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WIJKKRANT
P U R M E R E N D - C E N T R U M

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s 7
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5 e  j a a r g a n g

HIJ KOMT, HIJ KOMT…
Onlangs ontving de redactie een officiële brief uit Spanje, die 
we hieronder afdrukken.

‘Beste kinderen,

Wat een opwinding, wat een discussies. Dankzij de 
moderne media bereikten mij in Spanje de berichten over 
de zwartepietendiscussie in Nederland. Wat een drukte, 
wat een gedoe. Tientallen jaren achtereen ontwikkelden de 
zwarte pieten zich en ik kan me de tijd niet meer heugen dat 
er stoute kinderen mee naar Spanje gingen. De roe staat al 
jaren in het museum en de zak wordt hooguit gebruikt om 
cadeautjes of snoepgoed in te vervoeren. Dat pieten met een 
merkwaardig accent praten, stamt uit lang vervlogen tijden. 
Pieten anno nu zijn vrolijke, vriendelijke jongens en meiden 
die Sinterklaas helpen om er een groot feest van te maken.

En dat het weer een groot feest wordt, staat voor mij vast. 
Ieder jaar is de intocht in Purmerend een gebeurtenis waar 
ik naar uitzie, met de stoomboot, de pietenboot en de 
boot voor het pietenorkest. Mijn trouwe schimmel Americo 
huppelt al van plezier als hij de boot ziet aankomen. En 
dan die duizenden verwachtingsvolle kindergezichtjes, de 
burgemeester in zijn keurige burgemeestersjas, de ontvangst 
op de Kanaalkade en later op de Koemarkt. Het is één en al 
feestvreugde.

Ik kan haast niet wachten, maar gelukkig duurt het niet lang 
meer. Op zondag 16 november zet ik samen met mijn pieten 
om half twee voet aan Purmerender wal. Nadat ik op de 
rug van Americo door de binnenstad ben gereden, volgt 
om iets na twee uur de openluchtreceptie op de Koemarkt. 
Honderden, zo niet duizenden kinderhanden zullen worden 
geschud, met hier en daar een aai over de bol. Het wordt 
weer een groot feest. Voor alle kinderen natuurlijk, maar ook 
voor hun (groot)ouders, en gelukkig ook voor de pieten en 
voor mijzelf.

Lieve groeten en tot ziens 
op zondag 16 november.

Sinterklaas.’

Aankomst Sinterklaas 2011

Aangepast parkeren  
zondag 16 november
Sinterklaas komt op zondag 16 november rond 13.15 uur met 
zijn stoomboot Purmerend binnenvaren. Burgemeester Bijl en 
de hulpburgemeesters ontvangen de Sint aan de Kanaalkade. 
De route die Sinterklaas volgt naar de Koemarkt is dan 
voor alle verkeer afgesloten, ook de Sluisbrug! Let op: het 
parkeerterrein aan de Neckerstraat is opgeheven.

Om alles in goede banen te leiden geldt die zondag van 
00.00 tot 17.00 uur een parkeerverbod op de Kanaalkade. 
Het is zondag gratis parkeren in de binnenstad en u kunt 
gebruik maken van ’t Lammetje of het parkeerterrein naast 
het oude postkantoor. Een ander goed idee: neem de fiets.  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 
edities van de wijkkranten Centrum en 
Weidevenne; altijd handig als u iets wilt opzoeken of nog 
eens nalezen. Ook ander nieuws uit Purmerend en reacties 
van buurtbewoners kunt u er vinden. De wijkkranten en de 
website worden gemaakt door en voor wijkbewoners. Neem 
eens een kijkje en laat het de redactie(s) weten als u op- of 
aanmerkingen heeft.  l
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‘DE MUMMIE VAN PURMEREND’ 
GEOPEND

Op 3 oktober 
opende wethouder 
Hans Krieger in het 
Purmerends Museum 
de tentoonstelling ‘De 
mummie van Purmerend’.

In 1664 was er geen plek 
meer voor de uitbreiding van 
het kerkhof bij de kerk aan 
de Kaasmarkt. Een andere 
plek werd gevonden aan het 

Oosterblock, nu hoek Nieuwstraat / Plantsoengracht. Veel 
Purmerenders hebben tot 1960 hier hun laatste rustplaats 
gevonden.

