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EVEN VOORSTELLEN: STEFAN DE JONG
Helaas hebben we van
ons redactielid Judith de
Ridder afscheid moeten
nemen. We bedanken
Judith hierbij voor haar
inzet voor de wijkkrant.
Na haar opzegging kregen
we gelukkig een aanmelding
van een nieuw redactielid:
Stefan de Jong. De redactie

Van melkfabriek naar
bierbrouwerij
Zodra je de productieruimte inloopt, ruik je de
heerlijke geur van zoete
mout, hop en gist.
Er staan dan ook twaalf
grote vaten in het pand van
de voormalig melkfabriek,
waarin bier wordt gebrouwen
onder het merk Berging
Brouwerij.
Zoals u in de vorige wijkkrant
heeft kunnen lezen, zit
Berging Brouwerij nu in de
Oude Hollandia Melkfabriek.
Het grootste gedeelte van de fabriek is afgebroken. Alleen
in de productiehal hebben Nick van der Meer en Sjors Last
ervoor gekozen de ophanging van de oude fabrieksdeuren te
laten bestaan zodat, de historie levendig blijft.
Het gebouw ademt nog steeds ambacht en historie, en dat
is ook waarnaar de eigenaren van Berging Brouwerij op zoek
waren toen ze eind 2016 begonnen met het waar maken
hun droom. Als jonge ondernemers denken ze ook aan
duurzaamheid en hergebruik van warmte en water. Op deze
manier hopen ze het milieu zo minimaal mogelijk te belasten.
Sinds januari 2017 is de brouwerij in volle productie en
maken ze diverse biersoorten per jaar, die worden getapt in
de meeste kroegen rond de Koemarkt.
Hun recentste bier is Milk, een ode aan Hollandia.
l

bestaat nu weer uit vier leden. Geweldig dat zoveel mensen
enthousiast zijn om de wijkkrant levend te houden. Ons
nieuwste redactielid stelt zich hier graag aan u voor.
‘Mijn naam is Stefan de Jong. Ik ben een nieuwsgierige
en eigenzinnige geest, die graag naar alledaagse en nietalledaagse nieuwtjes speurt. Ik ben geboren en getogen in
Purmerend en woon met veel plezier in ‘t stadje’. Met mijn
achtergrond in sales,marketing en copywriting, ga ik vol
enthousiasme aan de slag bij de wijkkrant. U kunt van mij
gezellige en verrassende items verwachten, die ik net even
vanuit een andere hoek bekijk.
l

WIJKKRANTEN KWART EEUW
OP DE MAT
In 1993 werden in Purmerend wijkkerngroepen
opgericht, die bestonden uit bewoners die zich actief
inzetten voor het wel en wee in hun wijk. Omdat ze
behoefte hadden om op een simpele manier informatie
te delen met hun wijkgenoten, werd de wijkkrant in
het leven geroepen. Destijds gebeurde dit nog in
zwart-wit-groen, maar vanaf 2008 in een modernere
uitvoering met kleurenfoto’s.
Tegenwoordig zijn veel
kerngroepen gestopt, maar
de wijkkranten zijn er nog
altijd. Het begin is dit jaar
dus 25 jaar geleden, en dit
was reden voor een klein
feestje. Op donderdag
8 maart genoten alle
redacties met elkaar van
een hapje en een drankje
bij het wokrestaurant op
de Koemarkt. Het was een
gezellige avond, met veel
anekdotes en herinneringen.
Ook zette Edwin Färber van
de gemeente de redacties
in het zonnetje en bedankte
hen voor hun belangeloze
inzet en betrokkenheid bij
hun wijk. 		
l
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HERINRICHTING
ORCHIDEEËNSTRAAT OP STAPEL
Deze zomer gaat de
gemeente de veiligheid in
de Orchideeënstraat, ter
hoogte van de basisschool
en het hertenkamp,
verbeteren. Dit is een
wens vanuit de school en
het hertenkamp. Samen
hebben de partijen gekeken
wat de mogelijkheden zijn.
De ingang van de school is
nu bij de verkeersdrempel,
wat voor gevaarlijke situaties zorgt. De ingang van de
school wordt verplaatst, zodat
deze ter hoogte van de vijver
van het hertenkamp komt te
liggen. De straatstenen worden vanaf de vijver bij het hertenkamp doorgetrokken naar de nieuwe ingang van het schoolplein. Op deze manier worden school en hertenkamp met elkaar verbonden en wordt er een soort buurtpleintje gecreëerd.
Ook wordt de straat verhoogd naar een gelijk niveau, waarbij de
weg van de stoep wordt gescheiden middels plantenbakken. De
bakken staan er nu al, maar worden uitgebreid.
Verder wordt de weg, vanaf de ingang van de Narcissenstraat
tot de kruising met de Anjelierenstraat, eenrichtingsverkeer.
Bewoners van de betreffende straten worden door middel van
een brief geïnformeerd over de plannen en de planning.
l
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Ach, je hoort nog wel eens wat
of maakt iets mee
A: “Hoe gaat het met je? Goed? Waar kom je vandaan
lopen?”
B: “Nou, ik heb mijn auto bij de KPN moeten neerzetten
want alles is vol. Geen plek te vinden, en dat om twee uur `s
middags.”
A: “Nou, dan loop ik wel even met je mee richting huis, is
nog gezellig ook. Weet je wat ik zo mooi vind hier in de
Wilhelminalaan, dat het gebouw Rijks Scholen Gemeenschap
(RSG) is behouden. Ik ben wel eens binnen geweest en het
ziet er nog prachtig uit.”
B: “Tja, ben ik helemaal mee eens. Wat mij wel opvalt, is dat
er hier op het terrein van het RSG nogal wat parkeerplaatsen
leeg zijn. Best wel veel eigenlijk. Ik zou wel een plekje willen
huren, of kopen, of wat dan ook.”
Kijk, daar komt iemand het RSG uit lopen, ja die staat lekker
dichtbij geparkeerd wat een mazzel voor hem.
A: “Oh nee hij loopt richting ons. Zal wel met de trein zijn,
nog beter als je van buiten Purmerend komt.”
B: “Krijg nou wat, hij is met de auto en heeft hem niet eens
op de parkeerplaats van het RSG geparkeerd. Snap jij het
nog?”
l

