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KILOMETERVRETER JAN DE JONGE DOET STAPJE TERUG
Elfstedentocht
Tijdens de Apeldoornse Vierdaagse, als veel deelnemers na
vijftig kilometer uitgeput binnenkomen, loopt Jan nog even
lekker door naar zijn logeeradres in Ugchelen. Ook in het
buitenland is hij bekend. Bij een wedstrijd van Straatsburg naar
Parijs, maar liefst 487 kilometer, werd hij eerste Nederlander.
Mooie herinneringen heeft Jan aan de Elfstedentocht. Die heeft
hij twee maal gelopen en drie maal geschaatst, want als er ijs
lag werden, ongeacht de weersomstandigheden, de schaatsen
ondergebonden. Jan heeft alles over verzorging en voeding
zelf moeten uitvogelen, want snelwandelen was heel lang een
ondergeschoven kindje bij de atletiek. Jan: “Tegenwoordig is de
verzorging onderweg prima geregeld en is de rugzak gevuld met
banaan, boterham en drinken.”

Westerborkpad

Jan de Jonge trots bij zijn kasten vol medailles, bekers en herinneringen.

Jan de Jonge, geboren en getogen in de Hazepolder,
ging al vroeg aan de wandel. Op jonge leeftijd liep
hij fluitend alle wandeltochten in de omgeving. Het
begon met de Bloesemtocht en uiteindelijk liep hij 57
keer de avondvierdaagse. Maar Jan wilde sneller en
meer kilometers maken en ging snelwandelen over
lange afstanden. Het werden duizenden kilometers in
binnen- en buitenland. Gezien zijn leeftijd doet hij nu
een stapje terug.
Mensen kijken soms verbaasd als ze Jan in zijn specifieke
wandelstijl voorbij zien komen. Het lijkt op een kruising
tussen wandelen en hardlopen, maar er zijn strenge regels
aan verbonden. Een snelwandelaar moet bijvoorbeeld altijd
contact met de grond houden. Voor Jan is dat echter een
fluitje van een cent en zonder een spoortje van zichtbare
vermoeidheid maakt hij zijn kilometers. Waar anderen de trein
of auto namen, ging Jan gewoon wat vroeger van huis en
lopend van Purmerend naar de start in Blokker. De terugweg
ging wel per trein, want naast gemiddeld tweehonderd
kilometer per week trainen was er ook zijn werk als hovenier
bij de gemeente. Jan liep vele wedstrijden en draaide zijn
hand niet om voor een rondje IJsselmeer of het uitzetten
van een wandelroute door heel Nederland. Hij behaalde vele
overwinningen en werd vanaf 1972 vier keer Nederlands
kampioen snelwandelen.

Samen met Jan Dokter, van wie twaalf familieleden
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd naar
concentratiekampen, ontwikkelde Jan het 340 kilometer
lange Westerborkpad. Drie jaar lang liep hij delen van de
route en maakte honderden foto’s. Vanaf de Hollandsche
Schouwburg in Amsterdam loopt de wandelroute in
31 etappes langs de spoorbaan, waarover meer dan
honderdduizend joden zijn afgevoerd naar kamp Westerbork
bij Hooghalen. Inmiddels hebben duizenden wandelaars
de route gelopen en een certificaat met het ‘prikkeldraadje’
(speldje in de vorm van prikkeldraad) ontvangen.

Veteraan
Jan is nu veteraan en moet noodgedwongen een stapje terug
doen, want ‘het lichaam zegt ho en begint te protesteren’.
Helemaal stoppen is
echter nog niet aan de
orde, en naast het lopen
besteedt hij veel tijd aan het
organiseren en uitzetten van
wandeltochten. Veel meer
prijzen kan hij thuis trouwens
ook niet meer kwijt, want
huize De Jonge staat en
hangt stampvol met bekers,
trofeeën, medailles en meters
nauwkeurig bijgehouden
plakboeken.
Ziet u Jan voorbijsnellen in
zijn specifieke stijl, dan mag u
gerust uw petje afnemen voor
deze Purmerendse atleet. l
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Oh ja; Wist u dit al?
Kijkje op de website
Digitale edities van de
Wijkkrant Centrum vindt u
op www.weidevenner.nl
onder het kopje ‘digitale
wijkkranten’. U vindt er
minimaal acht voorgaande edities van de wijkkranten
Centrum en Weidevenne; altijd handig als u iets wilt
opzoeken of nog eens nalezen. Op de website staan ook
fotoalbums en ander nieuws uit Purmerend. De wijkkranten
en de website worden gemaakt door en voor wijkbewoners.
Neem er gerust eens een kijkje en laat het de redactie(s)
vooral weten als u op- of aanmerkingen heeft.

