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OUDE BEGRAAFPLAATS KOMT TOT LEVEN
heeft al veel boeiende informatie opgeleverd en het is de
bedoeling dat een deel wordt gebruikt voor een boek over de
begraafplaats.

Informatie gevraagd

Voor en na een opknapbeurt

De Stichting Oude Begraafplaats Purmerend is
op zoek naar foto’s van graven en informatie over
bewoners van de oude begraafplaats aan de
Nieuwstraat. Alex Vallentgoed en Jan Kramer trekken
zich het lot aan van deze historische dodenakker, waar
sinds 1664 werd begraven. Sinds 2002 werken ze aan
het behoud en herstel van de begraafplaats.
Het is de laatste rustplaats van Purmerenders die de stad
hebben gemaakt tot wat ze nu is en die daarom niet mogen
worden vergeten. Gezien de resultaten kun je stellen dat de
doelstelling van de in 2013 opgerichte stichting ruimschoots
wordt gehaald. Er is veel aandacht en er zijn al ruim zestig
graven geadopteerd door Purmerenders die de activiteiten
van de stichting een warm hart toedragen. Met hulp van
de Wijkkerngroep Centrum, de gemeente en een aantal
vrijwilligers wordt deze plek weer in ere hersteld.

Er is nog veel werk te verzetten en van lang niet alle
graven is alles bekend. Daarom is de stichting op zoek
naar informatie over de bewoners en oude foto’s van de
graven. Vooral fotomateriaal is belangrijk, want met behulp
van deze opnames worden de graven weer in de originele
staat teruggebracht. Dat kan zijn het schilderwerk, maar
ook metselwerk of type bedekking.Bent u in het bezit van
informatie over bewoners of oude foto’s van de graven, neem
dan contact op met Alex Vallentgoed, telefoon
0299-414450, of Jan Kramer, telefoon 0299-432667, of mail
naar info@oudebegraafplaatspurmerend.nl. Ook kunt u bij
hen terecht voor meer informatie over het adopteren van een
graf van een bekende Purmerender. Van mei tot september
zijn de vrijwilligers iedere woensdagavond aan het werk met
onderhoud en opknappen. Kom gerust eens langs of kijk voor
meer informatie op www.oudebegraafplaatspurmerend.nl. l

Feest in Plataanstate
Op 30 april vierden Willem (90), geboren in Zierikzee, en
Nel van den Berge (89), geboren in Dordrecht, hun 65-jarig
huwelijk. Ze trouwden in Amsterdam en wonen nu 24 jaar
in Purmerend. Ze werden de trotse ouders van een zoon
en een dochter, grootouders van zes kleinkinderen en
overgrootouders van vier achterkleinkinderen.
l

Uitstraling
Vorig jaar is gestart met het in- en opschilderen van de
teksten op de stenen en het in oorspronkelijke staat
terugbrengen van de monumenten. Het nieuwe schilderwerk
geeft het monument de uitstraling die het verdient en het lijkt
dan net of de bewoners iets minder dood zijn. De afgelopen
vier jaar zijn meer dan vierhonderd graven dusdanig
opgeknapt dat ze weer tientallen jaren meekunnen. Naast de
zichtbare activiteiten wordt ook gewerkt aan het verzamelen
van zoveel mogelijk informatie over de bewoners om die vast
te leggen voor het nageslacht. Het jarenlange onderzoek

Burgemeester Don Bijl feliciteert het paar met een bloemetje.

Pagina

SPOT ON
Juiste gemeentewapen
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Sociaal Wijkteam Centrum en Gors
In het Sociaal Wijkteam werken de gemeente en (maatschap
pelijke) organisaties nauw met elkaar samen. Heeft u zorgen
of problemen, dan denkt iemand van het team met u mee
en gaat het samen met u aan de slag. Wat kunt u zelf, welke
hulp is er uit de omgeving en wat is nog meer nodig? De
wijkteammedewerkers horen u graag en waar nodig kunnen
ze u ondersteunen.
Het Sociaal Wijkteam is te bezoeken op maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in Wijkplein Centrum en Gors,
Populierenstraat 7. Voor meer informatie, telefoon:
06-49994271, e-mail: centrumengors@swtpurmerend.nl,
website: www.swtpurmerend.nl/centrum-gors.html.
l

Centrum
l

Wie van de drie?

