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EVEN VOORSTELLEN: UW NIEUWE REDACTIE
‘Mijn naam is Adriaen Louman
(1956). Ik ben geboren in Amsterdam
en woon sinds enige tijd in
Purmerend, vrijwel direct onder
de rook van het stadhuis. In mijn
deelname aan de redactie zie ik een
goede mogelijkheid om mijn nieuwe
woonplaats beter te leren kennen en
te ervaren wat er speelt – en in het
centrum is dat best veel. Ik denk dan
niet alleen aan allerlei festiviteiten
op de Koemarkt door het jaar heen,
maar ook aan de plannen voor de
Adriaen Louman.
nieuwbouw aan de Purmersteenweg.
De realisering hiervan zal er voor
zorgen dat de rand van het stadscentrum er binnen afzienbare tijd
heel anders uitziet.’
l

Ook Centrum heeft
whatsapp-groep
Machteld Tiessens, Nathalie Rijkenberg en Judith de Ridder (v.l.n.r.).

Wijkkrant Centrum is na het nodige gezoek naar
nieuwe medewerkers gelukkig weer goed op sterkte
en gaat met frisse moed verder. De drie vrouwelijke
redactieleden stellen zich hier aan u voor, evenals de
enige mannelijke redacteur.
‘Ik ben Judith de Ridder en woon sinds negen jaar met veel
plezier in de Bloemenbuurt. Ik werk in het onderwijs en daar
gaat veel tijd in zitten. Het lijkt me dan ook goed om mijn
aandacht wat beter te verdelen en me meer op mijn woonen leefomgeving te richten. Het bijdragen aan het tot stand
komen van de wijkkrant zie ik als een goed begin.’
‘Mijn naam is Nathalie Rijkenberg en woon nu vier jaar
in de Bloemenbuurt. Het fijne aan hier wonen vind ik de
saamhorigheid en gezelligheid. Sinds de oprichting van
de Stichting Hertenkamp Bloemenbuurt ben ik lid van het
bestuur.’
‘Ik ben Machteld Tiessens en woon sinds drie jaar in het
mooie centrum van Purmerend. Ik werk in de zorg voor
verstandelijk gehandicapten en houd me daarnaast graag
bezig met mijn hobby’s: viool spelen en zingen.’

Centrum heeft, zoals zo
veel andere wijken in
de stad, een whatsappbuurtpreventiegroep.
Dit is een initiatief van de
bewoners zelf en fungeert
als extra ogen en oren voor
de politie.
Via de groep kunt u
verdachte en opvallende
situaties delen waarbij je
je afvraagt: is dit wel oké?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan
(vermoedens van) inbraak,
oplichting, vernieling,
straatroof, bedreiging of
mishandeling.
U kunt lid worden door
een mailtje te sturen naar:
delahayechanthal@gmail.
com, met graag uw mobiele
nummer. Doe mee, want op
deze manier maken we onze
wijk nóg veiliger. 		
l
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Purmerender Stadstoneel gaat
door met ‘De goede dood’

De Dichterskring Waterland maakt ieder jaar een
gedicht voor de banier op het gebouw van Proeflokaal
Bakker. Het is dit jaar honderd jaar geleden dat
J. J. P. Oud de kunstbeweging De Stijl heeft opgericht.
De Dichterskring heeft daarom dit jaar uitgekozen om
De Stijl tot het thema van 2017 te maken.
Oud (1890-1963) was een geboren Purmerender. Tijdens
zijn studie in Leiden ontmoette hij de kunstenaars Piet
Mondriaan, Gerrit Rietveld en Theo van Doesburg. Samen
richtten ze in 1917 De Stijl op.
Oud was een voorvechter van moderne architectuur. Voor
en in onze stad ontwierp hij in het centrum verschillende
panden, onder meer dat van de Julianastraat 12, de
Herengracht 23 en het gebouw Vooruit.

