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KLUS GEKLAARD, ROMMELMARKT HAZEPOLDER GESLAAGD
tevoren wijzen we parkeerders op de rommelmarkt. De firma
Modder begint zaterdags met de opbouw van de marktstallen,
en geparkeerde auto’s zorgen dan voor problemen.”

Buurtbarbecue
In het clubhuis voorziet een ploeg vrijwilligers van de
buurtvereniging de bezoekers van snacks en drinken. Deze
keer moest er zelfs een speciaal transport worden ingelast
om de voorraad kroketten aan te vullen. Zaterdags vóór de
rommelmarkt organiseert de buurtvereniging een barbecue,
waarbij alle zaken voor zondag nog even worden doorgesproken.
Dankzij een bijdrage uit het wijkbudget van de wijkkerngroep
kunnen kinderen zich uitleven op allerlei speelattributen, zoals
een groot springkussen. Een eventueel batig saldo van de
rommelmarkt komt ten goede aan kinderactiviteiten in de wijk.

Schone wijk
Marktmeesters: V.l.n.r. Arnout, Paul, Remco, Sandy, Arne, Henk, Stan,
en John. Zittend: Marcel, Mike en Tom. Marcha, Luke en Jur ontbreken
op de foto.

De laatste zondag in augustus was een feestdag in
de Hazepolder. Het was prachtig weer en duizenden
mensen schuifelden langs ruim tweehonderdvijftig
kramen, gevuld met de meest uiteenlopende
voorwerpen. Of de lang gezochte ets van Rembrandt
is gevonden, is niet bekend, maar iedereen was zeer
tevreden. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft het
weer gepresteerd: een geweldig evenement.
De jaarlijkse rommelmarkt is al zeventien jaar een bekend
evenement in de stad, waar gezelligheid voorop staat.
Handelaren worden geweerd en als bewoners een plek
hebben besproken, mogen mensen van buiten zich pas
aanmelden. De organisatie loopt gesmeerd, maar zoiets gaat
natuurlijk niet vanzelf. Er wordt keihard gewerkt door een
groep toegewijde vrijwilligers, die veel vrije tijd opofferen voor
een goed verloop van de markt. Meteen na afloop van de
rommelmarkt vragen sommige verkopers al of ze volgende
keer weer een plek kunnen krijgen. Een van de vrijwilligers:
”We moeten altijd eerst even bijkomen, en in het voorjaar
beginnen we met de nieuwe planning. Er komt nogal wat bij
kijken, zoals het aanvragen van vergunningen, overleg met de
buurtvereniging, een plattegrond maken voor de kramen, het
inschakelen van de media, enzovoort.” Een ander vult aan:
“Daarnaast zorgen we er ook voor dat de hele wijk autovrij is.
De Hazepolder is een geliefd parkeergebied en al weken van

‘s Morgens rond vijf uur stonden de eerste verkopers al te
trappelen om hun waren uit te stallen en om zes uur waren
fanatiekelingen al op zoek naar koopjes. Het was de hele dag
wat rommelig met parkeren, maar na afloop nam iedereen
de overgebleven spullen weer keurig mee naar huis. De
volgende dag liepen vrijwilligers de wijk door om eventueel
achtergebleven rommel op te ruimen, en de gemeente zorgde
met een veegwagen voor een schone wijk.
Informatie over de volgende rommelmarkt op zondag
31 augustus 2014 vindt u vanaf juni op www.hazepolder.net.
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Kijkje op de website
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 fotoalbums van
onder andere de bouw van de Melkwegbrug, de Neckerpoort,
de Fluitketel en de woontoren Heel Europa. Ook ander nieuws
uit Purmerend, foto’s van Koemarkt tot Kunstmarkt en reacties
van buurtbewoners kunt u er vinden. De redacties van de
wijkkranten Centrum en Weidevenne werken nauw samen om
zoveel mogelijk bewoners van informatie te voorzien.
De wijkkranten en de website worden gemaakt door en voor
wijkbewoners. Neem eens een kijkje en laat het de redacties
weten als u op- of aanmerkingen heeft.
l
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VOLG HEEL EUROPA
OP FACEBOOK
Hoe staat het met de bouw
van Heel Europa? Welke
woningen en voorzieningen
komen er? Wat heeft het
complex te bieden? Het
antwoord op deze en andere
vragen vindt u op de pagina
Heel Europa - Weidevenne
op facebook.
Op deze pagina
vindt u interessante
wetenswaardigheden,
Heel Europa
spraakmakende (bouw)
foto’s en het allerlaatste
nieuws over Heel Europa. U kunt via de pagina vragen stellen,
reageren en reacties van anderen bekijken. De facebookpagina
is er voor iedereen, u hoeft geen account te hebben. Wilt u ter
plekke poolshoogte nemen? Neem dan gerust eens plaats op
de bankjes in de infotuin en volg de bouw persoonlijk.

