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Klaas Kwadijk winnaar VHP-Jaarprijs
Klaas Kwadijk is de
winnaar van de VHPJaarprijs 2019. De
Vereniging Historisch
Purmerend roemt de
verschillende bijdragen
die Klaas heeft geleverd aan het vertellen
van de geschiedenis
van de stad, maar
ook het feit dat hij zijn
eigen positie altijd
wegcijfert.

als het gaat om het
verleden van Purmerend.
Klaas was met een
smoes naar de Stallen
gelokt en was dan ook
zeer verbaasd toen hij
binnenkomst allemaal
bekenden zag. Hij gaf aan
dat het winnen van de
prijs hem veel doet.

Klaas kreeg de prijs in
november 2019 in de Stallen uitgereikt door voorzitter Tineke
Abercrombie-Schoorl. De prijs wordt al sinds 1996 jaarlijks
uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich heeft ingezet

Klaas heeft twee
boeken geschreven
over de geschiedenis
van de ouderenzorg in
Purmerend. Daarnaast is
Foto: Han Giskes
Klaas de lokale drijvende
kracht achter de zogenoemde struikelstenen, die zijn en worden
geplaatst als herinneringsteken voor slachtoffers van het
nationaalsocialisme.
l

Purmerend wenst elkaar

Gedicht

Het nieuwe jaar werd ingeluid met ‘Purmerend wenst
elkaar’. De burgemeester hield in theater de Purmaryn
zijn nieuwjaarstoespraak.

In samenspraak met de gemeente heeft Dichterskring
Waterland gedichten gemaakt met betrekking tot de vrijheid.
Een driekoppige jury, bestaande uit Eveline Tijmstra,
Dick Wijers en Joop van den Hoorn, heeft daaruit een
winnend gedicht gekozen. Dit is te bewonderen in de
Zuidersteeg, aan de muur tegenover boekhandel Het
Leesteken. Het is geschreven door Gerda Hooijberg.
Op pagina vier van deze krant kunt u dit winnende
gedicht lezen.

Waarderingsspeld

Foto: Evert Ruis

De toespraak stond dit jaar voornamelijk in het teken van
75 jaar vrijheid. Dit jaar is het immers driekwart eeuw
geleden dat ons land zijn vrijheid terugkreeg na de Tweede
Wereldoorlog. De gemeente besteedt hieraan dit jaar op
verschillende manieren aandacht.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook de Gouden
Waarderingsspeld uitgereikt. Dit jaar ontving de Stichting
Veteranen Purmerend deze eervolle onderscheiding voor
haar inspanningen voor de belangen van de stad en haar
inwoners. Purmerend telt ruim vijfhonderd veteranen. Velen
van hen komen naar het maandelijkse Veteranencafé, de
Veteranendag, presentaties, lezingen, filmvoorstellingen en
excursies met een militair thema.

Koemarkt
‘Purmerend wenst elkaar’ werd na de toespraak in de
Purmaryn voortgezet op de Koemarkt, waar diverse
optredens waren. Purmerenders konden hier met elkaar
toosten op een goed en mooi nieuw jaar.
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Klaas en Wil al 65 jaar getrouwd

Activiteiten in het Centrum

Burgemeester Don Bijl bracht op 11 december een
felicitatiebezoek aan Klaas en Wil de Boer-van Dijk ter
gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk. Klaas en Wil
trouwden op 10 december.

 Zondag 23 februari – Koopzondag
Winkels in de binnenstad zijn die dag van 12.00 tot 17.00 uur
geopend. Niet alle winkels doen echter aan de koopzondag
mee. Kijk op de website van de zaak of bij de winkel zelf of
die meedoet. Parkeren, met uitzondering van de garages, is
op zondag gratis.

