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KOP WEST VOLOP IN AANBOUW

Daphne Faijdherbe.

Het zal u niet zijn ontgaan
dat de werkzaamheden
op Kop West in volle
gang zijn. Deze
nieuwbouwlocatie
tussen de Wolgalaan,
Neckerstraat en
Kanaaldijk wordt de
komende jaren in fasen
volgezet met in totaal zo’n
550 woningen op
elf velden.

Vijf van die velden zijn momenteel in ontwikkeling, waaronder
bouwveld A, dat is bedoeld voor zelfbouwkavels. Bewoners
kunnen hier onder voorwaarden naar eigen wens hun
droomhuis bouwen.

Avontuur
Een van de toekomstige bewoners van zo’n kavel is
Daphne Faijdherbe. Ze woont nu ook al met haar gezin in
Weidevenne. “Hoewel we eigenlijk geen echte verhuisplannen
hadden, hebben we ons twee jaar geleden toch ingeschreven
voor een zelfbouwkavel. Tot onze verrassing werden we
ingeloot en besloten we er voor te gaan”.Daphne vertelt
dat de woning aan een kwaliteitsplan moet voldoen en dat
het ontwerp moet worden goedgekeurd voordat de eerste
schop de grond in mag. “Het is erg leuk om je eigen woning
te bouwen, maar er komt wel heel wat meer bij kijken dan je
vooraf bedenkt. Het is een lang traject en er is veel te kiezen.
Overal waar ik nu kom, let ik bijvoorbeeld op de stenen en de

afwerking van de woningen. De buurt waar we gaan wonen
komt er heel leuk uit te zien: geen standaardbouw en veel
afwisseling in gevels, bestrating en verlichting.”

Nieuwe buren
Het wonen in Weidevenne bevalt Daphne prima. “Ik heb
nu heel leuke buren, die ik straks zeker ga missen. Met
de toekomstige bewoners van Kop West hebben we een
besloten facebookpagina waarop we alvast kennis maken
met elkaar en ideeën uitwisselen.”Als alles goed gaat, begint
de bouw van Daphnes woning deze maand en kan ze begin
2018 verhuizen naar haar ‘zelfgebouwde’ droomhuis.
Wilt u ook wonen op Kop West? Bekijk dan de mogelijkheden
op www.kopwest.nl.
l

Stand van de krant:
Helaas...
U heeft jammer genoeg opnieuw een nooduitgave
van uw Wijkkrant Centrum in handen. Mogelijk
is dit tegelijk ook de laatste editie van Wijkkrant
Centrum, want ondanks veelvuldige oproepen
voor nieuwe redactieleden hebben zich te weinig
gegadigden gemeld. We herhalen daarom voor
de allerlaatste keer onze vraag: wie heeft zin en
tijd om mee te werken aan de wijkkrant? Voor
professionele ondersteuning is gezorgd. U kunt
zich aanmelden of meer informatie krijgen via
e-mail: redactiecentrum@gmail.com, of telefonisch:
06-19666112.

Daphnes nieuwe huis komt bij de rode ster.
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EXPOSITIE KERKHOF OVERWEERSEPOLDERDIJK
VANWEGE JUBILEUM STICHTING
De stichting die het kerkhof aan de Overweersepolderdijk beheert, bestaat 12,5 jaar en viert dit heuglijke feit
met een expositie. De tentoongestelde kunstwerken
zijn dan te koop en een deel van de opbrengst komt
ten goede aan de stichting die dit unieke stukje Purmerend onderhoudt.
Het kerkhof is in 1875 dankzij een ruimhartige schenking van
de familie Brandjes gesticht. Toen lag het aan de rand van de
stad ingebed tussen boerderijen en grasland, waar de koeien
vreedzaam liepen te grazen en waar de jeugd naar het eerste
kievietsei liep te zoeken. In de jaren vijftig van de vorige eeuw
breidde de stad explosief uit. De begraafplaats raakte ingeklemd
door woningen, flats, winkels en bedrijven. Er was niet aan te
ontkomen dat in 1975 het kerkhof zou worden gesloten om
ruimte te bieden aan de grootse uitbreidingsplannen van de
gemeente, maar
een dodenakker
moet minimaal
25 jaar gesloten
blijven alvorens
kan worden
overgegaan tot
ontruiming.

Reddingsplan
In begin 2004
verzocht toenmalig wethouder
Vincent Nijenhuis
enkele mensen te
onderzoeken of de
Een bronzen beeld van Aad Vlaar.
Rooms Katholieke
Begraafplaats,
zoals het kerkhof officieel heet, kon worden gered. Een enthousiaste groep werd gevormd om een reddingsplan op te
zetten om aan het verval van dit uniek stukje stiltegebied een
halt toe te roepen. Een plan de campagne werd gemaakt om
de formaliteiten rond te krijgen.
Met trots kunnen we melden dat het resultaat van dit alles is:
een stiltegebied waar iedereen zich kan bezinnen op verleden
en heden.
Dit memorabele moment vieren wij, de Familie Vlaar, met een
expositie, waarvan een deel van de verkoopopbrengsten ten
goede komt aan de stichting die zorg draagt voor behoud en
onderhoud van deze unieke plek.

Monumentenzorg
Op zaterdag 24 juni om 14.00 uur heeft Jan van der Linden,
kleinzoon van de maker van het toegangshek – dat samen
met de kapel onder monumentenzorg valt – deze jubileumexpositie geopend, waar de familie Vlaar en nicht Ada van der
Linden en Ria Rijser hun werken exposeren. Te zien zijn schilderijen, stenen en bronzen beelden, keramisch steengoed in

holle vormen opgebouwd en driedimensionaal glas–in–lood.
In het laatste weekeinde van deze tentoonstelling, op
zaterdag 8 en zondag 9 juli tussen 13.00 en 17.00 uur, zijn de
makers van deze kunstzinnige werken zelf aanwezig.
l

Geld aanvragen voor Burendag
Op zaterdag 23 september is het weer
Burendag. We horen
u denken: ‘Dat duurt
nog wel even’, en dat
klopt. Maar als u van
plan bent iets leuks te
organiseren op deze dag, dan is het goed te weten dat
u hiervoor geld kunt aanvragen bij het Oranjefonds.
Op Burendag kunt u gezellig samenkomen om uw buren
(beter) te leren kennen en/of iets goeds doen voor een ander
en de buurt. U kunt denken aan een straatfeest of sportdag,
de straat onkruidvrij maken, vogelhuisjes maken of gewoon
een kopje koffie drinken met elkaar.

Aanvragen
Via www.burendag.nl kunt u maximaal € 400,- aanvragen
voor uw activiteit. Laat deze kans niet voorbijgaan, want u
heeft toch ook liever een goede buur dan een verre vriend? l
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De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
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