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Tiende verdieping in wording

De bouw van Heel Europa verloopt voorspoedig. 
Vanuit het centrum is goed te zien hoe de etages zich 
opstapelen. Op 28 februari 2013 sloeg Elvira Sweet, 
gedeputeerde voor Cultuur, Bestuur en Zorg van de 
provincie Noord-Holland, een feestelijke heipaal, en 
eind september waren de bouwers over de helft. De 
teller stond op tien, dus nog negen te gaan.

Begin november was het spannend op de bouwlocatie. De 
torenkranen werden verhoogd naar vijfenzeventig en negentig 
meter hoogte. De grote kraan staat op een betonnen frame 
van acht dikke palen, die maar liefs twintig meter de grond in 
gaan. Hierdoor is het mogelijk om ook bij stevige windkracht te 
werken. Het uitzicht moet voor de kraandrijvers geweldig zijn, 
want ze kunnen bijna binnenkijken in langskomende vliegtuigen.

Binnentuin
In de week van 6 november werd de laatste lading beton 
gestort voor de laagbouw. Per verdieping komen daar zes 
woningen, met op het dak een parkeerdek. Het complex 
wordt gebouwd rondom een grote, semi-openbare 
binnentuin. Deze is (overdag) ook opengesteld voor 
omwonenden en passanten. Naast een mix van woningen 
komen in het gebouw veel voorzieningen voor de buurt, zoals 
een grand café als ontmoetingsplek, waar ook een lunch of 
maaltijd kan worden gegeten. Ook komen er een kapper, 
een kinderdagverblijf, een dienstencentrum, dagopvang 
en ontmoetingsruimten voor bewoners van Weidevenne. 
Deze voorzieningen worden door drie zorgpartijen samen 
geëxploiteerd onder de naam ‘social fi rm’.

Wetenswaardigheden
Op facebook Heel Europa - Weidevenne vindt u allerlei 
wetenswaardigheden, (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? Er is een 
infotuin met zitbanken aan de Melkweg, vanwaar u een mooi 
uitzicht heeft op de bouw. Of beklim de Melkwegbrug, daar 
heeft u een prachtige blik op de bouw en aan de andere kant 
op het Tramplein, dat volgend jaar ingrijpend verandert.

Inschrijven
In het voorjaar van 2014 worden de woningen op www.
woningnet.nl geplaatst. Als u in aanmerking wilt komen, 
moet u ingeschreven staan bij Woningnet. De woningen 
vallen onder de Stadsregio Amsterdam. Een deel bestaat uit 
aanleunwoningen; daarvoor kunt u contact opnemen met 
de gemeente. Hiervoor is nog geen datum bekend. Zodra 
bekend is wanneer de woningen op Woningnet komen te 
staan, komt er een vooraankondiging in de lokale kranten en 
op www.weidevenner.nl. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een 
woonconsulent van Wooncompagnie, telefoon 0900 
20 22 373 of met Marja van Daalen, e-mail m.vdaalen@
wooncompagnie.nl.  

Diamanten echtpaar 
Frits en Tiny Kenter
Op 4 november kwam 
locoburgemeester 
Geoffrey Nijenhuis 
met taart en bloemen 
op bezoek bij Frits 
en Tiny Kenter in de 
Hazelaarstate. Het 
echtpaar was die dag 
zestig jaar getrouwd. 
In 1946 ontmoetten 
ze elkaar bij een 
circusvoorstelling, ze 
trouwden in 1953 en nu, 
zestig jaar later, vierden 
ze hun diamanten 
huwelijksfeest.          

EN DAT IS TIEN, NOG NEGEN TE GAAN

Locoburgemeester Geoffrey  

Nijenhuis op felicitatiebezoek



Pagina 2

CAMERA’S… 
U ZIET ZE STEEDS VAKER

Camera’s aan gevels en 
in winkels zijn inmiddels 
een vertrouwd beeld. Ze 
worden gebruikt voor diverse 
doeleinden, maar ook voor de 
veiligheid of achteraf voor de 
opsporing van daders. U hoeft 
maar naar het tv-programma 
‘Opsporing verzocht’ te kijken 

en u wordt getrakteerd op een keur van al dan niet vermomde 
verdachten. Ook in Purmerend zijn in het uitgaansgebied 
camera’s aanwezig. De beelden worden bekeken op bureau 
Zaantheater in Zaandam, en bij een dreigend confl ict kan dan 
vroegtijdig worden ingegrepen. Later kunnen de beelden dienen 
als bewijs bij bijvoorbeeld een mishandeling.

Tegenwoordig zijn ook veel winkels voorzien van camera’s. 
Dit werkt preventief en bij strafbare feiten heeft de politie 
beelden van de dader(s). Zo is onlangs een winkeldiefstal bij 
een juwelier in de binnenstad opgelost doordat de recherche 
mooie beelden van de dader had. Het bleek dat deze ook 
actief was geweest in Bolsward en Den Helder. De man is 
veroordeeld tot zes maanden cel.