Vakjury
Ieder lid van de kring schrijft een gedicht en stuurt dit naar
de vakjury. Die bestaat uit Dichterskring-oprichtster Flory
Peetoom, Joop van den Hoorn en Paul Verhoeven van
Proeflokaal Bakker. Op 28 september om 20.00 uur wordt het
winnende gedicht bekendgemaakt bij het Proeflokaal. U bent
van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Daarnaast maakt de kring elk jaar drie gedichten
voor Purmerendse zorginstellingen. Dit zijn het
Waterlandziekenhuis, de Novawhere en het Jaap van
Praaghuis. De instellingen bepalen het thema waarover
de gedichten moeten gaan. Uit de inzendingen worden er
drie gekozen en deze worden ook op een banier gedrukt.
De gedichten rouleren aansluitend elke vier maanden van
zorginstelling.

Interesse
Heeft u interesse gekregen in de Dichterskring en wilt u lid
worden? Nieuwe leden zijn altijd welkom. Meer informatie
kunt u vinden op de website van de Dichterskring Waterland:
www.dichterskringwaterland.nl/.
l

Hertenkamp lekker bezig
Het gaat goed met het Hertenkamp in de Bloemenbuurt.
Er zijn dit voorjaar weer dieren geboren, er is een
informatiebord geplaatst en
het kamp is mooi opgeknapt.
Dankzij een prachtige
donatie hebben we een fraaie
kippenren kunnen bouwen,
waarvan ook de geiten veel
klimplezier hebben. Enkele
keren per jaar organiseren we
een klusochtend, met diverse
werkzaamheden. Heeft u zin
om eens mee te helpen?
U bent altijd zeer welkom. l

Wegens enorm succes speelt het Purmerender
Stadstoneel de productie ‘De goede dood’, die in mei
in première ging, ook nog diverse keren in oktober.
De theatermakers uit de Violenstraat presenteren dit prachtige
stuk van Wannie de Wijn in hun eigen Speelzaal, gevestigd
in het Prinses Marijke-gebouw. Het gaat over een actueel en
tegelijkertijd oer-Hollands thema: euthanasie. Onder regie van
Jos Rigter komt dit moeilijke onderwerp op ontroerende, soms
beklemmende, maar vaak ook humoristische wijze tot leven.
Voor wie het niet weet: ‘De goede dood’ gaat over een
doodzieke man die weloverwogen besluit tot euthanasie. Hij
bespreekt dit met zijn vriendin en prikt een datum met zijn arts,
met wie hij al jaren goed bevriend is. Hij is zeker van zijn zaak,
maar wat doet dit met zijn naaste omgeving? Hoe reageren zijn
dochter, zijn broers, zijn vriendin – en de dokter? Een goede
dood, geen uitzichtloos lijden, dat wil toch iedereen? En het
kan, want dat hebben we zo geregeld. Nu God voor velen niet
meer bestaat, doen we dit helemaal zelf, maar iedereen gaat
hier op het moment suprême op een andere manier mee om.

Voorstellingen
De speeldata zijn 6, 7, 8, 13, 14 en 15 oktober (op vrij- en
zaterdagen om 20.30 uur, op zondagen om 14.00 uur). De
voorstelling is in de Speelzaal aan Violenstraat 6. De entree
is € 12,50 (inclusief koffie/thee en een drankje na afloop).
Reserveren kan via telefoonnummer 06-11353181 of e-mail
goededood@gmail.com.

l

BEZOEK HET VETERANENCAFÉ
Iedere eerste woensdag van de maand vindt de maandelijkse
bijeenkomst plaats van het Veteranencafé Purmerend, en
wel in de thuisbasis Spijkerman Eten & Drinken. De Stichting
Veteranen Purmerend (SVO) nodigt veteranen en hun partners,
woonachtig in Purmerend en de regio, van harte uit om de
bijeenkomsten bij te wonen.
Het volgende Veteranencafé is op 4 oktober, aan de
Neckerdijk 1, vanaf 14.00 uur.
l
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ACHTERSTEVOREN RENNEN VOOR HET GOEDE DOEL
Een halve marathon vooruit lopen is voor de meeste
mensen al een grote uitdaging, maar Weidevenner Jerome
Hoogstraten gaat het op 1 november achteruit doen. Toen
we hem belden voor een interview, bleek hij tegenover een
van de redactieleden te wonen. We hoefden dus niet ver te
gaan voor een goed verhaal.
Dit is niet de eerste ludieke sportieve actie van Jerome. In 2014
liep hij een marathon (ruim 42 kilometer) met een kinderwagen.
De opbrengst van bijna € 6.000,- was voor Kika. Toen werd
ook meteen een nieuw idee geboren: “Na de loop voor Kika is
Stichting Achterstevoren me gaan volgen op twitter. Deze stichting is opgestart door de zusjes Sofie en Emma, destijds negen
en zeven jaar oud. Ze hebben al meer dan vierhonderd wensen
van zieke kinderen laten uitkomen en regelen bijna alles met
vrijwilligers en sponsors. Ik wilde iets voor ze doen, en wat is
dan toepasselijker dan achterstevoren rennen?”

