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STICHTING HERTENKAMP BLOEMENBUURT OPGERICHT
Zorg

Hertenkamp in wintersfeer.

Foto: Siem Hooijberg

Tijdens de bewonersavond vorig jaar in P3 is gebleken dat
er veel draagkracht is voor behoud van het hertenkamp.
Meerdere bewoners hebben aangegeven dat ze zich hiervoor willen inzetten. Inmiddels zijn we een jaar verder en
zijn er grote stappen gezet. Zo is de Stichting Hertenkamp
Bloemenbuurt een feit. Bestuursleden zijn Fred Scheepmaker, Klaas Kwadijk en Jos Dussee.
Tijdens de bijeenkomst in De Populier op 10 februari waren
bijna vijftig bezoekers aanwezig, onder wie de wijkmanager,
afgevaardigden van de politiek, de werkgroep Hertenkamp,
de Prinsenstichting, Prinses Marijke en de Wijkkerngroep
Centrum. Fred Scheepmaker, die vorig jaar aangaf een
stichting te willen starten, gaf uitleg over de vorderingen.

Zo’n 25 jaar geleden nam Leo Wardenaar samen met een groep
bewoners de zorg voor het hertenkamp op zich. Voordien werd
het onderhouden door de Dienst Plantsoenen, maar in 1984 werd
het de gemeente financieel te veel en werd de zaak overgedragen
aan buurtbewoners. Leo doet nu een stapje terug, maar is vol lof
over het project. Hij plaatst echter ook een kanttekening bij het
ondernemen van nieuwe dingen: “Het blijven dieren, en vooral
herten vragen om structuur in hun verzorging en omgeving.
Houd dus de balans in de gaten van wat dieren aankunnen.” Als
voorbeeld noemt hij de noodzaak van beschermend groen rond
het terrein. Andere reacties gingen over het natte terrein, het niet
toestaan van excursies van bejaarden tot in het hertenkamp en
de belangstelling van jongeren. Volgens Fred gaat het met de
jeugd zeker lukken. Groep 8 van de Willem Eggerstchool heeft
zich al aangemeld als vrijwilliger, net als zes anderen. Als u ook
wilt meedoen, neem dan contact op met Fred Scheepmaker,
e-mail fscheepmaker@nolimitzo.nl, of telefoon 0610833154.
l

Oudste Purmerender 105 jaar
Op 15 februari was het groot feest in De Rusthoeve,
want mevrouw Gentenaar-Koerdt vierde haar 105ste
verjaardag. Ze is daarmee de oudste Purmerender.
Na het overlijden van haar man, tien jaar geleden, is ze in
Purmerend dicht bij haar dochter komen wonen. Ze heeft
het hier erg naar haar zin en het leven in het verzorgingshuis
bevalt haar prima.
l

Deskundig
Er zijn gesprekken gevoerd met de huidige vrijwilligers, de
Willem Eggertschool, de Prinsenstichting, de gemeente, de wijkkerngroep en ondernemers in de buurt. Er is een logo ontwikkeld
en er wordt gewerkt aan een website. De grootste stap is het
oprichten van een stichting geweest, en dat is inmiddels officieel
gebeurd bij notaris Juffermans. Voorgesteld wordt de zaken aan
te pakken via een aantal werkgroepen. Aandachtspunten zijn het
opzetten van de voorgenomen structuur, een goede verzorging
van de dieren, dito ondersteuning (dierenarts, schapenscheerder, deskundig advies) en een solide basiswerkgroep, zodat de
vrijwilligers, met ondersteuning van cliënten van de Prinsenstichting, verantwoordelijk kunnen zijn voor de dagelijkse verzorging.
Verdere plannen zijn terreinverbetering, het opzetten van een
communicatie, een degelijke financiële basis, ontwikkeling van
de directe omgeving en het opzetten van een feestelijk programma ter ere van zestig jaar hertenkamp.

Burgemeester Don Bijl brengt mevrouw Gentenaar-Koerdt een bloemetje.
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Mona Keijzer als
vrijwilliger aan de slag

Geef me de vijf:
Mona Keijzer

VRIJWILLIGERS: VOOR ELKAAR, MET
ELKAAR!

Tijdens de opening van Heel
Europa was ook voormalig
wethouder en huidig CDAtweedekamerlid Mona Keijzer
aanwezig. Voor de rubriek ‘Geef
me de vijf’ vuurden de redacties
van de wijkkranten Centrum en
Weidevenne de vragen op haar af.