Onlangs vroeg een winkelier of hij een camera mag ophangen 
aan de gevel van zijn pand. Dat mag, maar het moet wel gaan 
om het beveiligen van de zaak. Het is ook toegestaan als daar-
bij een gedeelte van de openbare weg wordt gefi lmd, maar het 
is natuurlijk verboden in de tuin van de buren te fi lmen. Je mag 
geen inbreuk maken op de privacy van een ander. Het moet 
wel duidelijk zijn dat er een camera aanwezig is, dus goed 
zichtbaar of (bij een kleine camera) een bordje met de tekst: 
‘Hier wordt gebruik gemaakt van cameraobservatie.’

Heeft u vragen? Bel me gerust via 0900-8844. Mailen mag 
ook: ruud.roos@zaanstreek.politie.nl. 

VHP-jaarprijs 2013 voor 
Piet Jonker

Elk jaar reikt de Vereniging 
Historisch Purmerend de 
VHP-jaarprijs uit. Dit doet ze 
aan een persoon of organisatie 
die zich verdienstelijk heeft 
gemaakt als het gaat om het 
verleden van Purmerend. 
Deze keer overhandigde 
Tineke Abercrombie-Schoorl, 
voorzitter van de vereniging, de 
jaarprijs aan Piet Jonker. Piet 
schrijft regelmatig artikelen in 
Het Gezinsblad over de historie 

van Purmerend, maar ook als redacteur, verslaggever en fotograaf 
van de Wijkkrant Centrum is hij vaak bezig met geschiedenis. Piet 
vertelde ‘erg blij te zijn met de VHP- jaarprijs’.  

Gezellig kerstdiner in 
Wijkplein Centrum
De blaadjes vallen, najaarsstormen razen over het land, 
Sinterklaas is alweer weg, en dus is het tijd om na te denken 
over de kerstdagen. Voor menigeen zijn die echter een 
kwelling. Hoezo gezellige dagen? Dat wil Wijkplein Centrum 
veranderen met gezelligheid, saamhorigheid en door 
wijkbewoners dichter bij elkaar brengen. Daarom organiseert 
het wijkplein een kerstdiner voor en met buurtgenoten.

Menu
Licht gebonden kalfssoep met kervel, 

geparfumeerd met pernod.

Parelhoenfi let met groene aspergetips 
en geroosterde hazelnoten.

Gegratineerde witlof en roerbakgroenten.

Gevulde aardappelrozet en krielaardappeltjes met peterselie.

Perenbavarois op een spiegel van roodfruit 
met schuimige chocoladesaus en vanilleslagroom.

Koffi e met bonbons

Op maandag 23 december kunt u samen met andere 
bewoners uit de wijk Centrum aanschuiven voor een top-
kerstdiner in het sfeervolle restaurant De Populier.
Aanvang: 12.30 uur. Prijs: €11,- exclusief drankjes. Bel snel 
met telefoonnummer 412345 en geef u op.  

Geen handje contantje in Centrum
Vorige keer werd in het Centrum vooral door de jeugd bijna 
duizend kilo vuurwerk ingeleverd en gingen ruim tweehonderd 
kerstbomen door de versnipperaar. Er werd handje contantje 
afgerekend, maar deze keer is er helaas geen geld te verdienen 
met het inzamelen van kerstbomen of vuurwerk in het Centrum. 
De gemeente laat weten dat in verband met de schaarse inleve-
ring voorgaande jaren de vuurwerk- en kerstbomeninzameling bij 
‘t Lammetje dit jaar wordt weggelaten. 
Dichtstbijzijnde inleverplek is Nijlstraat 2 in Weidevenne. 
Vuurwerk (25 cent per kilo) donderdag 2 januari van 09.00 
tot 15.00 uur, en kerstbomen (50 cent per stuk).zaterdag 
4 januari van 09.00 tot 14.00 uur. Voor degenen die niet over 
vervoer beschikken, let op: In het openbaar vervoer mogen 
geen kerstbomen of vuurwerk worden meegenomen.  

De Wijkkerngroep Centrum en de redactie van de Wijkkrant 
Centrum wensen iedereen fi jne feestdagen.

Tineke Abercrombie overhandigt de 

prijs. Foto: Dea van Marle
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LET OP! 
De nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer is per 15 
december jl ingegaan. Kijk voor de belangrijkste wijzigingen 
van de bussen op EBS-ov.nl.  

