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HIJ KOMT, HIJ KOMT…
Onlangs ontving de redactie een officiële brief uit
Spanje, die we hier afdrukken.

Lieve kinderen,

Het is alweer november; de hoogste tijd voor Sinterklaas
om naar Nederland te komen.
De Pieten zijn heel druk bezig geweest om de pakjesboot
vol te laden met cadeautjes, rijmpjes en lekkernijen.
We zijn nu onderweg en hopen dat we zonder pech
op zondag 19 november Purmerend binnen mogen varen.
Rond 13.00 uur komen we aan op de Kanaalkade.
Ik hoop jullie daar allemaal te zien, net als mijn trouwe
vriend Americo, het Pietenorkest en natuurlijk de
burgemeester.
Op de rug van Americo zal ik, samen met mijn Pieten,
door de stad gaan op weg naar de Koemarkt.
Wij zullen daar rond 14.00 uur aankomen,
waar ik honderden, zo niet duizenden kinderhanden
zal schudden en hier en daar een aai over
de bol zal geven.
We gaan er mooi feest van maken!

Sinterklaas.
Lieve groet van

Opgelet!
Aangepast parkeren en wegafsluitingen zondag 19 november
Sinterklaas komt op zondag 19 november rond 13.00 uur met
zijn stoomboot Purmerend binnenvaren. Burgemeester Don
Bijl en de hulpburgemeesters ontvangen de Sint aan de Kanaalkade. De route die Sinterklaas volgt naar de Koemarkt is
dan voor alle verkeer afgesloten, ook de Sluisbrug.Om alles in
goede banen te leiden, geldt die zondag van 00.00 tot 17.00
uur een parkeerverbod op de Kanaalkade. Het is zondag
gratis parkeren in de binnenstad en u kunt gebruikmaken
van ’t Lammetje of parkeergarage de Claxonate. Toch is het
dringende advies om met de fiets te komen.

Foto: Han Cozijn

Wist u dat...
Als u in de wijk ziet dat een stoeptegel scheef ligt, een
lantaarnpaal stuk is of iets anders kapot is, dat u hiervoor
het Klantencontactcentrum (KCC) van de gemeente kunt
inschakelen? Het KCC is te bereiken via 0299-452452 of via de
whats-app op nummer 06-22246060 (tijdens kantooruren).
l

En toen waren er nog drie
Helaas heeft Adriaen Louman de redactie van de wijkkrant
alweer verlaten. Hij kon de werkzaamheden voor de wijkkrant
uiteindelijk toch niet combineren met andere bezigheden.
Mocht u hebben getwijfeld om mee te doen aan het schrijven
van de wijkkrant en kriebelt het nog, schroom dan niet om
even een mailtje te sturen naar de redactie. U bent altijd
welkom.
l
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WIJKAGENT IS ER VOOR Ú
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg
in zijn en dus onze wijk. U kunt hem benaderen in het
geval van sociale problemen, maar ook voor zaken als
overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer.
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Opknapbeurt fietspad in de
Hazenpolder
De gemeente heeft, in samenspraak met de bewoners
uit de Hazenpolder, het fietspad tussen de Neckersluis
en de rotonde opgeknapt.

Samen met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu
en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren
en vergroten van de veiligheid in de wijk. Ook onderhoudt hij
contact met de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met
tips, vragen of opmerkingen over de veiligheid in de wijk kunt
u contact met hem opnemen.Het Centrum en de Hazenpolder
hebben onlangs een nieuwe wijkagent gekregen: Ron Bruinsma.
U kunt hem bereiken via het landelijke politienummer 0900-8844.
De wijkagent maakt ook gebruik van twitter: @POL_Bruinsma. l