Heeft u er al eens
aan gedacht om
vrijwilliger te
worden, maar is
het er op de een of andere manier nog niet van gekomen?
Er zijn in Purmerend talloze mogelijkheden en het hoeft
niet altijd veel tijd te kosten; één à twee uur per week is
vaak al genoeg. Ook kunt u zich inzetten voor eenmalige
of kortdurende klussen, eventueel in uw eigen wijk.
Vrijwilligerswerk is er voor iedereen, ongeacht uw opleiding,
leeftijd of achtergrond.

1W
 at was uw eerste baantje?
“Afwassen in de keuken van hotel-restaurant Spaander
in Volendam.”
2W
 at maakt het leuk om tweedekamerlid te zijn?
“De contacten en gesprekken met allerlei verschillende
mensen.”
3W
 at is u het meest bijgebleven van uw periode in Purmerend?
“De gigantische grote betrokkenheid van mensen bij hun
stad en de vele vrijwilligers. Er wordt altijd gedaan alsof dit
alleen in de dorpen zo is, maar Purmerend bewijst elke dag
weer het tegendeel.”
4 I s Heel Europa geworden wat u er van verwachtte?
“Het was fantastisch om aanwezig te zijn bij de opening.
Nu het klaar is, zie je hoe een van de doelen, namelijk
verschillende groepen mensen een plek geven, is gelukt.
Met name de mensen voor wie meedoen in de samenleving
niet altijd vanzelfsprekend is, zoals verstandelijk
gehandicapten en mensen met psychiatrische problemen.
Dat doet mij goed!”
5W
 ordt u de eerste vrouwelijke minister-president?
“Ik ben altijd bezig het werk dat ik nu heb goed te doen.
Wat de toekomst allemaal nog brengt? Wie het weet, mag
het zeggen.”
l

WIE WEET WAAR?
Waar is dit?

2

De oplossing van de vorige
puzzel is: het torentje op de
Kaaswaag aan de Kaasmarkt.
Het pand is gebouwd rond
1832 als kaaswaag/beurs,
later gebruikt als politiebureau
en huisvest nu museum
Waterland. Als winnaar is uit
de bus gekomen: M.C. Heijnis
van Baarsen. Gefeliciteerd.

Onze fotograaf heeft weer een
puzzelfoto in de binnenstad gemaakt. Als u de juiste oplossing
weet, maakt u kans op een boekenbon ter waarde van vijftien
euro. Bij meer goede inzendingen wordt geloot. Mail uw oplossing
naar: redactiecentrum@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 18 april 2015.Veel succes.
l

Kom eens langs bij het VrijwilligersPunt. Ze helpen u daar
graag verder en geven advies. Ook is er één keer per maand
een oriëntatiebijeenkomst waar u terecht kunt met vragen
over vrijwilligerswerk. Zet u zich al in als vrijwilliger, dan
kunt u (kosteloos) deelnemen aan leuke, interessante en
inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Die
vormen een leuke manier om uzelf verder te ontwikkelen
en zijn een toegevoegde waarde voor uw vrijwilligerswerk.
Elke vrijwilliger kan gratis gebruikmaken van de uitgebreide
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de
gemeente. Hiermee is iedere vrijwilliger - actief in de
gemeente of voor een organisatie uit de gemeente verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk.
Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerspunt.nu, of mail
naar info@vrijwilligerspunt.nu, telefoon 0299-454400.
l

Betaald parkeren ‘Over de sluis’
De kogel is door de kerk: de Hazepolder wordt betaald
parkeren. Met slechts een paar stemmen verschil is
het pleit democratisch beslecht. Het streven is het
vergunningparkeren per 1 september te laten ingaan.
De redactie van de wijkkrant wordt herhaaldelijk aangesproken
over parkeerproblemen, bijvoorbeeld in de Abraham
Kuyperstraat (speeltuinstraat). Ondanks de afsluiting parkeren
diverse bewoners er toch. Dat is gevaarlijk voor kinderen,
maar ook hinderlijk voor hulpdiensten die naar het clubgebouw
moeten, zeker als aan de kant van de Hugo de Grootstraat de
inrit is geblokkeerd.
Daarnaast blijkt
het plaatsen van
containers of pionnen
op parkeerplekken
een bron van
ergernis, want, zo laat
een bewoner weten:
“Of het nu leuk is of
niet, iedereen mag
parkeren in de wijk.
Hopelijk is er straks
ruimte genoeg voor
alle bewoners.”
l Over de sluis anno 1900.
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Minister verrast door vrijwilligers DE RUSTHOEVE HEEFT EEN
STOLPERSTEIN
Als officiële opening van

Jan Krijt, minister Stef Blok en

Heel Europa plantten
minister Stef Blok,
bewoner Jan Krijt en
voormalig directeur
Stichting Wonen en
Zorg Purmerend Klaas
Kwadijk drie fruitbomen
in de binnentuin van het
complex.