Klaas (91) werd
geboren in
Amsterdam en
gegroeide op
op Ameland,
maar kwam
voor zijn studie
terug naar
Amsterdam.
Daar ontmoette
hij Wil (88) bij
de jeugdkerk.
Het was liefde
op het eerste
Foto: Evert Ruis
gezicht. Na
een verkeringstijd van zeven jaar trouwden ze en gingen ze
wonen in Amsterdam. Inmiddels wonen Klaas en Wil alweer
56 jaar in Purmerend en het bevalt het nog altijd goed. Klaas
is een actieve man, die nog steeds graag een wandeling
maakt, regelmatig vergezeld door de hond van zijn zoon
en schoondochter. Wil kookt graag en bakt geregeld een
appeltaart. Hun gezamenlijke hobby is tuinieren. Dat is aan de
tuin te zien, want die ziet er prachtig uit.
l

Zestigjarig huwelijk Ad en Corry
Op 30 december bracht burgemeester Don Bijl een felicitatiebezoek aan het echtpaar Ad en Corry Nelis-van Hooren.
Ad en Corry
vierden dat ze
op 29 december zestig
jaar getrouwd
waren.
Ad (90) is
geboren in
Geertruidenberg en Corry
(87) in Waspik.
Ze leerden
elkaar kennen
tijdens hun
Foto: Evert Ruis
studententijd.
Toen ze elkaar later weer tegenkwamen, kregen ze verkering
en binnen een jaar waren ze getrouwd en gingen ze wonen in
Geertruidenberg. Sinds 1971 wonen Ad en Corry naar volle
tevredenheid in Purmerend. Corry zingt al ruim veertig jaar
met veel plezier in een kerkkoor. Ook borduurt ze graag. De
ontwerpen voor de borduurwerken zijn van Ad’s hand. Ze
maken nog graag geregeld samen een wandeling.
l

D
 insdag 25 februari – Lezing Waterlandse zeelieden
in oorlogstijd
Zeelieden - ook Waterlandse - in oorlogstijd: ook zij waren
onze bevrijders. Zonder aanvoer van overzee was D-Day
onmogelijk geweest. Ook moesten al die transporten worden
beschermd door oorlogsschepen. De toen grote Nederlandse
koopvaardijvloot had een belangrijk aandeel in de geallieerde
logistiek. Ook zeelieden uit Waterland voeren en vochten voor
de vrijheid en meer dan twintig van hen brachten het offer
van hun leven - letterlijk. In zijn lezing staat Jaap Haag stil bij
wat zij in de oorlogsjaren hebben meegemaakt.
De lezing is in het Waterlands Archief, aan de Wielingenstraat
75 en duurt van 20.00 tot 21.30 uur. De inloop is vanaf 19.30
uur en de toegang is gratis.
 Vrijdag 28 februari – Muziekcafé in P3
Iedere maand is in de P3 het Muziekcafé P3 te vinden. Het
muziekcafé biedt een podium voor lokale muzikanten, singer
songwriters en bandjes uit de regio. Iedere muziek uit de regio
krijgt de kans om zijn of haar kunsten te vertonen.
Sinds een jaar heeft P3 ook een huisband, welke de tweede
helft van de avond optreedt. Je kunt je opgeven om mee te
spelen in de huisband via de Facebookpagina Muziekcafé P3.
De toegang tot het muziekcafé is gratis. De zaal is open
vanaf 20.00 uur.
Z
 aterdag 14 maart en zondag 15 maart – De Bonte Koe
Tap 100
Biercafé De Bonte Koe organiseert een waar bierspektakel
op de Koemarkt: De Bonte Koe Tap 100. Maar liefst honderd
lokale en regionale bieren zijn dan rechtstreeks van de
tap verkrijgbaar en er zijn veel historische verhalen van de
brouwerijen. Speciaal voor de Tap 100 is een enorme biertap
van 11,5 meter lang ontworpen en gebouwd. De nadruk ligt
op aparte, bijzondere bieren.
Zaterdag opent de biertap om 14.00 uur en zondag wordt het
bierspektakel afgesloten om 20.00 uur.
 Vrijdag 27 maart – Muziekcafé in P3
Iedere maand is in de P3 het Muziekcafé P3 te vinden. Het
muziekcafé biedt een podium voor lokale muzikanten, singer
songwriters en bandjes uit de regio. Iedere muziek uit de
regio krijgt de kans om zijn of haar kunsten te vertonen.
Daarnaast treedt de huisband op.
De toegang tot het muziekcafé is gratis. De zaal is open
vanaf 20.00 uur.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Renovatie Anemonenstaat
op stoom

