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Groepjes met jongeren die – rondhangen - in de stad, het 
winkelcentrum en elders in de wijk: u kent het vast wel. 
Misschien vraagt u zich wel eens af of die jongeren niets 
beters te doen hebben of wat ze op die plek doen. Soms 
geeft dit – rondhangen –  problemen, maar vaak ook niet. 

Om de jongeren in kaart te krijgen en ze hulp te bieden waar 
nodig, heeft Purmerend een aantal jongerenwerkers. Voor dit 
artikel hebben we twee van jongerenwerkers die in het Cen-
trum actief zijn gesproken, namelijk Khalid en Jurjen. 

De jongerenwerkers werken vanuit Clup Welzijn. De gemeen-
te subsidieert het werk dat ze doen. 
Khalid en Jurjen zijn vaak in de wijk te vinden. Onopvallend, 
dat wel. Dit is een bewuste keuze, want mensen in uniform of 
met een duidelijk logo op hun kleding, schrikken vaak af. Ook 
willen jongeren niet altijd dat andere zien dat ze hulp krijgen 
van een jongerenwerker.
Khalid en Jurjen geven aan dat ze bij veel jongeren bekend 
zijn, dus dat zichtbaar in de wijk lopen ook geen belang 
heeft: de jongeren weten hen  wel te vinden.

Contact
Daarnaast hebben ze al met veel jongeren contact gelegd, 
waaruit individuele begeleiding is ontstaan. Khalid en Jurjen 
helpen de jongeren op vele verschillende gebieden. Zo 
kan de een financiële problemen hebben waarbij die geen 
oplossing meer ziet en heeft de ander problemen thuis of op 

school. Door met de jongeren in gesprek te gaan en ze te hel-
pen met het in contact komen met de juiste instanties hopen 
ze dat de jongeren een beter leven krijgen.
Maar er zijn ook genoeg jongeren die zich gewoon vervelen 
en met vrienden samen komen in de stad. Voor die groep zijn 
er verschillende locaties ingericht waar ze heen kunnen voor 
vermaak. In het Centrum kunnen de jongeren terecht bij cho-
coladebar Quetzal aan de Westerstraat (hierover hebben we 
in een eerdere editie geschreven). Khalid en Jurjen geven aan 
dat de jongeren hiervan nog niet veel gebruik maken, maar 
dat ze dit wel stimuleren.

Samenwerking
Om de jongeren zo goed mogelijk te kunnen helpen, werken 
de jongerenwerkers ook samen met Handhaving, de beveili-
ging van het Willem Eggert Centrum, de wijkagent en de wijk 
manager. Bij problemen wordt in een speciale whats-app-
groep melding gedaan. Als het jongeren betreft die worden 
begeleid door Khalid en Jurjen (of andere jongerenwerkers), 
gaan ze er naartoe om te proberen de rust terug te brengen. 
Dit lijkt een effectieve aanpak te zijn. 

Mocht u in de wijk een situatie tegen komen waarin u zich 
niet prettig voelt, wat onrustig is of waarvan u denkt: dit gaat 
problemen geven, dan kunt u altijd contact opnemen met de 
Handhaving of de wijkagent. 
Maar in de meeste gevallen geldt: de jongeren veroorzaken 
geen problemen; ze zoeken alleen een plekje om met elkaar 
samen te kunnen komen.  l

KHALID EN JURJEN, JONGERENWERKERS IN DE WIJK

Rond 1890 
werd aan de 
Jaagweg 5 een 
melkfabriek 
opgericht, die 
enkele jaren 
later de naam 
Hollandia 
kreeg.

Gedurende vele 
jaren was deze 
fabriek na de 
markt de groot-
ste werkgever in 

Purmerend. In eerste instantie werd de melk in bussen aange-
voerd met paard en wagen over de Jaagweg en per trekschuit 
en stoomboot over het Noordhollands Kanaal. Ook met de 
stoomtram werd veel melk aangevoerd vanuit Waterland: later 
kwam dit per vrachtauto. In de fabriek werd de melk gepasteu-
riseerd, gecondenseerd en verwerkt tot boter, en later tot ver-
schillende papsoorten. Heel bekend was de ingeblikte gecon-
denseerde melk.  Direct naast de fabriek, op nummer 4, werd 
een directeurswoning gebouwd, die in 1899 met een verdieping 
werd verhoogd. In de gevel zit een steen, waarop de waterstand 
tijdens de watersnood van 1916 te zien is. Van de melkfabriek 
is vrijwel niets meer over, behalve de directeurswoning en een 
klein bijgebouw, waarin eerder een balletschool was gevestigd. 
Hier is sinds kort een bierbrouwerij gevestigd.