Hertenkamp ontvangt als goed
doel € 3.500,Stichting Hertenkamp
Bloemenbuurt was tijdens
het steenwerpen in de
nazomerfeestweek een
van de goede doelen. Die
middag is het prachtige
bedrag van € 3.000,opgehaald. Van dit geld
gaat de stichting in het voorjaar van 2018 twee nieuwe
schuilhuisjes plaatsen voor de dieren.
Daarnaast was het hertenkamp ook het goede doel van de
sponsoractie ‘Dieren van de boerderij’ van supermarkt Deen.
Met deze actie heeft de stichting het mooie bedrag van
€ 500,- gesponsord gekregen, waarvan nieuwe broedhuisjes
voor de eenden worden gekocht.
l

INITIATIEVEN UIT DE WIJK
Tot voor kort hadden de wijkwethouder en de
wijkmanager een spreekuur in de wijk, waar
buurtbewoners met hun vragen of opmerkingen
terecht konden.
Dit spreekuur is echter komen te vervallen. Daarvoor in de plaats
gaan de twee de buurt in om met buurtbewoners te praten. Ook
organiseren ze regelmatig een buurtoverleg met bewoners uit
verschillende straten. Dit kan zijn op initiatief van de gemeente,
maar ook op dat van bewoners. Zo is er onlangs overleg geweest
met de bewoners uit de Rozenstraat over een groenperk in de
straat. De bewoners uit de korte Vooruitstraat zien graag dat de
straat wordt opgeknapt en anders wordt ingericht. Dit initiatief
hebben ze zelf bij de gemeente neergelegd. De wijkwethouder en
wijkmanager pakken dit op en plannen hiervoor een buurtoverleg
in. Heeft u zelf vragen, opmerkingen of tips, spreek dan
wijkmanager Henk Noordhuis aan als u hem in de wijk ziet lopen
of bel met het gemeentehuis.
l

Om het fietspad zo goed mogelijk te kunnen aanleggen,
is een aantal bomen gekapt. De tegels van het fietspad
zijn vervangen door asfalt. De gemeente gaat elders
nieuwe bomen aanplanten ter vervanging van de gekapte
exemplaren.

l

SAMEN OP STAP MET
WANDELGROEP PURMEREND
Houdt u van wandelen,
maar komt het er gewoon
niet van? Vindt u het
gezellig om samen met
anderen een mooie route
te lopen? Wandel dan
mee met de Wandelgroep
Purmerend.
De groep wordt begeleid door vijf enthousiaste wandelaars.
U kunt per keer kiezen uit twee wandelingen: voor geoefende
wandelaars tussen de 7,5 en tien kilometer en voor rustige
starters ongeveer vijf kilometer. Beide groepen worden begeleid. Het is de bedoeling dat als u zich opgeeft, u van plan
bent de wandelingen zoveel mogelijk een keer mee te lopen,
dit vanuit sociaal oogpunt.

Populier
We wandelen op dinsdagmiddag vanuit De Populier, Populierenstraat 7. De Populier is onderdeel van Zorgcentrum De
Rusthoeve. Dit jaar is de laatste wandeling op 12 december.
Verzamelen is om 13.15 uur, vertrekken om 13.30 uur. De
wandelingen zijn gratis. U bent altijd welkom om een keer
mee te lopen om te ervaren of het iets voor u is.
Na afloop kunt u eventueel voor een klein bedrag een
consumptie gebruiken en even gezellig napraten. U kunt zich
aanmelden via Wandelgroeppurmerend@gmail.com.
l
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ELKAAR HELPEN IN CENTRUM
Door elkaar, als
buurtbewoners en
medewerkers van
organisaties, te leren
kennen en op te zoeken,
kunnen we elkaar helpen.
Bijvoorbeeld als het
gaat om het leggen van
contacten in de wijk, het
meedoen aan activiteiten
en het beantwoorden van
vragen zoals over geld, (vrijwilligers)werk, wonen en
zorg. ‘Elkaar weten te vinden’ is hierbij erg belangrijk.
Wijkplein Centrum en Gors is een van de plekken in de
wijk die dat mogelijk maakt.
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vergadering of gewoon een kopje koffie. Ook kunnen
buurtbewoners en medewerkers van organisaties er terecht
met een vraag, probleem of idee, want er is altijd iemand
aanwezig die u verder op weg helpt. Weet u nog niet precies
bij wie u moet zijn? Kom gerust langs op het wijkplein.
Ook bent u van harte welkom om kennis te komen maken bij
het netwerkuurtje, iedere eerste dinsdag van de maand, van
10.00 tot 11.00 uur op het wijkplein, of elke derde donderdag
van de maand in de Viervorst, Primulastraat 82.

