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WIJKKRANT
PURMEREND-CENTRUM
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

Komt Sinterklaas ook dit jaar
naar Purmerend?

NOVEMBER 2015
6e jaargang

6

Grote boek
Onder het wegwerken van een grote bak versgebakken
pepernoten babbelden ze gezellig verder. Iris mocht zelfs
even in het grote boek kijken en zag daarin een paar bekende
namen voorbijkomen. Ze moest echter beloven er niets over
te verklappen. De sint vertelde waarom hij zo graag naar
Purmerend komt. “Natuurlijk voor al die lieve kinderen, maar
ook omdat het er zo gemoedelijk aan toe gaat. Ik heb gehoord
dat een grote ploeg enthousiaste vrijwilligers al weken in de
weer is om alles voor te bereiden en op de dag zelf zijn ze ook
allemaal present om er een mooi feest van te maken. Alles
wordt voor me geregeld en de pieten hoeven alleen maar te
zorgen dat de cadeautjes bij de kinderen terechtkomen.”

Buikpijn

Intocht Sinterklaas 2014

Nog een paar nachtjes slapen en veel kinderen staan weer
met bonzend hart te wachten op de aankomst van Sinterklaas.
Na de grote boot vol met vrolijke pieten komt de stoomboot
uit Spanje binnenvaren. Zo gaat het al vele jaren, maar zal
Sinterklaas, vanwege alle bezuinigingen en vaak slecht weer,
ook dit jaar Purmerend bezoeken? De wijkkranten Centrum
en Weidevenne stuurden hun sterreporters Iris en Denise
met een grote zak wortels voor Americo naar Spanje voor
een verhelderend gesprek met de sint. Na een lange treinreis
moesten ze in Madrid even zoeken, want er stonden nergens
wegwijsbordjes naar het huis van Sinterklaas.

Ze proefden nog een stukje marsepein en een
chocoladeletter, namen een advocaatje met slagroom en
gingen richting de stal met de zak wortels, waar Americo wel
raad mee wist. Daarna was het tijd om afscheid te nemen, en
uitgezwaaid door de sint werden de reporters met een grote
taaitaaipop onder de ene arm en een doos borstplaat onder
de andere door de hoofdpiet in de bakfiets teruggebracht
naar het treinstation. De intocht wordt weer een groot feest,
maar of Iris en Denise er bij zullen zijn, is nog de vraag, want
ze hebben een beetje last van buikpijn.

Neem de fiets
Sinterklaas vaart op zondag 15 november om 13.30 uur
Purmerend binnen. Om parkeeroverlast in de omgeving zo
veel mogelijk te beperken, is het advies om gebruik te maken
van parkeergarage ’t Lammetje, het parkeerterrein naast
het oude postkantoor of dat aan Kanaalstraat. Of nog beter,
neem de fiets. De route die Sinterklaas volgt, is voor alle
verkeer afgesloten, inclusief de Sluisbrug.

Sint weet alles
Na veel vragen en kilometers lopen stonden ze eindelijk bij de
sint op de stoep. Voordat ze konden aanbellen ging de deur
al open, en op de verbaasde blik van de reporters zei de sint:
“Ik wist dat jullie onderweg waren, want ik weet natuurlijk
alles.” Al snel zaten ze gezellig aan de chocolademelk met
taaitaai en speculaas en vroegen ze de sint of hij dit jaar weer
naar Purmerend komt. Sinterklaas keek hen verbouwereerd
aan en zei: “Waarom stellen jullie van die rare vragen? Ik kom
toch ieder jaar naar jullie mooie stad? Het is elke keer weer
een feest om de burgemeester, de hulpburgemeesters en
zoveel vrolijke kinderen op de kade en de Koemarkt te zien.”