Tramplein 1965.

Omzetten woonduur

Het op 11 mei 1864 door Klaas Reinders aan de Gouw
geopende logement en koffiehuis De Stoomboot, later
bekend geworden als Bellevue, wordt nu, anderhalve eeuw
later, bedreigd met sloop. Vereniging Historisch Purmerend
(VHP) wil dit middels een petitie tegenhouden.

De deadline voor het omzetten van woonduur in inschrijfduur
is verlengd van 1 juli tot 31 december van dit jaar. In de
toekomst telt woonduur niet meer om een sociale huurwoning
te krijgen. Via een overgangsregeling kunt u uw opgebouwde
woonduur tijdelijk laten tellen als inschrijfduur. Voor meer
informatie: www.woningnet.nl.

Eigenaar Intermaris heeft plannen voor de sloop van het pand en
voor nieuwbouw van zes verdiepingen. Bellevue betekent ‘mooi
uitzicht’, maar de VHP vindt het op dit moment een slecht vooruitzicht. De vereniging heeft aangegeven het voorliggende ontwerp
onacceptabel te vinden. “Sinds december zijn we in overleg met
Intermaris en de gemeente, en daarbij is een aangepast ontwerp
gepresenteerd dat in niets doet denken aan de oorspronkelijke
gezichtsbepalende gevel. We verzetten ons krachtig tegen de
nieuwbouwplannen en zullen alles doen om sloop van Bellevue en
realisatie van de geplande nieuwbouw te voorkomen.”De petitie is
te vinden op www.vereniginghistorischpurmerend.nl.
l

Hertenkamp mooi opgeknapt
Het hertenkamp in de
Bloemenbuurt wordt steeds
mooier. Vrijwilligers hebben
schoonmaakdagen gehouden
en herstelwerkzaamheden
verricht. Er is geveegd,
bestraat en gesnoeid, en
ook bij de buren is het
buitengebeuren rigoureus
aangepakt. Het voormalige
schoolplein sluit zo mooi
aan bij het hertenkamp.
Bezoekers hebben nu een
prachtig uitzicht en kunnen
genieten van de dieren.
Als u ook wilt meedoen,
als vrijwilliger of sponsor,
neem dan contact op met
Fred Scheepmaker, e-mail
fscheepmaker@nolimitzo.nl,
of telefoon 0610833154.
l

Politiek bij Radio Purmerend
Elke zondagmiddag
vanaf 12.00 uur spreken
de presentatoren van
FOCUS twee uur lang
in een ontspannen sfeer
met gasten die in het
nieuws zijn geweest. U wordt geïnformeerd over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van kunst, cultuur en sport,
en politiek commentator Piet van Dijk schuift wekelijks aan
om zijn ongezouten mening op de politieke ontwikkelingen
te geven. Kortom: iedere week hét journalistieke brandpunt
van Purmerends nieuws. Radio Purmerend is de lokale
omroep van Purmerend en is 24 uur per dag te ontvangen.
De uitzendingen zijn voor inwoners van Purmerend met een
UPC-kabelaansluiting te beluisteren op 103.3FM. In en rond
Purmerend kunt u Radio Purmerend beluisteren via de ether
op 104.9FM.