Trainen
Jerome wilde eigenlijk een
hele marathon achteruit
lopen en begon twee jaar
geleden met trainen. “Maar
het wordt toch een halve
marathon, want met mijn
werk en gezin kan ik niet
zo intensief trainen als ik
zou willen. Nu Stichting
Achterstevoren vijf jaar
bestaat, wil ik tot een
afronding komen. Op
1 november loop ik een halve
marathon in Weidevenne
en op 12 november doe ik dit nog eens dunnetjes over in
Helmond, waar de stichting zit. Dat is bij elkaar toch ook een
hele marathon, haha!”Mensen kijken geregeld wel raar op
als ze Jerome tijdens het trainen tegenkomen en vaak krijgt
hij leuke reacties. Zo is hem wel eens gevraagd of hij een
zonnesteek heeft of de weg kwijt is.

Uitdaging
Achteruit rennen is niet gemakkelijk, probeert u het maar eens
zelf. Jerome is er inmiddels wel aan gewend. Hij moet tijdens
het rennen regelmatig achterom kijken, maar toch heeft hij
geen last van zijn nek. “Wel had ik in het begin last van mijn
kuiten, omdat je op je tenen rent. Die zijn nu wel een stuk
sterker geworden. Het is minder zwaar dan gewoon hardlopen,
want je voeten komen niet plat op de grond.” Jerome kijkt op
rechte stukken elke vijftig tot honderd meter achterom, maar
tijdens de marathon in de wijk moet hij beter uitkijken voor
obstakels zoals bruggen, oversteekplaatsen en stoepranden.

Doe mee!
Wilt u de actie van Jerome steunen op woensdag
1 november? Moedig hem dan aan langs de route, loop
een stukje mee of doneer geld aan zijn stichting. U kunt uw

bijdrage storten op rekeningnummer NL42 INGB 0007170765
van Stichting Samen42. Hij start om 11.00 uur bij basisschool
De Marimba en loopt de route vijf keer. Jerome eindigt
ongeveer 2,5 uur later bij Heel Europa.
Hierna gaat Jerome weer op zoek naar een andere
ludieke actie. Hierbij wil hij graag samenwerken met
sportverenigingen. Heeft u interesse? Neem dan contact met
hem op via de website van zijn stichting www.samen42.nl. l

Verbouwing gemeentehuis
vordert gestaag
‘Van buiten naar binnen’: onder
deze naam is dit voorjaar gestart
met een grote verbouwing van
het gemeentehuis. Met deze actie
wil de gemeente onder andere de
toegankelijkheid vergroten. Nu het
werk binnen in het stadhuis bijna
klaar is, wordt de buitenkant onder
handen genomen.
De werkplekken van de verschillende afdelingen, de raadszaal
en de entree zijn flink aangepakt. Het nieuwe en uitnodigende
werkcafé op de begane grond gebruikt de gemeente om
gesprekken te voeren met bewoners en bedrijven, maar ook
bezoekers kunnen hier op aangename wijze vertoeven.
Verder heeft de gemeente met de verbouwing ruimte
gecreëerd voor allerlei instellingen. Zo heeft het Werkplein
inmiddels zijn intrek genomen in het gemeentehuis en vestigt
Spurd zich er aan het eind van dit jaar.