De expositie vertelt de geschiedenis van de begraafplaats 
en de verhalen achter een aantal monumenten en hun 
‘bewoners’, bijvoorbeeld het verhaal van Huig Blokker, de 
mummie van Purmerend. Ook worden tal van voorwerpen 
en informatie getoond die op de een of andere manier 
verbonden zijn aan de oude begraafplaats. De informatie is 
bijeengebracht door de vrijwilligers van de Stichting Behoud 
en herstel Oude Begraafplaats Purmerend. Deze is in 2013 
opgericht door Alex Vallentgoed en Jan Kramer. Ze verrichten 
sinds 2000 onderzoek naar dit monument en de ‘bewoners’ 
en zetten zich met een aantal vrijwilligers in voor het behoud 
van deze historische dodenakker. De expositie duurt tot 22 
februari 2015.  l

Laatste puzzel voor feestdiner
De oplossing van de vorige puzzel is: De Kleedkamer aan 
het Waagplein. Vroeger was dit de Kerksteeg en op deze 
plek zat de bakkerij van Gebr. De Wolf, wereldberoemd in 
Waterland vanwege de bekende nogatientjes.  

Het boeket van De Peperbloem is gewonnen door André van 
Bruggen. De top vijf is nu: eerste plaats Nicole Tuinman, tweede 
Truus Schagen, derde Jan Faasse, vierde Siem Hooijberg en 
vijfde Cindy Rodermond.
 

Dit is de laatste puzzel voor 
het feestdiner. Wilt u nog kans 
maken op een mooi boeket 
of tijdens de feestdagen 
(december) genieten van 
een heerlijk feestdiner voor 
twee personen, doe dan 
mee en stuur de oplossing 
in. Weet u waar deze foto is 
genomen, mail het antwoord 
dan vóór 27 november 2014 

naar redactiecentrum@gmail.com, of gooi een briefje in de 
bus:Thorbeckekade 31.  l

VHP-Prijs voor Vincent Nijenhuis

Op zaterdag 4 oktober 
overhandigde voorzitter 
Tineke Abercrombie 
tijdens een bijeenkomst 
van de Vereniging 
Historisch Purmerend 
in Concordia de VHP-
Jaarprijs 2014 aan oud-
stadshistoricus Vincent 
Nijenhuis.

Nijenhuis heeft diverse boeken 
geschreven en veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis 
van Purmerend. Hij heeft zich ingezet voor onder andere 
behoud van de oude muurschildering aan de Zevenstegen, 
plaquettes over het Ursulaklooster op de Koemarkt en het 
terugbrengen van de oude preekstoel naar de kerk aan de 
Kaasmarkt. Ook op scholen is Vincent een graag geziene 
gast. Daarnaast is hij altijd bereid om uitleg te geven en mee 
te werken aan projecten. Het is dan ook dik verdiend om in 
het zonnetje te worden gezet door middel van deze prijs.  l

GLAZEN HUIS OOK OP KOEMARKT

Over vier weken, zaterdag 13 december om 11.00 uur, 
gaat het grote spektakel 
op de Koemarkt van start. 
Rayendo van Kerkwijk 
en Jesper Lammers 
houden dan een actie 
voor Serious Request en 
hopen hiermee zoveel 
mogelijk geld in te 
zamelen voor het Rode 
Kruis.  

Jesper gaat zes uur lang live 
radio maken op de frequentie 
van RTV-Purmerend. Hij doet 
dit net als bij 3FM vanuit een 
Glazen Huis. Iedereen mag tegen een kleine vergoeding zijn 
of haar favoriete plaat aanvragen of een (kerst)groet doen. 
Rayendo opent om 12.00 uur het muziekspektakel door met 
zijn mixen het publiek te laten dansen. Vanaf 13.00 uur treden 
er diverse artiesten op, en Rayendo sluit het laatste uur van 
deze feestdag af met een spetterend optreden. Rond 18.00 uur 
hopen ze de opbrengst bekend te kunnen maken. Op zaterdag 
20 december brengen Rayendo en Jesper het ingezamelde 
geld naar Haarlem, naar het ‘echte’ Glazen Huis van 3FM. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Raymond 
van Kerkwijk, telefoon 06-19212613, of mail naar  
info@glazenhuispurmerend.nl.  l

Waar is dit?

Rayendo (l) en Jesper (r) 

Foto: Dea van Marle
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WONINGBOUW 
PRIMULASTRAAT TOEGELICHT

Oude school  

Op 2 oktober was er een bewonersavond over 
de plannen voor woningbouw op de plek van Het 
Plankier. Er werd druk gebruikt van gemaakt. Na een 
uiteenzetting door wethouder Hans Krieger over het 
tot stand komen van de plannen lichtte de heer  
C. Mooijer van Greenfields TAD de plannen toe.