Over Heel Europa
Heel Europa in Purmerend wordt gerealiseerd door
Wooncompagnie en wordt een levendig hart in de buurt.
Er komt een groot aantal sociale huurwoningen, die van alle
woongemakken zijn voorzien. Daarnaast zijn er zorgwoningen
en op de begane grond komt een ontmoetingsplaats voor alle
wijkbewoners, jong en oud. U vindt er veel voorzieningen,
van een restaurant en een kapsalon tot kinderopvang, maar
ook diverse zorg- en welzijnspartijen zijn vertegenwoordigd,
bijvoorbeeld de Prinsenstichting, RIBW ZWWF, de Stichting
Wonen en Zorg Purmerend, en Clup- Welzijn. Bent u
nieuwsgierig naar hun rol in de realisatie van het complex?
Volg dan de bouw en nieuws over Heel Europa op facebook. l
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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 was
de vraag: “Wanneer moet er wel of niet worden
betaald op koopzondagen nu de winkels elke zondag open
mogen?” Wethouder Krieger geeft antwoord.
‘In overleg met vertegenwoordigers van winkeliers worden
jaarlijks de koopzondagen vastgesteld. In principe zijn dat de
laatste zondag van de maand en enkele extra koopavonden in
december. Meestal vallen de zondagen in januari en februari
af en begint het seizoen rond Pasen. Alle parkeerautomaten
zijn voorzien van een informatiebord waarop is aangegeven op
welke data er koopzondag is en op deze dagen moet er ook
worden betaald. Als er een groot evenement is op een datum
die niet vooraf is afgesproken, is er geen betaald parkeren.
De info op de parkeerautomaten is hierbij dus leidend.
De procedure zal in 2014 in grote lijnen hetzelfde zijn. In
december zal hierover een besluit worden genomen door het
college na gesprekken met de winkeliers. Dan is duidelijk
wanneer volgend jaar koopzondagen zijn ingepland voor
de binnenstad. De informatieborden worden dan aangepast
en de juiste datums zijn te vinden op www.purmerend.nl.
De resterende koopzondagen voor 2013 zijn: 27 oktober,
24 november, 1 december, 15 december, 22 december en
29 december. Op deze dagen geldt betaald parkeren.’
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.
l

PLATINA JUBILEUM IN
BLOEMENBUURT

De Where en het Eiland
Ber de Lange presenteert bekende en onbekende beelden
van de oude en de nieuwe Where en het zogeheten
Eiland. Getoond worden de bruggen over de Where en de
aanliggende straten: Wagenbeurs, Oude Vismarkt, Weerwal,
Achterdijk, Bierkade en Venediën. Daarnaast zijn er foto’s van
het Eiland, waaronder Whereplantsoen en Molenplantsoen,
en interessante opnamen van de dempingen in 1966 en 1973.
De serie toont een prachtig stukje geschiedenis. De Where
was vroeger de levensader van de stad vanwege de visserij
en de vrachtvaart. Purmerend werd groter, het verkeer nam
toe en men wilde af van het onderhoud van bruggen en
kades. De Where werd daarom gedempt en de noordelijke
stadsgracht werd verbreed en uitgediept.
De presentatie wordt gehouden op zondag 20 oktober 2013 in
Partycentrum Concordia, Koemarkt 45. Aanvang 20.00 uur; toegang gratis voor leden van de VHP, voor niet-leden drie euro.
l

Burgemeester Bijl brengt een bloemetje bij Henk en Betsie Smit.

Op maandag 2 september waren Henk en Betsie Smit
zeventig jaar getrouwd en was het dus feest in de
Chrysanthenstraat. Het platina bruidspaar werd verrast met
een bloemstuk en de felicitaties van koning Willem–Alexander
en koningin Maxima, en burgemeester Don Bijl kwam op
visite om het bruidspaar te feliciteren.
l
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LINDA GEEFT GRATIS
PUPPYADVIES
Ik ben Linda Rijkes en woon
al vijftien jaar met mijn man en
kinderen Kai, Devon en Juna
in de wijk Azië in Weidevenne.
Ik ben werkzaam bij Dierenartsenpraktijk Purmerend en
werk zowel op de vestiging
in het centrum als op de dependance aan de Gangeslaan
80a. Een van de leukste dingen van mijn werkzaamheden
zijn de gratis Puppy Party’s.
Op deze avonden komen
baasjes met hun nieuwe pup
op de hoofdpraktijk aan de
Purmersteenweg (tegenover
Linda met pup Conan.
het gemeentehuis) en help ik
ze samen met mijn collega
Carin op weg met alles wat er komt kijken bij het hebben van
een hond als huisdier. We vertellen wat er bij de dierenarts
gebeurt, maar ook vragen over gedrag en opvoeding
beantwoorden we graag. De volgende gratis Puppy Party
vindt plaats op woensdag 2 oktober van 19.30 uur tot
ongeveer 22.00 uur. Graag wel even van tevoren aanmelden.
Op zondag 6 oktober, tijdens onze Open Dierenartsendag,
geven we u graag een rondleiding op de hoofdpraktijk aan de
Purmersteenweg. Voor informatie: telefoon 0299-421000, of
e-mail: info@dierenartspurmerend.nl.
l