Jan Dekkers.  l

De geschiedenis van Hollandia

Foto: Vereniging Historisch Purmerend
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De gemeente van plan om  dit jaar een aantal straten 
of onderdelen daarvan, opnieuw in te richten. De 
gemeente is met de bewoners van de betreffende 
straten in gesprek om hun wensen en behoeftes  in 
beeld te krijgen, maar ook om aan te geven waar de 
knelpunten liggen. We hebben voor u een overzicht 
gemaakt van de plannen die er nu liggen.

Korte Vooruitstraat
De Korte Vooruitstraat gaat op 
de schop. Eind 2015 is tijdens 
een wijkvergadering duidelijk 
geworden dat de bewoners de 
indeling van de straat graag anders 
zouden willen zien. Zo worden de 
grote plantenbakken als lelijk en 
onhandig ervaren. De straat is erg 
smal en er zijn parkeerproblemen, 
mede veroorzaakt door de grote 
plantenbakken.
De bewoners hebben een 
commissie samengesteld die met 
de gemeente om de tafel gaat zitten 
over de plannen. 
De plannen die er liggen zijn het 

verwijderen van de plantenbakken en die vervangen door 
bomen met klimgroen. Verder wordt de straatverlichting 
aangepakt. De lampen worden vervangen voor meer  retro-
exemplaren en de verdeling van de lampen in de straat  
wordt anders. 
Wanneer de plannen worden uitgevoerd is nog niet bekend. 
Zo lopen er nog overleggen over de manier van afvoeren van 
hemelwater. 

Julianastraat
In april 2017 heeft de gemeente alle 
bewoners van de Julianastraat en 
de Liduinatuinen die grenzen aan 
de Julianastraat uitgenodigd, om de 
eerste plannen voor de herinrichting 
van de straat te bekijken. Een van 
de redenen die de gemeente heeft 
gegeven voor de herinrichting is 
de veiligheid. Het voorstel bevat 
daarom vooral plannen om de weg 
smaller te maken, er een fietspad 
van te maken waar auto’s gedoogd 
zijn (een zogenoemde fietsstraat) 
en verbreding van de stoepen. De 
bomen die er nu staan krijgen niet de 
kans om te groeien, maar het voorstel 

bevat juist meer bomen om het idee van een laan te geven.
Daarbij zijn in de tekening parkeerplekken getekend aan de 
even kant van de straat.
In het gemeentehuis stonden een aantal tafels met daarop de 
tekening en bij elke tafel een medewerker van de gemeente. 

Er hadden veel bewoners gehoor gegeven aan de oproep. 
Over het algemeen waren de meningen zeer verdeeld over 
het plan en liepen bij sommige mensen de emoties hoog 
op. Dit geeft wel aan dat veel mensen zich zeer betrokken 
voelen bij hun straat. Ideeën of wensen konden de bezoekers 
op een kaartje schrijven en inleveren bij de medewerkers. 
Denk hierbij aan extra parkeerplaatsen, – maar dan wel met 
parkeervergunning – , tot voortuintjes omdat er dan meer 
groen is en van bepaalde bomen tot het breder maken van de 
stoepen. Er zou een tweede ronde in oktober 2017 komen, 
maar helaas is dit niet gelukt. Onlangs is bekend geworden 
dat deze in april zal zijn, waarbij het nieuwe ontwerp wordt 
getoond, en dat de herinrichting dit jaar plaatsvindt. Er is dan 
ook nog budget. Ondertussen hebben een enkele bewoners 
zich georganiseerd en een enquête onder de buurtbewoners 
gehouden. Ze hebben zich ook opgeworpen als spreekbuis 
voor overleg met de gemeente. Er zijn ook bewoners die 
individueel contact met de gemeente hebben gezocht. Dit 
geeft de betrokkenheid aan. Laten we hopen op een warme 
zomer in plaats van een hete zomer en dat de Julianastraat 
over een jaar een veilige, maar ook prachtige straat is 
geworden, waar alle bewoners met plezier wonen.