De bewoners gaven de voorkeur aan plan 1: laagbouw van 
vijftien woningen tot 4,5 meter hoog, aan het water, met een 
pad ervoor. Er werd uitdrukkelijk op gewezen dat het plan 
een eerste opzet is; gegevens die de omwonenden op de 
verstrekte kaarten hebben geschreven worden meegenomen.

Opmerkingen
Enkele opmerkingen van bewoners: Vooral woningen aan de 
waterkant zullen last hebben van het geluid van de tennisbanen, 
de toeter en de verlichting. Hierbij komt nog het gebliep van de 
kaartlezer van het NS-station. Het moet geen doorgaand pad 
langs het water zijn, omdat fietsers (scholieren) ervan gebruik 
gaan maken en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De 
groenstrook vanaf de woningen tot aan de Wilhelminalaan moet 
blijven. De Primulastraat staat doordeweeks al vol met auto’s 
van treinreizigers, vakantiegangers en mensen die in de stad of 
op de Stationsweg werken; hoe moet het als daar nog eens der-
tig à 35 parkeerplaatsen bij komen? Kan er worden geparkeerd 
bij de kantoren aan de Stationsweg? Nee, deze grond is geen 
eigendom is van de gemeente. Een ander voorstel was vergun-
ningparkeren.  l

Purmerend in oorlogstijd
Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede 
Wereldoorlog begon en zeventig jaar sinds de bevrijding. 
In het Purmerends Museum loopt daarom van 21 maart tot 
21 juni 2015 een expositie over Purmerend in oorlogstijd. 
Hebt u herinneringen, verhalen, voorwerpen of documenten 
die u in bruikleen wilt geven voor de tentoonstelling, neem 
dan contact op met conservator Saskia van den Berg, e-mail 
saskiavandenberg@purmerendsmuseum.nl, telefoon  
0299 472718. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.  l

Houd boeven buiten de deur

Op 16 oktober kwam oud-politieman Ton Kinnaer, 
gepokt en gemazeld bij de recherche, naar Wijkplein 
Centrum-Gors om ouderen voorlichting te geven 
over veiligheid. Naast de wijkmanager waren ook de 
wijkagenten aanwezig.  Enkele bezoekers hadden al 
eens last gehad van poging tot insluiping of vreemde 
telefoontjes en de heer Kinnaer gaf duidelijk uitleg over 
hoe je daarmee moet omgaan.

Zijn adviezen: zorg voor een goede deur- en raamvergrendeling, 
doe niet open als u niets heeft besteld, en zeker niet als er 
twee man voor de deur staan, vraag altijd om legitimatie, ook 
een meteropnemer of politieagent moet zich legitimeren, laat 
geen mensen met een zielig verhaal binnen en ga niet in op een 
verzoek tot een gesprek, onderzoek of glaasje water.
Wees vooral voorzichtig bij pinnen. Zorg dat niemand kan 
meekijken en neem niet te veel geld in één keer op. En pas 
op: een bank zal nooit telefonisch om uw pincode vragen. 
Kijk ook of alles wat in uw portemonnee zit wel echt nodig is. 
Een knip die te groot is voor uw jaszak en daarom in de tas 
gaat wordt relatief snel en gemakkelijk gestolen.
Maak een lijst met telefoonnummers, zodat u bij een 
noodgeval meteen kunt bellen. Denk aan: politie 112, bij 
geen spoed 0900-8844 en het nummer van uw bank om 
de bankpas te blokkeren. Andere belangrijke nummers 
zijn bijvoorbeeld: Bel-me-niet Register 0900-6661000 of 
Schadefonds geweldmisdrijven 070-4412000. l

OPSPORING VERZOCHT: 
OUD STRIPBOEKJE
Een van onze lezers, een verwoed verzamelaar, zoekt al heel 
lang het stripboekje ‘Klaasje Allemansverdriet’. Het is rond 
1947 uitgegeven door J. D. Schuitemaker te Purmerend als 
premie-uitgave van de Goedkoope Purmerendse Courant. 
Wie heeft het toevallig in de kast staan? Voor degene die het 
boekje kan leveren ligt een speciale attentie klaar. U kunt 
contact  opnemen met Ernst Slinger, e-mail: eh.slinger@
quicknet.nl, of met de redactie, telefoon 0299-427656, of 
e-mail: redactiecentrum@gmail.com.  l