Sociaal Wijkteam
In het Sociaal
Wijkteam werken
de gemeente en
(maatschappelijke)
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? wijk.
De medewerkers 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/centrumgors.html.
l

Pagina

GEEF ME DE VIJF:
THIJS KALVERBOER
Thijs Kalverboer kwam in
1998 met de Ouderenpartij
AOV Purmerend in de
gemeenteraad en was
tot 2014 fractievoorzitter.
Kalverboer is het
langstzittende raadslid en
daarmee de nestor van
de gemeenteraad. Zijn
persoonlijk motto is: ‘De
jongeren van vandaag zijn de
ouderen van morgen’. Voor
de rubriek ‘Geef me de vijf’
heeft de redactie vijf vragen
op hem afgevuurd.
1	Wat was uw eerste baantje?
“Dat was als melkmonsternemer, om daarna de vet
gehaltes te bepalen.”
2	Wat maakt het leuk om raadslid te zijn?
“Bezoeken aan bewoners van verpleeg- en bejaarden
huizen en de contacten met bewoners in de wijken.”
3	Wat is u tot op heden het meest bijgebleven als raadslid?
“Dat de wijksteunpunten Purmer Zuid - Zuidpool - en
Purmer-Noord Gildeplein behouden zijn gebleven.”
4	Is het raadslidmaatschap wat u ervan verwachtte?
“Jazeker; het is voor mij altijd een uitdaging om voor de
belangen van onze inwoners op te komen.”
5	Zien we u na de volgende verkiezingen weer terug als
raadslid?
“Voor zover mijn gezondheid het toelaat is het voor mij een
leuke bezigheid, maar… de kiezer kiest!”
l

Wie weet waar?
De oplossing van de vorige puzzel is: Koemarkt 12 Iterson
Sport. In het verleden: Grietje de Wolf, Baltus, Van Schaik en
Eggersman. Het pand is in 1928 na een brand bij de buren
opnieuw gebouwd. Er kwamen deze keer ook enkele foute
oplossingen binnen zoals Kanaalschans en Kaasmarkt, maar als
winnaar is uit de bus gekomen Joop Oosterbaan. Gefeliciteerd.
Onze fotograaf heeft weer een puzzelfoto gemaakt in de binnenstad. Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een
boekenbon ter waarde van
Waar is dit?
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 10 oktober
2015. Veel succes.
l
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Ik zou wel eens willen weten…
Alcohol en autorijden gaan niet samen, dat weet
iedereen, en daarom pakken veel mensen de
fiets als ze naar een gezellig feestje gaan. Bij
een eventuele alcoholcontrole heb je dan niets
te vrezen, want je hoeft toch niet te blazen en je
rijbewijs kan niet worden ingenomen. Maar is dat wel zo? We
vroegen het wijkagent Ruud Roos.
‘Van een fietser kan ook een blaastest worden afgenomen
en boven de 220 ugl/l volgt een bekeuring en een rijverbod.
De term ugl (‘uggel’) wordt gebruikt door de politie om
de hoeveelheid alcohol in de uitgeademde lucht aan te
geven. Hoe hoger ‘de score’, hoe langer het rijverbod. Het
rijbewijs kan niet worden ingenomen, maar wordt iemand in
beschonken toestand aangetroffen op een bromfiets, dan
wordt het rijbewijs (B) wel ingevorderd.’
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

VERKEERSLEED HAZEPOLDER
IS GELEDEN
Na zes weken afsluiting hebben wethouder Mario Hegger en
projectmanager Kees van Dijk (Heijmans) de hekken verwijderd en rijdt het verkeer weer over de Neckerstraat. De nieuwe
rotonde is keurig volgens schema opgeleverd en iedereen is
blij. Bewoners van de Hazepolder zijn verlost van eigenwijze
en daardoor gevaarlijke bestuurders, maar er is ook een stukje
entertainment weg.
Ondanks veel duidelijke borden dachten duizenden
bestuurders: ‘Dat geldt natuurlijk niet voor mij’. Het
moeizame achteruitrijden van grote vrachtwagens was een
leuk schouwspel, maar bewoners vroegen zich tegelijkertijd
af waarom de borden werden genegeerd. Een bewoner
van de Thorbeckekade:
“Onbegrijpelijk dat naast
motoren, personenauto’s
en grote vrachtwagens
ook politie, brandweer,
ambulances en bussen
de borden en hekken
negeerden.” Een ander
vult aan: “Ook lesauto’s,
waaronder een bus, lieten
de leerlingen simpelweg de
borden omzeilen.” Het leed
is nu gelukkig geleden en het
wachten is op reconstructie
van de Neckerstaat.
Waarschijnlijk begint die eind
Mario Hegger en Kees van Dijk openen
volgend jaar. 		
l de nieuwe rotonde.
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SPOT ON...
Hoge nood?