BALLETJE GOOIEN
BIJ PLUS PUNT 13

Dagbesteding voor ouderen
Dagbesteding is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen
die - naast thuiszorg en mantelzorg – behoefte hebben aan
een gestructureerde dagbesteding buitenshuis. Evean biedt
verschillende voorzieningen. Samen met u kijken ze welke
vorm het best bij u past. U krijgt een vaste contactpersoon,
bij wie u en uw partner of mantelzorger terecht kunnen met
vragen. Er worden in kleine groepen activiteiten ondernomen
zoals bewegen, boodschappen doen en een creatieve of
geheugenactiviteit. Uw mantelzorger is ook welkom. Op het
moment dat uw conditie achteruit gaat, bekijken we samen
met u wat mogelijk is om te kunnen blijven deelnemen.
Voor deze dagbesteding heeft u een WMO-indicatie nodig.
Heeft u die niet, dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente.
Dit kunt u zelf doen of in samenspraak met uw behandelaar
(bijvoorbeeld GGZ, maatschappelijk werk of huisarts) of met
hulp van het Sociaal Wijkteam. Voor meer informatie: Thea
Visser, tvisser@evean.nl of kijk op www.evean.nl.
l

DIGITALE WIJKKRANTEN

Jeu de boules is al lang niet meer alleen voor de Fransen. In
ons land zijn 19.000 mensen aangesloten bij 225 verenigingen.
Daarnaast heb je vele hobby- en amateurclubs, zoals ook onze
drie jaar geleden opgerichte club Plus punt 13.
Met trots kunnen we zeggen dat onze club de mooiste baan
van Purmerend heeft in de prachtige binnentuin van Wijkplein
Centrum/De Rusthoeve. Van het spel wordt gezegd dat het
verslavend werkt als je het leuk vindt, en dat is bij ons het geval.

Gezellig
We spelen op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot
15.30 uur. In de winter kunt u naar eigen keuze doorspelen,
maar wel met een dikke jas aan. In de pauze drinken we een
consumptie in de Populier, waar u ook eigengemaakte soep
kunt bestellen. We spelen erg ontspannen en lachen veel.
Gezelligheid en samenzijn staan voorop, maar we letten ook
op de spelregels. Er worden ook interne toernooitjes gespeeld,
waaraan leuke prijsjes verbonden zijn. Kom eens langs en kijk
of het u bevalt. Even meespelen kan altijd en misschien vindt
u het zó leuk en ontspannend, dat we u gelijk als lid mogen
inschrijven. De contributie bedraagt slechts vijf euro per jaar.
Hennie Wardenaar, Hetty Bakker en Co Bakker.

De wijkkranten Centrum en Weidevenne zijn digitaal te vinden
op de website www.weidevenner.nl onder het kopje digitale
wijkkranten.
l

Vreugde en verdriet
liggen soms dicht bij elkaar

Opening Neckerpoort.