Vol verwachting...

l

Pagina

APPELTJE SCHILLEN
MET DE WIJKWETHOUDER

Onderscheiding voor John Holla

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 Rob Tol,
kom dan naar het inloopspreekuur in De Populier.
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.
Maandag 9 november, van 19.30 tot 21.00 uur, Wijkplein
Centrum/Gors (Rusthoeve), Populierenstraat 1.
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Hertenkamp Bloemenbuurt
nu van bewoners
Julia en Aron waren vorig jaar tijdens de bewoners
bijeenkomst in P3 duidelijk in hun mening: “Ik wil niet dat het
hertenkamp weggaat, want ik houd van de hertjes”, zei Julia.
En Aaron wees er op dat het helemaal niet weg kan, ‘want
dan klopt het schoollied niet meer’. Ze kregen uiteindelijk hun
zin, want een stichting beheert het nu.
Velen gingen er verleden jaar van uit dat één en ander al was
besloten door de gemeente en dat er weinig of niets meer
aan te doen was. Toch ging een aantal bewoners enthousiast
aan de slag, verzette bergen werk, en op 5 september 2015
werd tijdens een buurtborrel het hertenkamp symbolisch
overgedragen aan de nieuwe stichting. Bakker Harry de Groot
verraste de aanwezigen met het aanbieden van Hertenpoten,
een soort koek waarvan een deel van de opbrengst naar de
stichting gaat.

Nachtverblijf
Twee weken later volgde het officiële gedeelte, waarbij
burgemeester Don Bijl in het nachtverblijf van de dieren de
papieren ondertekende, en daarmee werd het hertenkamp
officieel overgedragen
aan de buurtbewoners,
verenigd in de Stichting
Hertenkamp Bloemenbuurt.
Fred Scheepmaker bedankte
namens het bestuur van
de stichting iedereen die
heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van dit mooie
resultaat. Meer informatie
over het gebeuren rond
het hertenkamp, zoals over
meewerken of sponseren,
Burgemeester Don Bijl feliciteert
is te vinden op www.herten
voorzitter Fred Scheepmaker.
kampbloemenbuurt.nl.
l

De door de gemeente Purme
rend en Stichting Veteranen
Purmerend georganiseerde
Veteranendag 2015 werd
voor Hazepolderbewoner
John Holla een speciale dag.
Na toespraken door burge
meester Don Bijl en luitenantgeneraal B. H. Hoitink kreeg
Libanonveteraan John het
Draaginsigne Nobelprijs voor
de Vrede opgespeld door de
burgemeester.
Libanon veteraan John Holla

John zag het als dienstplichtig
militair in 1981 niet zo zitten in de saaie kazerne en meldde
zich als vrijwilliger voor uitzending naar Libanon om zich daar
nuttig te maken met het helpen van de bevolking. Na een
paar weken werd hij privéchauffeur van een grootmajoor en
reden ze samen naar conflicten om te onderhandelen. Dat
ging niet om burenruzies, maar om ernstige problemen met de
strijdende partijen of gijzelingen. Tijdens een van de nachtelijke
woestijnritten stond er plotseling een duister figuur met een
automatisch wapen op de weg en het enige wat John kon
doen, was gas geven en wegscheuren. John: “Onderuit, door
de spijlen van het stuur kijkend, zijn we er zigzaggend vol gas
en zonder licht vandoor gegaan, terwijl de kogels ons om de
oren vlogen.” Na terugkomst uit Libanon in 1982 kreeg John
de onderscheiding al toegezegd, maar uiteindelijk kreeg hij
het Draaginsigne op 7 oktober opgespeld, en daarmee de
welverdiende erkenning en waardering. Het trekt ook de situatie
in huize Holla weer in evenwicht, want echtgenote Marjan had
eerder al de Zilveren Roos ontvangen als steun en toeverlaat
van de Libanonganger. Ze kunnen trots zijn op elkaar.
l

WIE WEET WAAR?
De oplossing van de vorige puzzel is: Breedstraat 16, Fred’s
Kunstatelier & Kadoshop. Voorheen waren hier garage
Jorritsma en slagerij Huisman gevestigd. Als winnaar is uit de
bus gekomen: W. Reijenga. Gefeliciteerd.
Onze fotograaf heeft weer een puzzelfoto gemaakt in de
binnenstad. Als u de oplossing weet, maakt u kans op een
boekenbon ter waarde van vijftien euro. Bij meer goede
inzendingen wordt geloot. Mail uw oplossing naar: redactie
centrum@gmail.com.
Opsturen of in de bus gooien
kan ook: Redactie Wijkkrant
Centrum, Thorbeckekade 31,
1441 KR Purmerend. Vergeet
niet uw naam en adres te
vermelden. U kunt insturen
tot 25 november 2015.
Veel succes.		