Activiteiten

Er is maandelijks een netwerkuurtje, er zijn flexwerkplekken,
buurtbewoners organiseren er ontmoetingsactiviteiten
en vaak wordt er afgesproken voor een gesprek, een

In het centrum zijn twee locaties waar activiteiten worden
georganiseerd, namelijk in Wijkplein Centrum (Rusthoeve)
en bij Prinses Marijke, waar 55+-activiteiten worden
georganiseerd. U kunt zoals meedoen aan koersbal, biljarten
en bloemschikken, of mee gaan wandelen. Op de website
van Clup (www.clup.nl) kunt u zien welke activiteiten in
de Rusthoeve plaatsvinden. U kunt uiteraard ook even
binnenlopen bij het wijkplein voor informatie.
Wijkplein Centrum en Gors, Populierenstraat 1, telefoon:
0299-480630, e-mail: centrumengors@swtpurmerend.nl,
facebook; sociaal wijkteam centrum en gors.
l

De Zorgwinkel van De
Zorgcirkel helpt u verder

SPORTIEF IN DE WILLEM
EGGERTSCHOOL

Vlakbij de Hema
en naast de ING
zit De Zorgwinkel
van De Zorgcirkel.
U kunt er terecht
met al uw vragen
over voorzieningen
en mogelijkheden
voor ouderen in
Purmerend. De
medewerkers
kunnen u verder helpen met uw vragen over deze
voorzieningen.

In basisschool de Willem Eggert worden verschillende
sportactiviteiten georganiseerd. Op maandagavond
bijvoorbeeld kunt u meespelen bij tafeltennisclub De Snelle
Bal, van 20.30 tot 22.30 uur. U bent welkom om vrijblijvend
een keer te komen meedoen. Heeft u geen eigen batje?
Geen probleem, het benodigde materiaal is aanwezig. U kunt
vragen naar Jos Rijkenberg of Jan Visser. In de gymzaal zijn
op woensdagavond schermtrainingen. Voor de jeugd (van acht
tot en met zeventien jaar) is dit van 19.00 tot 20.30 uur en voor
volwassenen (vanaf achttien jaar) is de training van 20.30 tot 22.00
uur. Kijk voor meer informatie op: www.schermzaalheerooms.nl.

Welke voorzieningen biedt De Zorgwinkel?
•	U kunt als u boven de 55 bent een gratis De zorgcirkelpas
laten aanmaken, waarmee u bij verschillende winkeliers in
het centrum korting krijgt op uw aankopen.
•	Daarnaast kunt u voor maximaal drie uur een rolstoel of
rollator lenen; De Zorgwinkel heeft er diverse staan.
•	Mocht u even geen tijd hebben om te koken, dan
heeft De zorgwinkel elke dag verse maaltijden voor
één persoon; u kunt kiezen uit twee
maaltijden.
De Zorgwinkel is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Loop gerust eens binnen; de medewerkers
beantwoorden graag uw vragen.
l

Sportmoment
Trimgroep Phoenix, aangesloten bij patiëntenvereniging De Hart
en Vaatgroep, organiseert op vrijdagmiddag speciaal voor (ex-)
hartpatiënten een sportmoment. Dit is van 13.30 tot 15.00 uur in
de gymzaal. Er worden verschillende soorten oefeningen gedaan
en de les wordt altijd afgesloten met twintig minuten volleybal.
Voor de hele les geldt; niets moet, alles mag. Om te mogen meedoen heeft u een schriftelijk bewijs van geschiktheid nodig van uw
behandelend cardioloog. U bent altijd welkom om een proefles te
nemen. Het advies is om gemakkelijke sportkleding te dragen en
zachte sportschoenen (geen zwarte scholen die afgeven). Als u lid
wil worden: de contributie bedraagt € 12,50 per maand.

