesbaar. Ook worden steeds
meer graven onderhouden door nabestaanden. Waardering
blijkt uit de bloemenzee die onlangs op de graven is gelegd.
Vanaf 26 september wordt in het Purmerends Museum een
bijzondere tentoonstelling gehouden over deze 350 jaar
oude begraafplaats. Er is te zien hoe er wordt begraven en
wat voor rituelen er zijn voor, tijdens en na het begraven.
Voor Purmerenders is het een herkenning van de oude stad
met bewoners als Wiebols, Wopke Tadema en Jhr. C.van
Citters. Zo zijn er veel namen terug te vinden op de Oude
Begraafplaats en in het Purmerends Museum. Kijk ook eens
op: www.oudebegraafplaatspurmerend.nl.
l

Komt dat zien
Van zaterdag 6 september tot en met zondag 14 september
is er van alles te doen tijdens de Nazomerfeesten: braderie,
standwerkerconcours, lappendag, boekenmarkt, taptoe,
‘special car tour’, steenwerpen, kunst- en cultuurmarkt,
‘classic motorrace’ en de beddenrace. Traditionele onderdelen
zijn de veetentoonstelling en de harddraverij. Bij de Sluisbrug
wordt weer een spannende en gezellige Koebootrace gevaren,
en om te beginnen gaan de deelnemers aan de Marktstadrun
van start. Tips: 5 september: De Dijk (P3), 6 september:
lezing van Herman de Pleij in Purmaryn (Vereniging Historisch
Purmerend), 13 september: lezing over Het Engeland van
Jane Austen door Karin Quint (Het Leesteken), en 2 oktober:
benefietavond voor Stichting Wij Allemaal (Koemarkt).
l

Wég bankjes
Bij de Kneppelbrug in het Cramwinckelplantsoen stonden
vroeger de bekende ‘vier bankjes’. Menig jonge Purmerender
heeft daar de eerste sigaret gerookt of/en de eerste zoen
uitgewisseld. In 1985 werd de brug vervangen door een ijzeren
exemplaar en werden de bankjes omgewisseld voor ronde
betonnen elementen; loodzwaar en hufterproof. Helaas zijn ze
toch verdwenen, dus als u iemand ziet fietsen met een rond
betonnen element achter op de fiets, meldt het dan vooral bij
de politie.
l

Vier bankjes

Geen bankjes
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Boze Buurman
Als echte Purmerender ben je natuurlijk blij om
terug te zijn van vakantie. In een ver buitenland zit je je toch
af te vragen of er vreemde dingen gebeuren in Purmerend
terwijl je er even niet bent. Gelukkig wordt ik geregeld op de
hoogte gehouden van zaken die vermeld moeten worden.
Soms krijg ik een verzoekje om de wereld iets vrolijker te
bekijken en niet altijd ‘boos’ te zijn. Nou, dat valt wel mee,
want veel zaken waarover ik iets te klagen heb, zijn soms best
humoristisch. Bijvoorbeeld als ik zie hoe veel ongeduldige
automobilisten vrolijk door het rode licht rijden en vlak voor
de slagbomen van de geopende sluisbrug gaan staan. Binnen
de kortste keren staan ze ingebouwd door fietsers, scooters
en brommers. Als de bomen omhoog gaan zie ik vertwijfelde
bestuurders die geen kant uit kunnen, want vanaf de andere
kant komt dezelfde horde op ze af. Het aanschouwen van
deze automobilisten is best wel vermakelijk, maar in feite
vertonen ze asociaal gedrag en brengen ze de overige
verkeersdeelnemers in gevaar. Over fietsers gesproken: het
fietspad langs de Neckerstraat is mooi overzichtelijk, maar
bij de fietsopgang bij de A. Kuyperstraat staan zes hoge
struiken die het uitzicht zeer beperken, met als gevolg dat
er op deze plek geregeld ongelukken gebeuren. Er maken
steeds meer elektrische fietsen- en scooters gebruik van het
fietspad, en die hoor je niet aankomen. Er is geregeld over
geklaagd, en mede doordat een voorgestelde wegaanpassing
is wegbezuinigd, is het een zeer gevaarlijke situatie. Volgens
een verantwoordelijke ambtenaar voldoet de situatie aan alle
eisen, maar als je geregeld fietsers door de lucht ziet vliegen
en naar het ziekenhuis ziet vervoeren, is er naast een glimlach
over het onbegrip ook oprechte boosheid. Kan daar niet wat
aan gedaan worden? bozebuurman@hotmail.com
l

Volgende wijkkrant
De volgende wijkkrant verschijnt op 6 oktober 2014.
Artikelen, foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 15
september. Kunt u niet zelf een verslag of foto maken, geef
dan de bijzonderheden door en onze verslaggever gaat op
pad. Mail naar redactiecentrum@gmail.com of bel naar 0299427656. Een brief in de bus mag ook: Thorbeckekade 31. l

Colofon
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