Ingezonden brief
Geachte redactie,
Als bewoner van de binnenstad heb je te maken met uurlijkse 
slagen van de stadhuisklok en overdag met het gejengel van 
een deuntje. De aanpassing van zomer- en wintertijd is een 
vastgesteld fenomeen en kan voor de stadhuisklok op tijd 
geregeld zijn. Niets is echter minder waar, want al een aantal 
keren duurt soms weken voordat dit wordt veranderd. Slordig 
en irritant voor de bewoners en bezoekers, en bovendien 
vinden daar ook trouwerijen plaats. Ik nam contact op met 
de klokkenluider. Hij dacht nog even lollig te zijn door te 
zeggen dat zijn trap stuk was, waarop ik antwoordde dat 
die dan zeker al een aantal jaren stuk was. De verklaring van 
de klokkenluider was dat de computer van de stadhuisklok 
gedateerd was en dat dit niet op korte termijn zou zijn 
verholpen. Nog afgezien van het feit dat dit een mager excuus 
is, lijkt het mij toch niet moeilijk dat je daar dan ruim van 
tevoren rekening mee kunt houden. Plannen heet dat.

Vriendelijke groet, Patricia Nieuwkoop.  

PUZZELMARATHON NAAR 
FEESTDINER
We gaan van start met de puzzelmarathon. Wie na acht 
puzzels de meeste punten heeft, wint een fantastisch 
feestdiner in kerstsfeer voor twee personen in de 
Neckerpoort. Onder de juiste inzenders worden tien, acht, 
vijf, drie en één punt(en) verloot, met daarnaast bij elke 
puzzel een prachtig boeket bloemen van De Peperbloem. 
In november volgend jaar worden alle punten opgeteld en 
misschien zit u in december 2014 wel heerlijk te genieten van 
dat feestelijke diner. De stand van zaken wordt bijgehouden 
in de wijkkrant en op de website www.weidevenner.nl.

Oplossing van de vorige opgave: het hek voor de trap van 
oude stadhuis aan de Kaasmarkt. Winnaar van eeuwige roem en 

bewondering: G. Molenaar.

Weet u waar deze foto is 
genomen, mail het antwoord 
voor 10 januari 2014 naar 
redactiecentrum@gmail.com, 
of gooi een briefje in de bus: 
Thorbeckekade 31. 

Deelnemers wonen in de wijk Centrum (en Hazepolder). De leeftijd om in 

aanmerking te 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.   

Waar is dit?

Honderd jaar!
Op 13 november was het 
groot feest in De Viervorst, 
want mevrouw van den 
Berg vierde haar honderdste 
verjaardag. Slingers, 
muziek, koffi e met gebak 
en verzorgsters zongen 
een zelfgemaakt lied. 
Burgemeester Don Bijl kwam 
op bezoek met een grote bos 
bloemen en sprak de jarige 
toe. Mevrouw van den Berg 
heeft een zoon, een dochter, 
vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Ze is geboren en 
opgegroeid in Amsterdam en verhuisde dertig jaar geleden naar 
Purmerend. Het wonen in De Viervorst bevalt haar prima.  

NEE-NEE STICKER, MAAR WEL 
DE WIJKKRANT LEZEN

Heeft u een Nee-Nee sticker op de brievenbus, maar wilt u 
wel de wijkkrant lezen, kijk dan op www.weidevenner.nl. Daar 
vindt u digitale wijkkranten van Centrum en Weidevenne. In 
verschillende fotoalbums is ook de bouw van Heel Europa, 
de Neckerpoort en de Fluitketel te volgen. Naast nieuws over 
Weidevenne is op deze site ook informatie over het Centrum 
te vinden.  

Pluim voor intocht Sinterklaas

Sinterklaas is weer 
thuis in Spanje en kan 
lekker uitrusten van zijn 
vermoeiende bezoek aan 
Purmerend. Helaas kreeg de 
stoomboot enkele kilometers 
voor Purmerend motorpech, 
maar gelukkig kon de Sint 
meevaren op de pietenboot. 
Zo werd de intocht weer 
een geweldig feest, en dat 
verdient een pluim voor 
alle medewerkers. Het lijkt 
allemaal zo gemakkelijk te 
gaan, maar om een bezoek 
van de gewaardeerde 
bisschop mogelijk te maken, 
moet er veel worden geregeld. Daar is een aantal mensen 
al maanden voor de aankomst druk mee bezig, en ook 
op de dag zelf is iedereen enthousiast in touw om er een 
onvergetelijke dag van te maken. De wijkkrant wil graag alle 
medewerkers die de intocht weer tot een mooi feest hebben 
gemaakt een pluim geven. Sinterklaas, zwarte Pieten en 
iedereen die zich heeft ingezet: heel erg bedankt.

Hiep hiep hoera

Sint begroet hulpsinterklaasje
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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 Grafi media 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.