Rozenstraat
Als je van de Jaagweg 
de Bloemenbuurt in 
rijdt, dan rijd je de 
Rozenstraat in. Voorbij 
de afslag naar de 
anemonenstaat staan 
daar vier huizen. Voor 
deze panden loopt 
een ventweg en dan 
een “groenstrook”. 
Althans, dat zou 
het moeten zijn, maar nu is het een “onkruidstrook”: niet 
echt een mooie entree voor deze mooie wijk. De gemeente 
heeft er recent beplanting geplaatst, maar het groen is 
niet aangeslagen en heeft plaats gemaakt voor onkruid. 
Een oplossing is om er een grasstrook van te maken. 
De bewoners konden zich hierin niet vinden, omdat ze 
voorzien dat zo’n grasstrook in no time is veranderd in 
een poepstrook. In overleg met de bewoners van de vier 
huizen is besloten er toch een groenstrook van te maken. 
De gemeente, inclusief de “tuinman”, en de bewoners zijn 
twee keer bij elkaar gekomen en in goed overleg komen er 
dit jaar in ieder geval rozenstruiken, hoe toepasselijk voor 
deze straat. De planning was om dit al voor de winter te 
bewerkstelligen, maar helaas is dit niet gelukt. De bomen 
blijven overigens staan. Aangezien het budget van de 
gemeente is verlaagd, moeten de bewoners de eerste twee 
jaar zelf voor het onderhoud zorgen. Als het groen dan is 
aangeslagen, neemt de gemeente het onderhoud over. Al 
met al zijn de bewoners tevreden met de regeling en denk ik 
dat we allen blij kunnen zijn dat we, hopelijk, de Rozenstraat 
als een nog mooiere entree zullen zien met dank aan de 
gemeente maar vooral ook dan de bewoners.  l

HERINRICHTING IN CENTRUM OP KOMST



Pagina 3Pagina 2

GEEF ME DE VIJF

Siem Hooijberg woont 
al zeventien jaar in de 
Bloemenbuurt. Hij is een 
van de verzorgers van 
het Hertenkamp. We 
willen graag meer weten 
over zijn werk in het 
Hertenkamp.

Hoe bent u als vrijwilliger bij het Hertenkamp terecht 
gekomen?
“Toentertijd deed Leo Wardernaar nog de verzorging van de 
dieren. Ik wist dat hij wel wat hulp kon gebruiken en heb mij 
toen bij hem aangemeld.”

Welke werkzaamheden u zoal uitvoert?
“Dat is aardig wat. De verzorging van de dieren doen we 
door-de-weeks samen met begeleidster Mieke en cliënten van 
de Prinsenstichting. In het weekend werken we volgens een 
rooster. We hebben daarvoor vijf vrijwilligers. De dagelijkse 
werkzaamheden doe ik samen met de andere vrijwilligers. Dit 
bestaat uit;het vegen van de voerplaatsen, het schoonmaken 
van de broedhokken en het stalletje, brood snijden, hooi 
en stro aanvullen, in de ochtend de dieren voeren en de 
vuilnisbakken rond het hertenkamp legen. Daarnaast zijn er 

GESCHIEDENIS KAPEL 
LIDUINAZIEKENHUIS

In de Julianastraat staat 
een kapel die ooit bij 
het Rooms-katholieke 
Liduinaziekenhuis hoorde. 
Het ziekenhuis werd in 
1926 aan de Julianastraat 
gebouwd en maakte deel 
uit van het Liduinagebouw 
dat in 1912 werd neergezet 
aan de Emmakade. 