EERSTE STEEN NIEUWBOUW
BLOEMENBUURT GELEGD
Nadat op 10 oktober, zonder festiviteiten, de eerste
palen van de nieuwbouw aan de Primulastraat de
grond in waren gegaan, was er op 24 februari wel
een feestje.

Nieuw woonproject
Purmersteenweg

Wethouder Hans Krieger legde toen namelijk bij het toekomstige
huisnummer 9 de eerste steen. Hij deed dit samen met Cor
Mooij van ontwikkelaar GreenFields TAD. Aanwezig waren,
naast medewerkers van de gemeente, de toekomstige
bewoners van de woningen aan het nieuwe Mimosaplein.

Er zijn bij de redactie verontruste verhalen binnen
gekomen over dat de gemeente de grens van de
wijken Centrum en Gors wilde oprekken. En wel om
hoogbouw te realiseren op de plek van de voormalig
Big Boss.

Na de plechtigheid was er een receptie in de Rusthoeve, waar in
de toespraken de samenwerking met de bewoners werd benadrukt. Door diverse bezwaar-procedures liep de bouw vertraging
op, waardoor de woningen aanmerkelijk duurder zijn geworden
dan gepland. Ook werd verteld dat de toekomstige bewoners
geloot waren uit 983 aanmeldingen.

De redactie is navraag gaan doen bij de gemeente. Wat blijkt;
het terrein van de Big Boss valt al onder de wijk de Gors.
De bouwplannen waar over gepraat wordt zijn al jaren oud.
De gemeente is hier in 2011 al mee begonnen, in goed
overleg met de buurtbewoners.
Om woningen te kunnen bouwen moet het bestemmingsplan
nog worden gewijzigd. Hier wordt in de loop van 2018
mee gestart. Als alles volgens plan verloopt, zal de bouw
beginnen halverwege 2019.
Mocht u nieuwsgierig zijn naar de plannen, dan kun u kijken op
de volgende website: www.purmerend.nl/brantjesoever.
l

Van de verkopende
makelaar kregen de
aanwezige, – toekomstige bewoners -, een
prachtig boeket en een
paraplu aangeboden.
Zonder verdere tegenslag vindt de oplevering in mei of juni
plaats.
Han Cozijn.