l

Waar is dit?
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IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN… Geef me de vijf: Piet van Dijk
Deze keer kregen we de volgende vraag: op
sommige elektriciteitshuisjes, bijvoorbeeld bij
de Sluisbrug aan de Neckerstraat, vind je twee
tegels van een haan en een hond in de muren.
Wat is daar de betekenis van?
‘Op sommige oudere elektriciteitshuisjes in Noord-Holland
zijn nog de tegels van een haan en een hond te vinden. Ze
zijn ontworpen door Lambertus Bodart en gemaakt bij de
Porceleyne fles in Delft. Ze zijn sinds 1910 aangebracht op
de transformatorhuisjes van de Provinciale Elektriciteit Maat
schappij Kennemerland. In 1917 werd die KEM overgenomen
door de Provinciale Elektriciteitsmaatschappij Noord-Holland
(later PEN), die het gebruik van de tegels voortzette. De haan
staat er om zijn waarschuwing uit te kraaien: ‘Ik sta hier als
bewaking, geen onbevoegde mag hier binnentreden’, en aan
de andere zijde staat de hond met zijn nog verderstrekkende
taak: ‘Ik ben hier ter verdediging'. De haan doet dus een
beroep op het gezonde verstand en voor degenen die dat
aan hun laars lappen is er de hond, die indien nodig toehapt.
Het doel van de kleurige tegels is tegenwoordig nog slechts
versiering.’
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. Een brief in de bus mag
ook: Thorbeckekade 31.
l

Kijkje op de website
Digitale edities van de Wijkkrant Centrum vindt u op
www.weidevenner.nl onder het kopje 'digitale wijkkranten'.
U vindt er acht voorgaande edities van de wijkkranten
Centrum en Weidevenne; altijd handig als u iets wilt
opzoeken of nog eens nalezen.
l

1 Wat was uw eerste baantje?
“In de zomervakantie werkte ik in een
snoepwinkeltje in het Brediuszwembad
in de Amsterdamse Spaarndammer
buurt en bracht ik Het Parool rond. Op mijn zestiende ging ik
werken bij de firma Hofman in de houthavens.”
2 Wat maakt het leuk om verslaggever te zijn?
“Dat je je overal mee kunt bemoeien en dat je dingen te horen
krijgt voordat een ander het weet.”
3 Wat is u tot heden het meest bijgebleven als verslaggever?
“De tegenstelling die er opeens was bij de discussie over
opvanglocaties voor vluchtelingen. De toon waarop mensen
spraken om hun ongenoegen te uiten was verbijsterend, bot en
respectloos.”
4 Is het werken bij RTV Purmerend geworden wat u er van
verwachtte?
“Meer dan dat. Ik schijn voor veel mensen de vragen te
stellen die ze zelf ook hebben. Het kost wel veel tijd, want het
lijkt wel of er meer zaken aan de orde komen die veel meer
mensen raken. Ook het lezen van de raadsstukken kost veel
tijd, al mag je me er ’s nachts voor wakker maken.”
5 Zien we u in de toekomst als verslaggever in Den Haag?
“Die kans lijkt me buitengewoon gering gezien mijn zwaar
Amsterdams accent.”
l

SAMEN AAN DE WANDEL

SPOT ON...
Hoog parkeren

Bord speciaal voor auto’s met open dak.

Raads- en commissievergaderingen
zijn te volgen op RTV Purmerend, en de
man die door zijn manier van intervie
wen de politici begrijpelijke antwoorden
weet te ontlokken, is verslaggever Piet
van Dijk. Deze keer heeft de redactie
vijf vragen op hem afgevuurd.

l

Houdt u van wandelen en vindt u het gezellig om samen met
anderen een mooie route te lopen? Stap dan mee met de
Wandelgroep Purmerend. De wandelgroep is opgericht voor
mensen die behoefte hebben aan beweging in de frisse lucht,
ontspanning en sociaal contact. Iedereen weet wel positieve
effecten van wandelen op te noemen, van meer zelfvertrouwen
en je fitter voelen tot lekker uitwaaien en lekkerder slapen,
maar voor velen komt het er domweg niet van. De groep wordt
begeleid door zes enthousiaste wandelaars. U kunt per keer
kiezen uit twee wandelingen: voor geoefende wandelaars
tussen de 7,5 en tien kilometer, en voor rustige stappers
ongeveer vijf kilometer. Er wordt gewandeld op dinsdagmiddag
vanuit De Populier, Populierenstraat 7. U kunt nog meelopen
op 10, 17 en 24 november en op 1 en 8 december. Verzamelen
om 13.15 uur, vertrek om 13.30 uur. De wandelingen zijn gratis
en na afloop kunt u voor een klein bedrag een consumptie
gebruiken en gezellig napraten. U kunt zich aanmelden via
Wandelgroeppurmerend@gmail.com. Vrijwilligers om de groepen
te begeleiden zijn ook van harte welkom.
l
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FEEST OP DE OUDE VISMARKT
Op 6 oktober vierden Jan
(85) en Truus Stander (83)
hun zestigjarig huwelijk.