Na de plechtigheden
nam de minister de tijd
voor een praatje met de redacties van de wijkkranten
Centrum en Weidevenne. De minister, die zelf een poosje in
Purmerend heeft gewoond, was onder de indruk van het vele
vrijwilligerswerk in onze stad en was verrast te horen dat ook
de wijkkranten door vrijwilligers worden gemaakt. Hij heeft
al veel wijkkranten gezien, maar na het doorkijken van ‘onze’
exemplaren was hij het roerend met ons eens: “Deze kranten
springen er uit en zijn een visitekaartje voor de gemeente
Purmerend.” De getoonde wijkkranten gingen dan ook graag
mee naar Den Haag.
l

Sinds 24 februari heeft De
Rusthoeve een Stolperstein
(struikelsteen) ter nagedachtenis aan voormalig bewoonster Jeanette Elizabeth Heigmans. Na een bijeenkomst
in de recreatiezaal heeft
kunstenaar Gunter Demnig de
steen onder grote belangstelling geplaatst. De ceremonie
is afgesloten met een gebed.

Jeanette Elizabeth Heigmans.

Klaas Kwadijk.

PROEFVLUCHTEN HELIKOPTERS
BOVEN PURMEREND
Purmerend wordt steeds
belangrijker in de regio,
maar de bereikbaarheid
laat te wensen over. Een
consortium van bedrijven
heeft een plan ontwikkeld
om daar iets aan te doen.
Na een lange voorbereiding
worden deze week de
eerste stappen gezet voor
Foto: RAF Westland Sea King.
de ontwikkeling van een
helihaven. Het betreft een multifunctioneel platform dat
naast zakelijke vluchten ook kan worden gebruikt door
trauma- en politiehelikopters. De helihaven is gepland in het
zogenoemde Kommetje naast de A7. Ir. H. Rutjes, voorzitter
van het ROT (Regionaal Onderzoek Team), laat weten
dat het gaat om het bosperceel naast het viaduct aan de
Neckerstraat.
Deze week zijn verkeersspecialisten op pad om routes
te onderzoeken voor de aan- en afvoer van passagiers.
Vanwege gunstige weersvooruitzichten worden volgende
week woensdag enkele proefvluchten gemaakt vanaf de
Koemarkt richting Weidevenne (A7). Rond 11.00 uur start de
eerste vlucht met een Westland Sea King van de RAF. Deze is
uitgerust met speciale (hoogte)meetapparatuur, waarmee ook
foto’s worden gemaakt. De proefvluchten duren niet langer
dan tot 24.00 uur.
l

Heigmans, voormalig onderwijzeres, woonde van 1937 tot
1942 in De Rusthoeve. Haar trof tijdens de Duitse bezetting hetzelfde lot als zovelen met een joodse achtergrond:
deportatie en moord. In de herfst van 1941 kregen bewoners
van De Rusthoeve het verplichte persoonsbewijs en moest
Heigmans een gele ster gaan dragen. Op 4 juni 1942 werd
ze uitgeschreven bij De Rusthoeve. De omgeving wist niet
beter dan dat ze bij familie zou gaan wonen, maar dat bleek
niet het geval; ze verhuisde naar een ‘pension’ in Amsterdam.
Negen maanden later werd ze via Westerbork gedeporteerd
naar vernietigingskamp Sobibor in Polen en daar op 5 maart
1943 vermoord.
De ‘Stolpersteine’ zijn een project van de Duitse kunstenaar
Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir
voor de huizen van mensen die door de nazi’s zijn verdreven,
gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven. De stenen
herinneren onder andere aan joden, sinti en roma, politieke
gevangenen, homoseksuelen, jehova’s getuigen en gehandicapten. De kunstenaar noemt ze ‘Stolpersteine’ (struikelstenen)
omdat je erover struikelt met je hoofd en met je hart, en je
moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op de kleine steen
van tien bij tien centimeter is in een messing plaatje de naam,
geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden van het slachtoffer gestanst. De steen voor Heigmans ligt
in het pad voor de hoofdingang van De Rusthoeve.
l