l
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GEEF ME DE VIJF
Dit keer interviewde
wij bakker Mickey
Egstorf. Mickey heeft
zijn bakkerij in de
Nieuwstraat. Een pittig
beroep wat wij graag
verder uitlichten.
1: Hoe kijk je terug op je
afgelopen 3 jaar?
Het was hard werken,
weinig slaap en vooral
veel doorbijten. Er waren
momenten dat ik het niet
meer zag zitten en ermee wilde stoppen, maar dankzij veel
steun van mensen om mij heen, is het toch gelukt om zover
te komen en een mooie zaak neer te zetten.
2: Hoe is het om als jonge ondernemer in Purmerend een
zaak te hebben?
Het is een leuke en leerzame ervaring, maar tegelijk ook
zwaar. Ik ben zelf geboren en getogen in Purmerend en het

Koningsdag in de binnenstad
Natuurlijk wordt ook dit jaar in Purmerend
Koningsnacht gevierd met een groot muzikaal feest op
de Koemarkt. Op de dag zelf is er traditiegetrouw weer
een vrijmarkt in de binnenstad. Op 26 april vanaf 20.00
uur is het toegestaan om je plek op de vrijmarkt in te
nemen. De markt duurt tot 27 april 16.00 uur.
Op de Koemarkt is er een groot feest. Er is een live band en
diverse artiesten treden op op een groot podium.

Programma 4 mei bekent
Het 4-mei-comité heeft het programma voor de dodenherdenking bekend gemaakt. Op 4 mei is om 18.55 uur het vertrek van
de stille tocht vanaf de Kaasmarkt naar het verzetsmonument
aan de Jaagweg.
Na de bloemlegging bij het verzetsmonument keert de stoet
terug naar de Kaasmarkt, waar bloemen en kransen worden gelegd bij de verzetsplaquette, gevolgd door twee minuten stilte.
De burgemeester houdt na de herdenking een toespraak,
gevolgd door een rede door Dick Blokker, voorzitter van
4-mei-comité.
Aansluitend is er een gratis toegankelijke herdenkingsbijeenkomst in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt.
Noot van de redactie: bovenstaande programma’s zijn onder
voorbehoud van wijzigingen. Bij het verschijnen van deze krant,
is het programma voor de viering van 5 mei nog niet bekend. l

een grote stad, maar tegelijk een dorp. Veel mensen kennen
elkaar en ik heb de afgelopen jaren mijn uiterste best gedaan
om naam te maken in Purmerend. Een fout kan je de kop
kosten, maar gelukkig snappen onze klanten wel dat iedereen
mens is. Mensen maken fouten en wij ook.
3: Hoe duurzaam is je winkel?
Wij proberen in de winkel zoveel mogelijk met streekproducten
te werken en geen onnodige toevoegingen bevatten.
4: Heb je nog doelen op dit gebied voor je winkel?
Mijn doel is natuurlijk om heel Purmerend naar de bakkerij te
krijgen. Dat kan natuurlijk niet, maar we gaan ons best doen
om zoveel mogelijk mensen in en om Purmerend kennis te
laten maken met écht brood.
5: wat doe je naast lekker brood bakken?
Ik sport 6 a 7 dagen in de week om het lichaam een beetje fit
te houden. Als bakker sta en til je veel. Om zolang mogelijk
dit beroep te kunnen volhouden zul je fit moeten blijven.
Hier passen we de bakkerij ook wel redelijk op aan door
zoveel mogelijk producten te maken die goed voor je zijn qua
voedingswaarden.
l

DICHTERSKRING WATERLAND
VIERT 444 JUBILEUM
De dichterskring Waterland heeft een jubileum te vieren, want
die bestaat 444 maanden. Om dit heugelijke feit luister bij te
zetten is een dichtwedstrijd gehouden. Op zondagmiddag
15 april vindt om twee uur in café Landsdael op de Koemarkt,
de bekendmaking van de winnende gedichten plaats.
Alle volwassenen uit Waterland mochten een gedicht
inzenden, en 23 mensen deden dit. Het thema was
‘Waterland Poëzie’. Ook deden vier middelbare scholen uit
Purmerend mee, en wel: de Jan van Egmond, Antoni Gaudi,
Gerrit Rietveld en Nelson Mandela. Het thema voor de
scholieren was ‘Je bent jong, en je dicht wat’.

Jury
Uit de individuele inzendingen en de scholen werd van elke
groep een winnend gedicht gekozen. De drie-koppige jury
bestond uit Joop van den Hoorn, Eveline Tijmstra en Robert
Jan van der Woud.
Het gedicht van de individuele inzendingen wordt als lied
ten gehore gebracht door het ensemble Cantamo. Van het
winnende gedicht van de scholieren wordt een rap gemaakt
door een 444-band onder leiding van Peter Wagenaar.