Werk mee aan De Gezonde Wijk
Op zaterdag 9 november is er de Gezonde Dag in Wijkplein
Centrum. Deze themadag vormt de aftrap van een jaar
met verschillende activiteiten die in het teken staan van De
Gezonde Wijk. Een gezonde wijk op allerlei vlakken wel te
verstaan: voeding en beweging, maar ook op het gebied van
sociale contacten en verbinding van de buurt.
Heeft u leuke ideeën, wilt u meedenken of zelf een bijdrage
leveren aan dit thema, dan bent u van harte welkom om hieraan
mee te werken. Op dit moment wordt De Gezonde Dag vormgegeven door onder anderen wijkbewoners (en wijkkerngroepleden). Uw hulp is altijd welkom. Misschien heeft u een (beginnend) bedrijf op het gebied van gezondheid, of een leuk initiatief
om wijkbewoners met elkaar te verbinden, doe dan mee. Na de
themadag worden verschillende activiteiten/initiatieven aangeboden in het kader van De Gezonde Wijk. Ook hiervoor is het
mogelijk om mee te denken over mogelijke activiteiten.
De aftrap vindt plaats op zaterdag 9 november van 11.00 tot
15.00 uur in Wijkplein Centrum aan de Populierenstraat 7.
Meer informatie of aanmelden: Anne Debets, telefoon
0299-412351, of e-mail a.debets@swzp.nl.
l
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AED bij Fysiotherapie
Julianastraat
Er komen er gelukkig steeds
meer. Bedrijven, scholen,
winkelcentra, clubs en
verenigingen plaatsen steeds
vaker een AED (Automatische
Externe Defibrillator) om bij
hartritmestoringen eerste
hulp te kunnen bieden.
Enige tijd geleden kon de
Wijkvereniging Hazepolder
een AED aanschaffen door
een bijdrage uit het wijkbudget. Het apparaat hangt in het
clubhuis en inmiddels heeft
een groot aantal bewoners
een cursus gevolgd. Daarna
kwam het verzoek van De
Rusthoeve voor een bijdrage
Scott Sanders met AED
om in het wijkplein een AED
te plaatsen, en ook dat is gehonoreerd. De apparaten zijn niet
alleen bedoeld voor bezoekers van het wijkplein of clubhuis, ze
kunnen ook worden gebruikt voor hulp aan buurtbewoners. In
veel winkelcentra zijn inmiddels deze levensreddende apparaten
te vinden. Een andere plek waar zo’n apparaat hangt, is bij Fysiotherapie Julianastraat. Scott Sanders laat weten: “Het is niet
alleen voor bezoekers van onze praktijk, ook buurtbewoners
kunnen in geval van nood gebruik maken van de AED.”
Heeft u een idee om een apparaat te plaatsen, de
Wijkkerngroep Centrum kan daarbij financieel een steentje
bijdragen. Wilt u daar meer over weten, vul dan het
aanvraagformulier in op www.purmerend.nl, of mail de
voorzitter, phm.willemse@gmail.com.
l

GEZELLIGE GRACHTEN-
BORREL MET BINGO
De traditionele grachten
borrel van bewoners van
de Nieuwegracht begon dit
jaar met een bingo voor jong
en oud. Voor de kinderen
waren er verschillende
spelletjes en mede door een
bijdrage uit het wijkbudget
van de Wijkkerngroep
Centrum konden de kinderen
zich uitleven op een
springkussen.