Nog even ophouden.
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Boze Buurman

l

VAN ONZE VERSLAGGEVER…
Niet veel veranderd
Parkeren is een hot item. Vooral in en rond de binnenstad wordt
stevig gecontroleerd en wie te laat is of op de verkeerde plek
staat, is vrijwel zeker het haasje. Wie denkt dat dit iets is van de
laatste tijd heeft het mis, want een kleine ook veertig jaar geleden
waren foutparkeerders massaal de pineut. In 1977 was het op
marktdagen een drukte van belang en werden de nog betrekkelijk
nieuwe parkeermeters gemeden. Op een dinsdag vond de politie
het welletjes en deelde op die ene dag 170 bekeuringen van maar
liefst vijftien gulden uit, en bestuurders die in het groen langs de
Jaagweg parkeerden, waren extra de sigaar. Ze moesten op het
matje komen bij de rechter en kregen een aanzienlijk hoger boetebedrag voor de kiezen. Veel bezoekers waren boos vanwege het
dure marktbezoek en winkeliers wezen kwaad naar de gemeente,
die volgens hen voor meer gratis parkeerplekken moest zorgen.
Eigenlijk is er in veertig jaar, met uitzondering van het boetebedrag, niet veel veranderd.

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

Feest in de Bloemenbuurt
Op 31 augustus vierden Frits (86) en Tine (81) Arink hun
60-jarig huwelijk. Na het trouwen in 1955 woonden ze eerst
in Tuindorp Oostzaan, daarna 36 jaar in de Hazepolder,
verhuisden toen
naar Almere,
maar wonen sinds
een jaar weer in
Purmerend.
Ze werden de
trotse ouders van
vier kinderen,
grootouders
van drie
kleinkinderen en
overgrootouders
Burgemeester Don Bijl feliciteert het paar met
van twee achter
een bloemetje.
kleinkinderen. l

Als echte Purmerender kijk je natuurlijk uit naar
de paardenrennen, het jaarlijks terugkerende
hoogtepunt van de nazomerfeesten. Het is een
reünie waarbij rangen en standen verdwijnen in
een stad waar iedereen elkaar bij de voornaam noemt. In
het verleden volgden de hotemetoten het gebeuren vanaf
een omgebouwde oplegger, maar Purmerend groeide en ook
het aantal vips (very important Purmerenders) nam gestaag
toe. Er kwam een viptent, die al weer snel te klein was voor
het aantal bezoekers dat zich niet onder het gewone volk
wenst te begeven en zich met een polsbandje bij de tent
meldt. Vrijheid blijheid natuurlijk, maar boze tongen beweren
dat vanwege die grote tent de herinneringsboom in het
kleine plantsoentje moest verdwijnen. Die aan Purmerend
geschonken boom is eerder verhuisd van het Tramplein naar
de Nieuwstraat, maar overleefde dat niet. Er werd een nieuw
exemplaar geplant, en net toen deze wilde gaan groeien,
werd hij weer uit de grond gehaald en verplaatst naar de
waterkant, waar hij overleed en nu troosteloos staat dood te
zijn. De gezelligheid zal er tijdens toekomstige draverijen niet
minder om zijn bij het gewone volk en bij de vips, gescheiden
door een baan en een polsbandje. Weinigen zullen stilstaan
bij de totale kosten die inmiddels zijn gemaakt voor de
herinneringsboom, want ach, op één, twee boompjes kijken
we niet. En het (ook geschonken) bankje in het plantsoentje?
Dat is verplaatst om plaats te maken voor een tent vol very
important Purmerenders Kan daar niet wat aan gedaan
worden? bozebuurman@hotmail.com.
l

Volgende wijkkrant
De volgende wijkkrant verschijnt in de week van 2 tot 6
november. Artikelen, foto’s en mededelingen graag aanleveren
vóór 10 oktober. 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

COLOFON
De Wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Piet Jonker en Paul Willemse met medewerking
van Conny Dijkstra en Iris Jonker.
Eindredactie: Wijkkerngroep Centrum,
e-mail: phm.willemse@gmail.com.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy.
Opmaak: Gerjan Stolp.
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.