Foto: Dea van Marle

Omslag van het boekje
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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 Grafimedia 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…
Wie honderd jaar geleden slecht in de slappe was zat, kon 
toch extra onderwijs volgen. De krant van 12 september 
1914 vermeldt: ‘Burgemeester en wethouders van Purmerend 
brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij, die 
wenschen gebruik te maken van het Herhalingsonderwijs, 
hetwelk gedurende de wintermaanden in de scholen 1 en 2 
zal worden gegeven, zich hiervoor behooren te melden ter 
Gemeente-Secretarie.
Het schoolgeld bedraagt voor één leerling 60 cents per 
kwartaal. Gaan twee of meer leerlingen gelijktijdig en uit 
hetzelfde gezin naar de Herhalingsschool, dan bedraagt het 
schoolgeld voor twee leerlingen 90 cents, voor drie of meer 
leerlingen 1 gulden 5 cents per kwartaal. Van de leerlingen, 
die naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders 
minvermogend zijn, wordt 20 cents per kwartaal betaald, 
voor twee leerlingen 30 cents en voor drie of meer leerlingen 
per kwartaal 35 cents. Onvermogende kunnen kosteloos 
onderwijs ontvangen.’

Met dank aan
Ruim acht jaar geleden nam raadslid Wim Ouburg (VVD) het 
initiatief voor een tijdelijk parkeerterrein aan de Neckerstraat. 
Het idee was dat vooral ondernemers en personeel uit de 
binnenstad er gebruik van zouden maken en dat daarmee de 
parkeerchaos in de wijk zou verminderen. Enkele bewoners 
voorzagen problemen en de buurtvereniging had er ook 
geen hoge pet van op, maar uiteindelijk was iedereen zeer 
tevreden en maakten ook buurtbewoners gebruik van de 
gratis parkeermogelijkheid. Nu moet het terrein wijken voor 
de ontwikkeling van de Kop van West, maar het is acht jaar 
lang een prima voorziening geweest voor de wijk en de 
binnenstad. Als dank zou bij het vaststellen van straatnamen 
in de nieuwbouw op of rond die plek kunnen worden gedacht 
aan de in 2010 overleden Ouburg.

Gekleurde gevel
In de wijkkrant van oktober 2012 schreef onze verslaggever 
over de nogal opvallende kleuren van een gevel aan de 
Gedempte Singelgracht. De vraag werd gesteld of er wel een 
welstandscommissie is in Purmerend. Of deze er de hand 
in heeft gehad is niet bekend, maar het ziet er nu wel iets 
anders uit.

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

Oktober 2012 Oktober 2014

Stichting voor behoud hertenkamp
Enige tijd geleden is het initiatief gelanceerd tot de oprichting van 
een stichting voor het beheer en behoud van het hertenkamp. Tij-
dens overleg met de gemeente, vrijwilligers, de Prinsenstichting en 
Clup is afgesproken dat de stichting in oprichting gaat zorgen voor 
een startdocument. Hierin staat het doel van de stichting, hoe de 
buurt er bij te betrekken en hoe het kamp zich kan ontwikkelen.
Belangrijk is een stabiele toekomst, een vriendelijke en uitnodigen-
de uitstraling en dat het hertenkamp ‘van, voor en door’ de buurt 
wordt. De stichting zal bestaan uit werkgroepen die betrekking heb-
ben op dierverzorging en dierenwelzijn, onderhoud van het fysieke 
deel van het hertenkamp, financiën, communicatie en projecten.

Betrokken
Ondernemers uit de buurt zijn nu al betrokken. Actus Notarissen 
heeft statuten opgesteld, buurtbewoner Roel Voorst heeft een 
logo ontwikkeld en Wouter Sauer van I-care IT zal een web-
pagina maken. De Wijkkerngroep Centrum stelt een bijdrage 
uit het wijkbudget beschikbaar en ook de Willem Eggertschool 
steunt het initiatief. Het startdocument is besproken met bur-
gemeester Don Bijl. Er is overeengekomen dat dit najaar een 
aantal praktische zaken wordt gerealiseerd. De stichting wordt 
formeel opgericht. Er zal overleg plaatsvinden met alle personen 
die betrokken zijn bij het hertenkamp, maar ook met hen die als 
‘nieuwkomers’ hebben aangegeven iets te willen doen. Binnen-
kort wordt een bewonersavond georganiseerd om de buurt te 
laten meedenken en -praten. Daarna gaat de stichting met een 
door de buurt gedragen plan naar de gemeente.

Versterking
Het bestuur zoekt nog versterking voor de coördinatie van het 
onderhoud en voor de communicatie. Verder is elk aanbod 
welkom, zowel van ondernemers als van bewoners. U kunt 
uw reactie mailen naar hertenkampvriend@gmail.com.  l

Volgende wijkkrant
De volgende wijkkrant verschijnt in de week van 15 december. 
Artikelen, foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 25 no-
vember. 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