Balletjes draaien voor de bingo

Nadat er vele malen fanatiek ‘bingo’ was geroepen en de
prijzen waren verdeeld, werd de barbecue aangestoken en
was het nog lang gezellig langs de gracht.
l
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BEWEEGACTIVITEITEN
VAN SPURD
Het beweegprogramma
van Spurd is onlangs
begonnen en in een aantal
lesgroepen is nog plaats
voor nieuwe deelnemers. Het
programma bevat diverse
beweegactiviteiten. Uitgangspunt is dat de deelnemers met
plezier werken aan een fit gevoel. Wie wil weten hoe een les
gaat, kan een keer gratis meedoen.
Enthousiaste docenten zorgen voor een gezellige, sportieve
inspanning, gericht op verbetering en behoud van lenigheid
en conditie. De lessen zijn te volgen in verschillende wijken.
Manager Sportstimulering van Spurd Johan Ram over de
aantrekkelijkheid van de lessen: “Gezelligheid en bezig zijn
met je conditie en lenigheid zijn heel goed te combineren
in de kleine groepen. Samen wekelijks actief zijn zorgt voor
motivatie, ontmoeting en plezier. Het is verrassend hoe leuk
en gezellig actief bijvoorbeeld woensdagochtend badminton
in Overwhere en dinsdagochtend sportief wandelen in het
Purmerbos zijn.”
Het programma staat op de website van Spurd. Informeer
voor een proefles altijd een week eerder of er in de gewenste
groep plaats is. Dat kan met een e-mail naar info@spurd.nl
of telefonisch via (0299) 418100, maandag tot en met vrijdag
van 08.30 uur tot 17.15 uur.
l

Van Pin-up tot Dinky Toys
Heeft u het gemist, de expositie over de jaren vijftig en zestig
van de vorige eeuw in het mini-museum van Corwim de Jongh?
Wegens enorm succes heeft Corwim de expositie verlengd
en kunt u zich even terugwanen in die bruisende tijd. De
expositie is voorlopig nog te zien en te horen zaterdags
van 13.00 tot 17.00 uur (als de deur open is!). De toegang
is gratis. Locatie: Kaasmarkt 11 (boven Bakker Bart). Voor
informatie: cw.dejongh@xs4all.nl.
l

SOPJE VOOR PALEN EN BORDEN
Bij de ANWB lezen ze
blijkbaar ook de wijkkrant,
want na het artikel over
smerige palen in Purmerend
zijn op sommige kruispunten
de grote palen keurig
schoongemaakt.
Met een hoogwerker werden
de palen en borden onder
Beetje vies.
handen genomen. Daarbij
zijn helaas hier en daar de
onderste meters ‘vergeten’. Gemeentelijke palen en borden
kunnen overigens ook best een sopje gebruiken.
l
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Boze Buurman
Als echte Purmerender ben je natuurlijk meteen
klaarwakker als er iets gratis te halen is. Toen
duidelijk werd dat je tijdens de Internationale
Markt allerlei lekkernijen gratis kon proeven,
ging ik spoorslags richting Koemarkt. Gelukkig
hadden de fonteinen nu wel een snipperdag, zodat ik met
droge voeten tussen de uitgestalde waren kon wandelen.
Het was soms wel even dringen, want stalhouders en
terrasondernemers hadden elkaar geen centimeter
toegegeven, waardoor het af en toe sluipdoor-kruipdoor
was langs de hoge zitbanken. Mede omdat veel winkeliers
in het centrum de winkels die zondag dicht hielden, was
het behoorlijk druk bij de Europese marktlieden. Tot mijn
verbazing behoren Jamaica en de USA in Purmerend ook tot
Europa, maar dat viel verder niemand op. Veel Purmerenders
kennen nog de slagzin ‘Op de markt is je gulden een daalder
waard’, maar ik kwam er al snel achter dat die uitdrukking
verleden tijd is. Veel bezoekers moesten zonder iets te eten
toch even slikken bij het zien of horen van de Europrijzen. Wel
heb ik een lekker gratis snuifje buitenland opgedaan en de
invloed van Purmerend op de Europese politiek doorgenomen
met de uien- en knoflookverkoper. Hij in het Frans en ik in het
Purmerends, maar we begrepen elkaar prima. De goede man
leek zo weggelopen uit de tv serie ‘Allo ‘Allo, maar intussen
was hij van alle markten thuis, want even later besefte ik dat
hij me ongemerkt een tas met knoflookbollen had verkocht.
Lekker gemaakt door de aankondiging ‘gratis proeven’
elleboogde ik me bij alle stallen naar voren om feestelijk toe
te tasten, maar helaas waren de aangeboden gratis hapjes
afgestemd op hele kleine Europeanen: piepklein en flinterdun.
Kan daar niet wat aan gedaan worden?
bozebuurman@hotmail.com.
l

VOLGENDE WIJKKRANT
De volgende wijkkrant verschijnt op 11 november 2013. Artikelen,
foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 18 oktober. 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
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