Word redacteur voor een dag
Heeft u altijd al eens in de huid van een redacteur
willen kruipen? Als redacteur zoekt u naar nieuws dat
voor andere mensen leuk en interessant is, maar soms
ook maakt u gewoon iets mee of ziet u iets dat u graag
wilt delen met anderen.

De woningen aan
de Anemonenstaat
worden gerenoveerd.
De Wooncompanie
heeft namelijk opdracht
gegeven de woningen te
verduurzamen.
Eind 2019 is met de renovatie begonnen. Eerst zijn de onderkomens met een even huisnummer onder handen genomen. In
januari 2020 is begonnen met de woningen aan de oneven kant.
De panden worden voorzien van een nieuw dak, waarbij de
daken ook goed worden geïsoleerd. Enkele woningen worden
ook voorzien van een dakkapel. Daarnaast worden de huizen
voorzien van nieuwe houten kozijnen en isolerend dubbel
glas en worden de spouwmuren geïsoleerd.
Huiseigenaren die de woning eerder van de Wooncompagnie
gekochten, kregen de kans mee te doen met de renovatie.
Een aantal bewoners greep deze kans met beide handen aan.
Het renoveren van de woningen is een grote klus, maar als die
straks is afgerond, kunnen de woningen weer vele jaren mee.
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Dit kan een gezellig buurtfeest zijn, een geslaagde actie of een
festiviteit op de school van uw kind. Of kent of bent u iemand
met een bijzondere hobby, waarover u meer wilt vertellen?
Als u het leuk vindt om over uw leuke of minder positieve
ervaringen en belevenissen te schrijven, dan bent u bij ons
aan het goede adres. Stuur uw artikel (liefst met foto) naar
centrumredactie@gmail.com en wie weet ziet u het terug in de
wijkkrant. Heeft u geen computer of internet? Geen probleem.
Lever dan uw stukje op schrift aan en wij zorgen ervoor dat het
wordt geplaatst. Inleveren kunt u bij Redactie Wijkkrant Centrum,
Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend.
l

Terreinen klaar voor nieuwbouw

l

Drempel Jan van
Egmondstraat geplaatst
Eind november 2019
heeft de gemeente
een verkeersdrempel
geplaatst in de Jan van
Egmondstraat.

In de vorige editie van de
wijkkrant kon u lezen dat
de sloop van de gebouwen op de Brantjesoever
in volle gang was.
Ook bij de Looiers ging het
snel. Na de sloop was het
in december al tijd voor de eerste paal. Inmiddels wordt er
bij de Looiers flink doorgewerkt met het heien en ook bij de
Brandjesoever lijkt het de kant van het bouwrijp maken van
het terrein op te gaan. Tot nu toe heeft de bouw nog geen last
gehad van winterweer, waardoor kan worden doorgewerkt.

Stationsgebied
De straat is een week
afgesloten geweest voor
verkeer. De drempel is nodig om de snelheid die wordt
gereden te verlagen en de verkeersveiligheid te vergroten.
De straten rond basisschool Willem Eggert zijn nu allemaal
verkeersveiliger gemaakt. We hopen dat de kinderen en
bewoners zich nu veilig kunnen verplaatsen op straat.
l

De gemeente is druk bezig de plannen voor de ontwikkeling van
het Stationsgebied en de Waterlandlaan verder uit te werken. In
januari is de loods in het stationsgebied gesloopt. Daarvoor in de
plaats moet een parkeerterrein komen. De gemeente is van plan
in het stationsgebied minimaal duizend woningen te bouwen,
waarbij de Waterlandlaan autoluw wordt. Voor de ontwikkeling van
het totale gebied heeft de gemeente twintig jaar uitgetrokken. l