Van de redactie
De redactie werkt nauw samen met de
Wijkkrant Weidevenne. De wijkkrant is
ook digitaal te vinden op de website
www.weidevenner.nl, die net als de
wijkkrant onderdeel is van de wijkkerngroep.
Enkele bewoners zochten tevergeefs naar de digitale
wijkkrant, en al snel werd duidelijk dat de verkeerde website
werd bezocht. Er werd gekeken op de site wijweidevenners,
en daarop is geen digitale wijkkrant te vinden. De redactie
van deze wijkkrant heeft geen enkele bemoeienis met deze
site en distantieert zich van artikelen en reacties die daarop
worden geplaatst.
l
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VAN ONZE VERSLAGGEVER…

Steun voor pleegzorg gevraagd

Vroeger was het soms ook onrustig in de stad. Op dinsdag 6
juli 1943 was het na de markt weer een ‘weergaloze bende’
vanwege dronken kooplieden. De politie kwam handen te
kort en een huidenkoopman was zo dronken dat hij ‘als
een zoutzak op de bagagedrager van een politierijwiel naar
het bureau moest worden vervoerd’. Wegens openbare
dronkenschap werd een groep kooplieden met paard en
wagen naar het politiebureau aan de Kaasmarkt gebracht.
Terwijl het gespan nog voor het bureau stond, stapte een
andere dronken persoon op de bok en ging er met paard en
wagen vandoor. Halverwege de Breedstraat kon de politie de
man onderscheppen, sleurde hem van de bok en bracht hem
eveneens naar het bureau. Achteraf bleek hij de eigenaar
van het gespan te zijn. Na deze voorvallen meldde de politie
ernstige maatregelen te overwegen om aan de ‘zwijnentroep
op marktdagen’ een einde te maken.

Nu de gemeente sinds 1 januari
verantwoordelijk is voor de jeugdhulp en dus
ook voor de pleegzorg, vindt Natalie Saaf,
bewoonster van Weidevenne en PvdAraadslid in Purmerend, dat de gemeente
daarin ook een ondersteunde taak heeft voor
de jeugdinstellingen.
Dit kan volgens haar heel goed door via de
bestaande communicatiemiddelen van de
gemeente aandacht te vragen voor het belang voor voldoende
pleegzorg. In gesprekken met onder andere Spirit (jeugd- en
opvoedhulp) is duidelijk geworden dat het werven en het op
peil houden van het aantal pleegouders een zorgpunt is.

Rectificatie
Purmerenders hadden natuurlijk meteen in de gaten dat de
datum van sloop van het Rode Dorp in de vorige wijkkrant
niet klopte. Het juiste jaartal is 1995. Ook op de redactie van
de wijkkrant rollen de cijfers en letters wel eens door elkaar,
maar we doen ons best. Weet u nog iets te vertellen over
het Rode Dorp, neem dan contact op met de redactie en we
maken een artikel, zodat ook nieuwe Purmerenders weten
wat en waar het Rode Dorp was.

Veilig fietsen
Het begon met afzettingen en omrijden via de Sluisbrug,
maar uiteindelijk is Weidevenne nu prima per fiets te
bereiken. Sportieve wandelaars kunnen over ’de boog’, en
wonen is ook naar een hoger plan getild.
Voor

Na

Breed publiek
Natalie ziet hierin een taak voor de gemeente. “Ondersteun
de jeugdinstellingen in hun campagnes, geef voorlichting over
pleegzorg en informatie over welke vormen van pleegzorg
mogelijk zijn. Daarvoor heeft de gemeente voldoende
middelen om dit goed uit te dragen. Denk bijvoorbeeld naast
de gemeentewebsite en huis-aan-huisbladen ook eens aan
de draaideur in het gemeentehuis. Met deze combinatie
bereik je een breed publiek, en dat is wat je nodig hebt.” De
gemeenteraad heeft inmiddels een door haar ingediende motie
unaniem aangenomen en gaat meehelpen met werven. Natalie:
“Samen maken we ons sterk voor kinderen die een thuis nodig
hebben. Doet u ook mee?”
l

Volgende wijkkrant
De wijkkrant is digitaal te vinden op www.weidevenner.nl.
De volgende wijkkrant verschijnt in de week van 11 mei.
Artikelen, foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 20
april. 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 0299427656. Een brief in de bus mag ook: Thorbeckekade 31. l

COLOFON
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 0650420033.
l

8 tot en met 17 mei: Kermis in de stad.

De Wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
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