Voorlezen
Op deze middag wordt ook de nieuwe dichtersbundel gepresenteerd, waarin de winnende gedichten zijn opgenomen. Dichter
Hagar Peeters zal de winnende gedichten voorlezen, en Cantamo
treedt een aantal keren op.
De middag wordt gepresenteerd door Peter Nierop. Iedereen is
welkom om te komen luisteren en de toegang is gratis.
l
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CENTRUM IN CIJFERS
Hoe groot is onze wijk nou eigenlijk en wat voor
mensen wonen hier? Zijn er wel basisscholen, en zo
ja, hoeveel?
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60 - jarig huwelijk echtpaar
Boersma-Wagenvoort
Douwe (87) en Janny (86) Boersma-Wagenvoort zijn
nog steeds dol gelukkig met elkaar. Ze stapten op
20 februari, nu dus ruim zestig jaar geleden, in het
huwelijksbootje.

Om deze en andere zaken helder te krijgen, bekijken we onze
wijk eens aan de hand van wat cijfers, want die zeggen vaak
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Maatschappij Nederland (SMN) in Amsterdam, waar zij beide
werkzaam waren. Hun eerste kus was op de sluizen van
Onderdeel
Onze wijk Purmerend
In %
Oppervlakte
86 ha
2.456 ha
3.5
IJmuiden. Na samen gewoond te hebben in Amsterdam en
Aantal inwoners
4.472
79.971
5.59
Wijdewormer, wonen ze sinds 2 jaar met veel plezier aan de
Leeftijd 0-14 jaar
389
12.048
32.20
rand van T’ Stadje.
Leeftijd 15-64 jaar
2.742
52.487
5.22
Leeftijd 65 en ouder
Aantal woningen (2016)
Gem. waarde woning (2016)
Aantal bedrijven (2016)
Aantal basisscholen

1.341
2.512
€181.000
704
1

15.436
35.578
€ 186.000
5.446
29

8.69
7.06
12.93
3.44

Het geheim van een goed en lang huwelijk? ‘’Elkaar
vertrouwen en liefhebben’’ zo vertelt de glimlachende Janny.

Bron: Website
Purmerend
en CBS
We zijn dus eigenlijk een kleine wijk, wat betekent
datGemeente
het aantal
inwoners
ook lager is. Het valt echter op dat
van het aantal bewoners in onze wijk dertig procent de leeftijd 65+ heeft, zodat Centrum een relatief oude
wijk is. Is dit belangrijk? Wat mij betreft niet. Het belangrijkste is dat we ons allemaal prettig en veilig voelen
We
zijn dus eigenlijk een kleine wijk, wat betekent dat het
in onze wijk en ik denk dat dit ook wel het geval is. Echter, alles is voor verbetering vatbaar.
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aantal
bewoners
in onze
wijk dertig
procent de leeftijd 65+
heeft, zodat Centrum een relatief oude wijk is. Is dit belangrijk?
Wat mij betreft niet. Het belangrijkste is dat we ons allemaal
prettig en veilig voelen in onze wijk en ik denk dat dit ook wel
het geval is. Echter, alles is voor verbetering vatbaar.
l

Ken uw wijk
Waar is dit?
Foto: Evert Ruis
De redactie van de wijkkrant wenst jullie nog vele gelukkige jaren toe.

l

COLOFON

De oplossing van de vorige puzzel luidt: de fontein bij de
Goudenregenstraat nummer 5. We hebben elf goede inzendingen ontvangen. Na loting is Hans Ceelie als winnaar uit de bus
gekomen; van harte gefeliciteerd. Onze fotograaf heeft weer
een nieuwe puzzelfoto gemaakt. Als u weet waar dit is in de
wijk, kunt u tot 26 april de oplossing insturen en kans maken
op een VVV-bon ter waarde van vijftien euro. Mailen kan naar
centrumredactie@gmail.com of opsturen naar Redactie Wijkkrant
Centrum, Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend. Vergeet niet uw
naam en adres te vermelden. Veel succes!
l

De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Machteld Tiessens, Nathalie Rijkenberg, Rob
Bloemkolk en Stefan de Jong.
E-mail redactie: centrumredactie@gmail.com.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
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.
Fotografie: Han Cozijn en redactie, tenzij anders vermeldt.
Ontwerp en opmaak: Gerjan Stolp. Werkom,
Business & Printing.
Drukwerk: Werkom, Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 24 mei 2018.
Kopij kan worden aangeleverd tot 26 april 2018.