Burgemeester Don Bijl feliciteert

De beide geboren en
getogen Purmerenders,
bekend vanwege de bakkerij
en hun actieve betrokkenheid
bij het verenigingsleven,
zijn de trotse ouders van
twee dochters en zeven
kleinkinderen, en ze hebben
veel plezier met elkaar en een
goede band met iedereen. l

het paar met een bloemetje.

VAN ONZE VERSLAGGEVER...
Honderd jaar geleden
Officieel was België net als Nederland neutraal tijdens de
Eerste Wereldoorlog die duurde van 1914 tot 1918, maar op
4 augustus 1914 viel Duitsland België binnen en vluchtten
ruim een mljoen Belgen de grens over naar Nederland.
In januari 1915 liet het ministerie weten: ‘De minister van
binnenlandsche zaken heeft aan de commissarissen der
Koningin - nadat zijne aandacht daarop is gevestigd met het oog op gevaar, dat de aanwezigheid in ons land
van vrouwelijke vluchtelingen van losse zeden voor onze
openbare gezondheid en zedelijkheid oplevert bericht, dat
het hem gewenscht voorkomt, dat alle publieke vrouwen, die
zich buiten echt met mannen afgeven, onverwijld, desnoods
tegen haar wil worden overgebracht naar het vluchtoord te
Nunspeet.’ Zoals zo vaak loste het probleem zichzelf op, want
vier jaar later waren alle Belgen weer vertrokken uit Nederland.

Laatste huis
Het bekende laatste (houten) huis aan de kanaaldijk heeft
plaats moeten maken voor de bouw in Kop west. Hier komen
straks de eerste (zelfbouw) woningen.

Huize Altijd wat

Huize Altijd weg

Heeft u een tip voor onze verslaggever, weet u een
vreemde situatie in de wijk of wilt u reageren, mail dan naar
redactiecentrum@gmail.com, of bel naar 0299-427656
l
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Boze Buurman
Als echte Purmerender bezoek je natuurlijk
de vele activiteiten die in de stad worden
georganiseerd. Er was weer van alles te
doen en het mooie is dat bijna alles helemaal
gratis is. Dat laat je natuurlijk niet aan je
neus voorbijgaan, en zeker de jaarlijkse rommelmarkt in de
Hazepolder was een hoogtepunt: een soort openluchtcircus
waar je voor een paar centen je hele huis opnieuw kunt
inrichten. Ook voor de verkopers was het een feest, want
er gaan geruchten dat sommige handelaren meteen naar
een all-in vakantieoord in een ver land zijn vertrokken.
Als liefhebber van gratis culturele voorstellingen stond
ik bij Reuring natuurlijk vooraan bij alle optredens in de
binnenstad. Toen de Koemarkt werd volgestort met zand
dacht ik even aan Purmerend aan Zee, maar dat werd ballen
gooien, en later, toen het zand weer weg was, vlogen er van
alle kanten keien, paaltjes en dobbelstenen over straat.
Bij de paardenrennen probeerde ik een gratis drankje en
hapje te scoren in de viptent, maar ondanks dat ik mijn
zondagse pak had aangetrokken, mocht ik er niet in, want
ik was niet geringd. Opeens was het centrum gehuld in roet
en stoomwolken en reed er een stoomtrein door de stad,
waarin je, in tegenstelling tot bij de NS, helemaal gratis
mocht meerijden. Het waren twee dagen stoom afblazen,
maar het nadeel van al die gratis evenementen is dat er zo
veel bezoekers op afkomen. Kan daar niet wat aan gedaan
worden? bozebuurman@hotmail.com.
l

VOLGENDE WIJKKRANT
De volgende wijkkrant verschijnt in de week van 14 tot 18
december. Artikelen, foto’s en mededelingen graag aanleveren
vóór 16 november. 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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