Open dag
Op zaterdag 9 september kon iedereen het resultaat zien van
deze grondige opknapbeurt, want toen hield de gemeente
een open dag, met onder meer rondleidingen door het
gebouw, presentaties van afdelingen en optredens van
lokale muziekgroepen. Lokale foodtrucks zorgden voor de
versterking van de inwendige mens en Spurd omlijstte de dag
met allerlei sportactiviteiten op het parkeerterrein.
De op deze dag geopende tentoonstelling ‘Stadhuis, vroeger
en nu’ was de hele maand te zien.
l
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GEBOUW MARIJKE THUISBASIS
VOOR 55-PLUSSERS
Al bijna dertig jaar
organiseert de Stichting
Prinses Marijke
activiteiten in Gebouw
Marijke voor de
55-plussers onder ons.
Zo spelen ze er het hele jaar
door jeu de boules op de
Foto: Cor van Bruggen.
baan achter het pand en zijn
er allerlei clubs en cursussen,
waaraan u voor een klein bedrag kunt deelnemen. Bijna
elke dag kunt u er biljarten (van beginner tot gevorderde) en
zijn er teken- en schilderclubjes. Ook wordt er yoga, tai chi,
gymnastiek en volksdansen gegeven. Verder kunt u er darten,
zijn er spel- en kaartclubs en kunt u zelfs mondharmonica
leren spelen.
Heeft u interesse in een van deze activiteiten, dan kunt u
het programma voor het komende seizoen ophalen aan de
Violenstraat 6 en zich aanmelden bij de contactpersoon.
Wilt u zelf een activiteit starten, dan kunt u contact opnemen
met Tineke Roet-Rozee, telefoon 0299-430464 of e-mail
troozee@gmail.com.
l

Gesloopt Plankier herrijst
Afgelopen juni begon de sloop van het voormalige
schoolgebouw Het Plankier. In 1967 startte de Herman
Broerenschool in dit gebouw. Later ging dit over in de school
Het Plankier. Het pand bood onderdak aan kinderen in het
speciaal onderwijs. In februari 2012 verhuisde Het Plankier
naar een nieuw gebouw in Weidevenne. Daarna, en in
afwachting van een nieuwe bestemming, werd het gebouw
beheerd door middel van anti-kraakbewoning. Sinds mei
2016 stond het pand leeg.
In overleg met de buurtbewoners heeft de gemeente
besloten er twintig bungalowwoningen te bouwen. Nu,
na de bouwvakvakantie, wordt een start gemaakt met dit
nieuwbouwproject onder de naam... Het Plankier.
l
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Taallokaal draagt gedichten voor
Het Taallokaal Purmerend biedt een podium aan iedereen die
gedichten schrijft en deze graag wil voordragen. Proeflokaal
Bakker organiseert het evenement van oktober tot en met
mei. Elke derde donderdag van de maand vindt het Taallokaal
plaats en u kunt het gratis bezoeken.
Proeflokaal Bakker, Koemarkt 44, telefoon 0299 421262,
e-mail info@proeflokaalbakker.nl.

l

Activiteiten Vereniging
Historisch Purmerend
Op 30 september houdt de
Vereniging Historisch Purmerend (VHP) een inloopmiddag
in haar pand aan de Kanaaldijk 10. Er zijn dan allerlei
voorwerpen en afbeeldingen
te zien van het oude
Purmerend, maar ook kunt u
er zaken kopen.
Op 22 oktober is er een
presentatie over tekeningen
en schilderijen van Maarten
Oortwijn in Partycentrum
Concordia aan de
Koemarkt 4. De aanvang is
om 14.00 uur. Leden van de
VHP hebben gratis toegang.
Voor informatie: secretaris@vereniginghistorischpurmerend.nl. l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Adriaen Louman, Judith de Ridder, Nathalie
Rijkenberg en Machteld Tiessens.
E-mail redactie: redactiecentrum@gmail.com.
Samenstelling en eindredactie: Fred Berga,
Journalistiek & Meer.
Met dank aan Wijkkrant Weidevenne.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden
artikelen in te korten of niet te plaatsen.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt op 2 november.
Kopij aanleveren kan tot 8 oktober.