In 1912 was het pand aan de Emmakade voor Katholieken die 
daar hun oude dag konden slijten. Tegen betaling uiteraard. 
In 1926 werd het ziekenhuis aan de Julianastraat gebouwd en 
zo ontstond het gehele complex, met tuin en kapel. Toen het 
ziekenhuis een fusie aanging met het Stadsziekenhuis, sloot het 
in 1988 zijn deuren. De voorgevel van dit complex, anno 1911-
1912, van architect J. Stuyt, is bewaard gebleven. De kapel, 
nu temidden van parkeerplaatsen losstaand van de bewaarde 
voorgebouwen van het complex, is gehandhaafd. De kapel is nog 
steeds in gebruik, sinds 1989 door de Doopsgezinde gemeente 
Purmerend. Die heeft deze kapel kunnen kopen door de kerk in 
de Kanaalstraat te verkopen. De kapel kan worden gehuurd voor 
allerlei evenementen. Voor informatie kunt u kijken op de website 
van de doopsgezinde kerk: www.doopsgezindpurmerend.nl.  l

nog werkzaamheden die af en toe nodig zijn. Dit doe ik ook 
samen met andere vrijwilligers en met Mieke: iedere week 
brood halen bij sponsor Harry de Groot, inkopen van voer, 
de geit elk jaar naar de fokker brengen, nieuwe dieren kopen, 
signaleren van gezondheidsproblemen bij de dieren en-, 
helpen als er een klussenochtend is. Daarnaast hebben we af 
en toe overleg met de groep vrijwilligers.”

Wat vindt u zo leuk aan uw vrijwilligerswerk?
“Het contact en de omgang met de dieren.”

Hoe hoopt u dat het Hertenkamp er over tien jaar uit ziet?
“Ik hoop dat we tegen die tijd een mooi nieuw hek hebben 
rond het hertenkamp en ik hoop dat het hertenkamp dan nog 
net zo is als nu.” 

Wilt u nog iets kwijt aan de lezers? 
“We vinden het heel leuk als mensen langs komen en 
wat eten voor de dieren meenemen. Maar soms wordt 
er eten over het hek gegooid, iets de dieren niet lusten 
zoals sinaasappels, schillen van bananen of uien. Als u de 
dieren iets wilt geven, wilt u dan denken aan groenteafval –  
(behalve alle soorten ui) – en schillen van bijvoorbeeld appels 
en peren?
Bij elke voederplaats staat een vuilnisbak. We vinden echter 
nog geregeld plastic in en rond het hertenkamp en dit is 
gevaarlijk voor de dieren. Mijn verzoek is dan ook of iedereen 
zijn plastic in de vuilnisbak wil doen.”  l

Herinnering kapel en ziekenhuis
Toen ik hoorde dat er een stukje over de kapel zou worden 
geschreven, heb ik gevraagd of ik mijn herinnering als kind 
aan de kapel en het Liduinaziekenhuis mag opschrijven, 
want die hebben een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. 

Ik ben namelijk een Purmerendse die in het Liduinaziekenhuis 
werd geboren, het Liduinaziekenhuis waar mijn opa jarenlang 
werkte als hoofd Technische Dienst. Bij die functie hoorde ook 
een dienstwoning.
Het eerste huis was Julianastraat 1, volgens de overlevering de 
mooiste. Dit huis moest helaas worden afgebroken om plaats 
te maken voor de toenmalige zusterflat aan de Julianastraat, 
het huis van waaruit mijn vader trouwde. Mijn opa en oma gin-
gen wonen aan de Emmakade. Een prachtig huis, maar ook dit 
pand moesten zij verlaten omdat het bij het ziekenhuis werd 
getrokken. Mijn oma zei toen: “Ik ga nog een keer verhuizen en 
ik ga daar pas weg als ik dat wil!” Haar laatste huis was in de 
Julianastraat, waar ik als kind vaak kwam: sinterklaasfeesten, 
logeerpartijen of gewoon even kletsen. Mijn opa en oma waren 
katholiek en als kind woonde ik op kerstavond samen met mijn 
broer en ouders de nachtmis in de kapel die bij het ziekenhuis 
hoorde. Ik werd ik het oude ziekenhuis geboren, werd er ge-
opereerd aan mijn blinde darm eb was er op bezoek bij familie 
en vrienden. Ik heb er zelfs stage gelopen.

Mijn oma woonde in de Julianastraat met mijn opa tot hij over leed 
in hun huis. Na zijn dood was het huis voor mijn oma leeg.        
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Waar is dit? Toen haar gezondheid achteruit ging, besloot ze zelf om te 
gaan verhuizen naar een aanleunwoning. Dit was in 1992. Het 
Liduinaziekenhuis was allang weg, maar de stichting bestond 
nog. Het huis waaraan ik zulke goede herinnering heb, kon ik 
toen kopen van de stichting. Dit jaar woon ik er met mijn gezin 
alweer 25 jaar en - met heel veel plezier.  l

FILMHUIS PURMEREND VIERT 
VEERTIGJARIG BESTAAN

Veertig jaar Filmhuis… Wat 
begon met een voorstel-
ling voor een klein groepje 
mensen in een zaaltje is 
uitgegroeid tot een echt 
Filmhuis met een stevig 
aanbod van goede films 
en een nog steeds groei-
end aantal bezoekers.