Brand Peperstraat.

l

Opening in 2012

l
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GEEF ME DE VIJF: DON BIJL
De ambtsperiode van Don
Bijl als burgemeester van
Purmerend verstrijkt in juli
van dit jaar. De gemeenteraad heeft besloten
hem aan te bevelen bij de
minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties voor herbenoeming.
Voor de rubriek ‘Geef me
de vijf’ heeft de redactie
van de wijkkrant vijf vragen
op hem afgevuurd.
Don Bijl en echtgenote Rolanda
Miltenburg

1	
Wat was uw eerste baantje?
	“In mijn jeugd heb ik onder meer bollen gepeld, vliegtuigen
geladen, in een kauwgumfabriek gewerkt en ben ik
pompbediende geweest.”
2	
Wat maakt het leuk om burgemeester te zijn?
	“De afwisseling, de vele contacten met mensen en de
mogelijkheid de stad verder te helpen.”
3	
Wat is u het meest bijgebleven van uw periode in
Purmerend?
	“Aan de ene kant de vreugde en het verdriet van mensen,
en aan de andere kant het inzicht dat het leven in
Purmerend veel beter is dan we vaak lijken te beseffen of
uit te dragen.”
4	
Is uw ambtsperiode geworden wat u er van
verwachtte?
	“Meer dan dat. Het is een druk bestaan, maar het is ook
een voorrecht hier burgemeester te zijn.”
5	
Zien we u in de toekomst in de landelijke politiek?
	“Nee. Er gaat niets boven het lokaal en regionaal actief
zijn, dichtbij, waar het echt om gaat.”
l

Wie weet waar?
Waar is dit?

De oplossing van de vorige puzzel
is: PCS aan de Zuidersteeg. Vroeger
stond hier de loods van Adam van der
Veen, de bekende kermisexploitant
die veel attracties ontwierp en zelf
bouwde. Als winnaar is uit de bus
gekomen: J. Faasse. 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 6 juni 2015. Veel succes.
l

vrijwilliger worden?
Geef je nu op!
Reuring is op zoek
naar mensen die
zich vrijwillig willen
laten besmetten
met het festivalvirus. In Purmerend
en zelfs daarbuiten
zijn de eerste gevallen van besmetting al weer gesignaleerd. Dat is niet
verwonderlijk, want de voorbereidingen voor de volgende editie
van Reuring zijn al in volle gang.
Dit jaar vindt het festival plaats van donderdag 25 tot en met
zondag 28 juni. Het is ieder jaar een spektakel voor jong en
oud, maar kan niet zonder de hulp van vele vrijwilligers. Ze
zijn ook dit jaar hard nodig om het festival tot een succes te
maken. Reuring biedt geen salaris, geen onkostenvergoeding en al helemaal geen auto van de zaak, maar belooft wel
veel gezelligheid en de unieke ervaring om samen een groot
evenement geolied te laten verlopen.

Voorkeuren
Er zijn vrijwilligers nodig in de horeca, op het veld, voorstellingsbegeleiders, hosts , PR-medewerkers, verkeersregelaars,
medewerkers faciliteiten en kassabemanning, kortom, er is echt
voor elk wat wils! Voorkeuren voor functies en tijdstippen kunnen
worden doorgegeven, want bij de inroostering wordt daarmee zo
goed mogelijk rekening gehouden. Aanmelden als vrijwilliger kan
bij de Coördinator Vrijwilligers, Jasmijn Miete, via
vrijwilligers@reuring.com. Ook voor vragen kun je hier terecht en
op de website www.reuring.com is veel informatie te vinden.

Appeltje schillen met de
wijkwethouder
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 Ruud Roos, kom
dan naar het wijkinloopspreekuur 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 18 mei, van 19.30 tot 21.00 uur, Wijkplein Centrum/
Gors (Rusthoeve), Populierenstraat 1.
l
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Van onze verslaggever…
Uitzetting is volop in het nieuws. Zo’n veertig jaar geleden hadden
Purmerenders er toch iets minder moeite mee. In een krant uit
1974 lezen we: ‘In de Bilderdijkstraat te Leeuwarden zijn zaterdagmorgen twee woonwagens gedropt, die met een dieplader uit
Purmerend waren aangevoerd. De bewoners van de wagens hadden ruzie gekregen met medebewoners, waarop de politie aldaar
besloot hen over de gemeentegrens te zetten. Omdat men veronderstelde, dat op het terrein in Leeuwarden nog ruimte was, werd
een dieplader ingeschakeld, omdat de bewoners niet over eigen
vervoer beschikken, en met de twee wagens richting Friesland
gezonden. De bestuurder van de truck heeft echter, tot verbazing
van de politie in Leeuwarden, niet de moeite genomen het woonwagenterrein op te zoeken: in de eerste de beste zijstraat rechts
van Leeuwarden werden de wagens geparkeerd. Vanmorgen werd
nog overleg gepleegd wat er met de wagens moet gebeuren.’
Hoe de zaak is afgelopen, is niet bekend.