VAN ONZE VERSLAGGEVER…
Niets nieuws onder de zon
Bewoners klagen tegenwoordig vaak over volle vuilnisbakken 
en rommel op straat, maar vroeger was dat ook al zo. In 
Schuitemakers Purmerender Courant van 29-05-1898 was 
het volgende te lezen: ‘Onze stad Purmerend, bekend door 
hare reinheid en frischheid, dank zij de goede bemoeiingen 
van het Gemeentebestuur dat daarvoor alle zorg draagt, 
bezit een vischmarkt. Als de vischmarkt is afgelopen wordt 
die gereinigd, maar het zaagsel, de koppen, ingewanden 
en vellen blijven liggen tot den volgenden dag. Met het oog 
op de algemeene gezondheid vraag ik of het niet mogelijk 
zou zijn dat die stinkende vischrommel dadelijk geheel 
wordt verwijderd, zoodat ook deze gracht zich zal kunnen 
verheugen op de frischheid van Purmerend. Een wandelaar, 
liefhebber van frissche lucht.’  

Stilstaan bij een monument
Op 15 december was het 
69 jaar geleden dat drie 
mannen zijn doodgeschoten 
als wraak voor het weghalen 
van honderd balen suiker uit 
Hollandia aan de Jaagweg. 
Elk jaar op 4 mei wordt 
een stille tocht gelopen 
van de Kaasmarkt naar 
het gedenkteken, waar de 
slachtoffers door velen 
worden herdacht. Ook op 15 
december werd stilgestaan 

bij het monument. Een van onze redacteuren heeft in het 
verleden een uitgebreid artikel over deze zaak geschreven. 
Wilt u het (nog eens) lezen, stuur dan een e-mail met de 
vermelding ‘monument Jaagweg’ naar redactiecentrum@
gmail.com.  

SNOEIEN IN GEMEENTEHUIS
Er zijn tijdens de laatste storm die over Purmerend raasde 
veel bomen gesneuveld, maar op een andere plek zijn al 
eerder bomen op raadselachtige wijze spoorloos verdwenen. 
Om de raadszaal toch een beetje vriendelijk aan te kleden, 
stonden er een paar bomen in grote bakken langs de muur. 
Opeens waren ze echter zomaar verdwenen. Zonder enige 
uitleg moeten gebruikers en bezoekers van de zaal nu 
naar een vrijwel kale muur kijken. 
Er hangen weliswaar twee oude 
geschriften en koning Willem-
Alexander kijkt vriendelijk de zaal in, 
maar toch. Waarschijnlijk heeft de 
stadsregering gedacht: ‘Vanwege 
bezuinigingen moet er worden 
gesnoeid, dus we beginnen dicht bij 
huis, kappen met die bomen in de 
raadszaal’. Er is (nog?) geen motie
van treurnis ingediend.           Spoorloos

Wijkkerngroep Centrum ook 
komend jaar weer actief
Ook het afgelopen jaar is de wijkkerngroep weer druk in 
touw geweest. Bij de vergaderingen waren de wijkwethouder, 
wijkmanager en wijkagent aanwezig, maar ook verschillende 
mensen van buiten de kerngroep kwamen langs om zaken voor 
te leggen of te verduidelijken. De wijkkerngroep gaat dan ook 
weer met frisse moed enthousiast het nieuwe jaar in.
Steeds meer bewoners weten de weg naar de wijkkerngroep 
te vinden, maar een eigen website voor het centrum staat nog 
altijd hoog op het verlanglijstje. Technisch gezien is er geen 
probleem, maar er moeten ook mensen zijn die de site gaan 
vullen met artikelen. Naar die mensen kijken we met smart naar 
uit, dus als u zich wilt aanmelden, neem dan gerust contact 
op met de wijkkerngroep. Als bewoner kunt u ook een steen-
tje bijdragen aan een veilige en prettige woonomgeving. U 
kunt toetreden tot de wijkkerngroep, maar u kunt ook zaken 
waarvan u vindt dat het anders moet, of ideeën die het wonen 
in de wijk veiliger of prettiger maken, bij de kerngroep melden. 
Alle meldingen worden serieus bekeken en besproken, en u zult 
zien dat er vaak meer kan dan u denkt.

Wijkkranten
Afgelopen jaar zijn er weer acht wijkkranten verschenen. 
Deze kranten worden zeer gewaardeerd en complimenten 
komen uit het hele land. De onafhankelijkheid en de 
verslaggeving van zaken uit de eigen wijk maken dat de 
kranten graag worden gelezen. Ook volgend jaar hopen we 
de lezers weer een reeks interessante wijkkranten aan te 
bieden. Heeft u iets te melden of een vraag, mail, schrijf of 
bel de redactie en het komt in de krant. Lijkt het u leuk om 
mee te werken aan de wijkkrant, meld u dan aan!  

VOLGENDE WIJKKRANT
De volgende wijkkrant verschijnt op 3 februari 2014. 
Artikelen, foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 10 
januari. 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.  
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