In het Stamhuis, waar het Filmhuis inmiddels jaren geleden zijn 
intrek heeft genomen, kun je vier dagen per week genieten van 
een wisselend aanbod van de betere Filmhuisfilm en na afloop 
gezellig een drankje doen aan de bar.

Het veertig jarig jubileum zal niet ongemerkt voorbijgaan. Op 
16, 17 en 18 maart heeft het Filmhuis een speciaal programma  
met een feestelijk tintje. Op vrijdag 16 maart worden twee 
oude toppers vertoond, en de bezoeker kiest zelf welke! Op de 
facebookpagina van het Filmhuis staat een shortlist met zes 
films, en de films met de meeste stemmen worden gedraaid. 
Op zaterdag 17 maart draait de voorpremière van ‘God’s own 
country’, de film die al achttien filmprijzen heeft gewonnen 
en is genomineerd voor een BAFTA-award. Het volledige 
programma kunt u vinden op www.filmhuispurmerend.nl

Kaartjes zijn te bestellen via de site of aan de kassa en 
kosten € 7,50 per voorstelling, vrienden van het filmhuis 
krijgen € 1,50 korting. Vriend wordt je voor € 15 per jaar. 
Hiervoor krijg je niet alleen korting maar ook maandelijks 
het programma thuisgestuurd en een keer per jaar een 
uitnodiging voor een gratis voorstelling.

Filmagenda februari
Vrijdag 9 On body and soul
Zaterdag 10 Villages
Dinsdagmiddag 13 Visages villages
Dinsdagavond 13 On body and soul
Vrijdag 16 The killing of a sacred deer
Zaterdag 17 Petit paysan
Zondagmiddag 18 Les uns et les autres
Dinsdagmiddag 20 The glass castle
Dinsdagavond 20 The glass castle
Vrijdag 23 The square
Zaterdag 24 Battle of the sexes
Dinsdagmiddag 27 Jane
dinsdagavond 27 Jane  l

Hertenkamp bedankt donateurs
Het hertenkamp in de Bloemenbuurt heeft eind 2017 het mooie 
bedrag van € 250,- gedoneerd gekregen van de Vrouwen van 
Nu. Afgelopen december heeft het hertenkamp een wervings-
actie gehouden voor vaste donateurs. Die zijn nodig om het 
hertenkamp nog vele jaren in al zijn pracht te kunnen behouden.
De Stichting Hertenkamp Bloemenbuurt wil iedereen die dona-
teur is geworden of heeft gedoneerd, heel hartelijk bedanken. l

INGEZONDEN BRIEF
Geachte wijkkrant redactie,
Met grote bewondering hebben mijn vrouw en ik naar de 
wijkkrant editie december gekeken en die natuurlijk ook 
gelezen. Met veel plezier hebben we de krant doorgespit.
Omdat mijn vrouw inmiddels is overleden moet u van mij 
aannemen, dat ik mede namens haar, mijn complimenten aan 
u wil overbrengen voor de geweldige wijze waarop u de toch 
wel zieltogende krant nieuw leven hebt ingeblazen.
Een Bloemenbuurt-bewoner, (naam bij de redactie bekend). l

KEN UW WIJK
Oplossing van de vorige puzzel 
luidt: de gevelsteen aan de 
Emmakade 1A. We hebben vijf 
goede inzendingen ontvangen. 
Na loting is Jan Wardenaar als 
winnaar uit de bus gekomen; 
van harte gefeliciteerd. Onze 
fotograaf heeft weer een 
nieuwe puzzelfoto gemaakt. 
Als u weet waar dit in de wijk 
is, kunt u tot 12 januari de 
oplossing insturen en kans 
maken op een VVV-bon van vijftien euro. Opsturen kan naar  
centrumredactie@gmail.com of naar Redactie Wijkkrant 
 Centrum, Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend.  
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Veel succes!  l