Purmerend in oorlogstijd
Van 21 maart tot en met 21 juni loopt in het Purmerends
Museum aan de Kaasmarkt de expositie ‘Purmerend in
oorlogstijd’ met objecten, foto’s, documenten en verhalen.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog in
Nederland begon en zeventig jaar geleden dat de bevrijding
werd gevierd. Voor het Purmerends Museum is dat reden om
een bijzondere tentoonstelling in te richten, waarin feiten over
en herinneringen aan de oorlog in Purmerend centraal staan.
Tijdens de expositie loopt in samenwerking met Clup Welzijn
een project dat oudere Purmerenders en jongeren uit het
basisonderwijs samenbrengt met het thema ‘oorlog en vrijheid’.

Praat mee met de wijkkerngroep
De vergaderingen van de Wijkkerngroep Centrum zijn
openbaar. Wilt u deze eens vrijblijvend bijwonen of iets
bespreken, kom dan gerust langs. Wel graag even van
tevoren contact opnemen met de voorzitter, Paul Willemse,
e-mail phm.willemse@gmail.com.
l

Nieuwe ondernemers in
historisch pand
Toen

Nu

Vroeger luxe banketbakkerij

Nu Brabbel en Babbel van

Davids.

Mirco en Kim.

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
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Boze Buurman
Als echte Purmerender word je een beetje
somber als wéér een beeldbepalend pand wordt
gesloopt. Vooral senioren die de uitbreiding van
de stad hebben meegemaakt, herinneren zich het
verdwijnen van oude panden in de binnenstad.
Het waren niet allemaal monumenten, maar er waren toch
pareltjes bij. Zelfs hele wijken gingen tegen de vlakte en
verreweg de meeste huidige inwoners hebben geen idee hoe
de stad er vroeger uitzag. Een poosje geleden las ik in de
wijkkrant dat de eigenaar van voormalig restaurant Bellevue
aan het Tramplein nog niet wist wat er met het lege pand gaat
gebeuren. Nou, inmiddels is het bekend en het vonnis is sloop.
Als Purmerenders zijn we daar wel aan gewend, maar het
lijkt er op dat van enige herinnering, zoals bijvoorbeeld bij de
nieuwbouw van de Trio-fabriek op het Hoornse eiland, geen
sprake zal zijn. Het in 1864 door architect P. Mager ontworpen
logement en koffiehuis kreeg verschillende namen, maar de
bekendste was café-restaurant Bellevue. Dat is buitenlands
voor ‘mooi uitzicht’ en toen daar destijds voor werd gekozen,
kon je kilometers ver kijken over de groene weilanden aan de
overkant van het Noordhollands Kanaal. Het uitzicht is al lang
verdwenen en het lijkt er nu helaas sterk op dat anderhalve
eeuw na de opening door Klaas Reinders ook elke herinnering
aan Bellevue wordt uitgewist. De bouw van het nieuwe
busstation heeft bewezen dat geschiedenis en toekomst
prima kunnen samengaan, maar voor Bellevue is elke tastbare
herinnering straks voorgoed voltooid verleden tijd. Kan daar
niet wat aan gedaan worden? bozebuurman@hotmail.com. l

Volgende wijkkrant
De volgende wijkkrant verschijnt in de week van 29 juni.
Artikelen, foto’s en mededelingen graag aanleveren vóór 6
juni. 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
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