Groot onderhoud Sluisbrug gereed
De provincie Noord-Holland heeft in twaalf weken
groot onderhoud gepleegd aan de Sluisbrug - en dit
was hard nodig.
Voor fietsers voelde het onveilig om van de brug gebruik te
maken. Daar heeft de provincie nu iets aan proberen te doen. Het
brugdek is aan beide zijden voorzien van een rode strook, met in
het midden een rijbaan in zwart asfalt. Op deze manier zou het
voor fietsers veiliger moeten zijn om over de brug te rijden. De
voetpaden die al op de brug aanwezig waren blijven bestaan.

Naast dat de brug veiliger
moest worden voor fietsers,
is de brug flink opgeknapt. De
technische installatie van de
brug is volledig vernieuwd. De
klep (het beweegbare gedeelte)
is er voor onderhoud uit geweest en op een externe locatie behandeld. Als het goed is, kan
de brug nu weer vele jaren mee en is het voor alle weggebruikers
veiliger geworden.
l
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Hout stoken:
denk aan de buurt
Het is weer winter, de tijd voor het
aansteken van houtkachels
en haarden.
In dit artikel geven we u graag een
aantal tips om het stoken ook aangenaam te houden voor
de buurt. Houtrook is namelijk ongezond en omwonenden
kunnen overlast ervaren.
Zo is het belangrijk dat u minstens één keer per jaar uw schoorsteen laat vegen door een erkende vakman. Maak een houtvuur
aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes en verstook alleen
droog, onbehandeld hout. Ook is van belang dat u een houtvuur
vanzelf laat uitbranden. Bij ongunstige weersomstandigheden blijft
rook langer hangen; stook daarom niet bij windstil of mistig weer.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft
onlangs een stookalert ontwikkeld. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM dit alert.
Zo weet u wanneer u een dikkere trui moet aantrekken. U kunt
zich voor het stookalert aanmelden op www.rivm.nl/stookalert. l

Snelle Bal zoekt leden
Tafeltennisvereniging de Snelle Bal is op zoek naar nieuwe
leden. Iedere maandagavond van 20.30 tot 22.30 uur
wordt op recreatief niveau getafeltennist in de gymzaal van
basisschool Willem Eggert. Jong of op leeftijd, iedereen is
welkom. Het seizoen loopt tot en met juni. Kom gerust een
keer langs voor meer informatie en vraag dan naar Joost
Rijkenberg of speel een avond mee om te ervaren of de sport
en vereniging bij je past. Voor een kennismaking is een eigen
batje niet nodig, je kunt er een van de vereniging gebruiken.
De Snelle Bal hoopt je snel te mogen verwelkomen.
l
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De vrijheid vieren
met de bezetting zag ik de dag niet
schaduwen kropen over mij heen
het licht was gedoofd in mij
de zon van mijn gezicht gehaald
mijn dromen vijandig verjaagd
met gebroken vleugels
ben ik opgestaan
voorzichtig en verdwaasd
bevrijdde ik me van
het verwoeste land
de zwarte dagen
zet ik in verleden tijd
het heden in liefde
nu al mijn dagen in
vrijheid open gaan
gedenk de jaren die me
in vrede gegeven zijn
zal mijn leven lang
de vrede vieren
mijn leven lang
Gerda Hooijberg

Ken uw wijk
De oplossing van de vorige opgave luidt: het embleem in het
gebouw Villa Clementine aan de Plantsoengracht. Kennelijk was
deze fotopuzzel moeilijk, want we hebben maar één goede inzending ontvangen. De winnaar is Gerda Hooijberg, gefeliciteerd!

Waar is dit?

Onze fotograaf heeft weer
een nieuwe puzzelfoto
gemaakt. Als u weet waar
dit in de wijk is, kunt u tot
2 maart 2020 de oplossing
insturen en maakt u kans
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
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