Informatie
Informatie kunt u inwinnen door te mailen naar sjoerd.w.a.wal@
planet.nl of te bellen naar 0299-671915. Op vrijdagmiddag even
binnenlopen kan natuurlijk ook.
Voor alle activiteiten geldt dat de ingang van de gymzaal is aan de
Jan van Egmondstraat 14-17.
l
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KINDERFEEST SINT-MAARTEN
IN DE BLOEMENBUURT
Het Hertenkamp
organiseert dit jaar weer
Sint-Maarten bij de vijver.
Begin samen met je
broertje/zusje, vriendjes
en vriendinnetjes je
lampionnentocht bij het
Hertenkamp. Na het zingen
van jullie mooiste lied kies
je een lekker snoepje of
stukje fruit uit. Het feest
begint om 17.30 uur.
Als je bij het Hertenkamp bent geweest, kun je doorlopen naar
de Fresiastraat. Daar kun je griezelen met je lampion in Halloween-stijl. Twee voortuinen zijn helemaal versierd. Kinderen
kunnen op de foto met diverse karakters. Uiteraard is er snoep,
ijs en fruit voor iedereen en er is die avond ook een verrassingsact. Als je het leuk vindt, mag je zelf ook verkleed komen.
Alles is geheel gratis. Kom dus naar de Fresiastraat
(huisnummer is niet nodig, je ziet het vanzelf). Sint-Maarten is
van 18.00 uur tot 20.00 uur.
l

Regenboog kunstwerk onthuld
In het kader van de Internationale Coming-Outdag
is in het centrum, bij het NS treinstation, een
regenboogkunstwerk onthuld.
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Ken uw wijk

Waar is dit?

Terug van weggeweest: de
quiz ‘Ken uw wijk’. Onze
fotograaf heeft daarvoor
weer een puzzelfoto gemaakt
in de wijk. Als u de oplossing
weet, maakt u kans op een
VVV-bon ter waarde van
vijftien euro. Bij meer goede
inzendingen wordt geloot.
Mail uw oplossing naar
centrumredactie@gmail.com.
Opsturen of langsbrengen
kan ook: Redactie Wijkkrant
Centrum, Primulastraat 44,
1441 HC Purmerend. Vergeet
niet uw naam en adres te
vermelden. U kunt insturen
tot 15 november. Veel
succes!		
l

WINNEND GEDICHT OP BANIER
In de wijkkrant van afgelopen
september schreven we
over de wedstrijd van
de Dichterskring. Op 28
september is het gedicht dat
heeft gewonnen onthult. De
winnaar is Eveline Richter.
Het gedicht is voor iedereen
te bewonderen op de zijgevel
van Proeflokaal Bakker op de
Koemarkt.
l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Judith de Ridder, Machteld Tiessens en Nathalie
Rijkenberg.
E-mail redactie: centrumredactie@gmail.com.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
Purmerend is sinds 2012 een regenboog gemeente. De gemeente
voert actief beleid voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners (mensen die lesbisch, homoseksueel,
biseksueel of transgender zijn). De focus ligt voor een groot deel
op LHBT-jongeren. Veel LHBT jongeren hebben te maken met
negatieve reacties van leeftijdsgenoten, pesten en geweld.
Voor het voeren van dit beleid krijgt de gemeente financiële
steun van het Rijk. Vanaf 2018 stopt de bijdrage van het Rijk.
De gemeente heeft zelf budget vrijgemaakt om het LHBTbeleid te kunnen behouden.
l

Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden
artikelen in te korten of niet te plaatsen.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copy.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 13 december 2017.
Kopij kan worden aangeleverd tot 15 november 2017.

