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Brief van Sinterklaas

Gevaarlijke situatie Hoornse Brug

Lieve kinderen,

Je hebt het vast wel gezien: de Hoornse brug (naast
het oude postkantoor) wordt tot het eind van dit jaar
gerenoveerd. Hierbij is ook de verkeerssituatie voor
fietsers en voetgangers gewijzigd. Helaas heeft dit al de
nodige gevaarlijke situaties en ongelukken opgeleverd.

De gezelligste tijd van het jaar is weer aangebroken.
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, rijmen en lekkernijen.
Wij zijn nu onderweg en hopen
dat wij zonder pech, op zondag
18 november, Purmerend
binnen mogen varen.
Rond 13.00 uur komen wij
aan op de Kanaalkade.
Ik hoop jullie daar allemaal te
zien, net als mijn trouwe
vriend Americo, het Pieten
orkest 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,
waarbij ik jullie handjes kan schudden.
Wij gaan er mooi feest van maken!
Lieve groet van

Sinterklaas

Verkeersmaatregelen
zondag 18 november
Sinterklaas komt op zondag 19 november rond 13.00 uur met
zijn stoomboot Purmerend binnenvaren. Burgemeester 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 gebruik
maken van ’t Lammetje of parkeergarage de Claxonate. Toch
is het dringende advies om met de fiets te komen. l

Er zijn twee tijdelijke
bruggen gemaakt.
Naast de Hoornse
brug is er een voor de
fietsers en brommers,
de andere brug, die
voor voetgangers,
ligt iets verderop, wat
verscholen achter het
oude postkantoor.
Hier liggen meteen
ook twee problemen.
Ten eerste zijn de
bruggen smal en
komt het verkeer van twee kanten tegelijk waardoor er weinig
ruimte is als het druk is.
Ten tweede is de voetgangers-brug onlogisch en slecht
aangegeven. Hierdoor nemen de voetgangers geregeld de
fietsersbrug en wordt het nog drukker, wat onwenselijke
situaties in de hand werkt.
Als we allemaal een beetje rekening met elkaar houden,
kunnen we met z’n allen veilig blijven oversteken. Het is dus
nog even geduld oefenen tot en met eind van dit jaar.
l

Slechte bezorging wijkkrant
Na het verschijnen van de afgelopen wijkkrant-edities
krijgen we geluiden uit de wijk dat de krant slecht
wordt bezorgd. We vinden dit erg spijtig, want de
wijkkrant is er immers door bewoners voor bewoners.
Daarom vragen we u om het zowel ons als aan Rodi Media door
te geven als u geen wijkkrant heeft ontvangen. De redactie kan
de klachten dan bundelen en met Rodi in gesprek gaan.
Alvast bedankt voor uw medewerking; uiteraard hopen we dat
de wijkkrant spoedig weer netjes bij iedereen wordt bezorgd.
De redactie.
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Geef me de vijf
Alweer een aantal jaar organiseert Roby Hazelof op
11 november het Halloween Sint Maarten evenement
in haar voortuin in de Fresiastraat.

4. H
 eb je nog plannen of dromen om het evenement
verder uit te breiden?
“Ik hoop in de toekomst meer steun te krijgen van andere grote
bedrijven. Mocht het ooit te groot worden voor de buurt, dan
hoop ik dat ik het bijvoorbeeld kan voortzetten op de Koemarkt.
Maar voorlopig houdt ik het nog even in de Bloemenbuurt. Het
belangrijkste is dat het een gratis evenement blijft zodat het
voor iedereen toegankelijk is en blijft”.

Met de volgende
editie voor de
deur, willen
we haar graag
wat beter leren
kennen
1. V
 oor de
wijkbewoners
die je niet
kennen, kun
je je even kort
voorstellen?
“Ja natuurlijk! Ik
ben Roby en ben
27 jaar. Ik heb veel creatieve hobbie`s, maar mijn favoriete
hobby is toch wel grimeren. Deze bezigheid is een beetje uit
de hand gelopen. Ik maak graag kinderen en volwassenen
blij. Ik doe kinderfeestjes, bellypaints, bodypaints en
prinsessen die langs komen op feestjes. Want voor mij geldt:
de echte magie begint pas, als een kind lacht.
En mijn andere hobby is het organiseren van het gratis
kinderevenement de Halloween Sint Maarten”.
2. W
 aar is het idee voor Halloween Sint Maarten
ontstaan?
“Ik ben hiermee begonnen, omdat ik het zo jammer vond
dat er in delen van de wijk weinig kinderen kwamen met Sint
Maarten. Ik wilde het graag nieuw leven inblazen en ik vind
Halloween helemaal te gek en het is echt wel te combineren
voor kleine kinderen; je moet het gewoon niet te eng maken.
Het mooiste van dit evenement vind ik dat ik iedereen bereik:
van mensen die het financieel goed hebben, tot gezinnen die
moeten rondkomen van een uitkering. Niet alles hoeft veel
geld te kosten en dat kan ik met dit evenement laten zien.
In het begin moest ik eigen geld investeren, maar al snel
kwamen er donaties binnen (zowel financieel als in materiaal)
en kreeg ik hulp van vrijwilligers.
Mijn doel is om iedereen een geweldige avond te bezorgen
en dat mensen er nog lang over napraten”.
3. Wat komt er allemaal bij het organiseren kijken?
“Aangezien het evenement behoorlijk is gegroeid
qua bezoekersaantal, werk ik sinds vorig jaar met
verkeersregelaars en beveiliging. De gemeente denkt en
werkt goed mee. Zo zorgt de gemeente voor het afzetten
van de straat. Ieder jaar ga ik op zoek naar bedrijven die wat
willen sponsoren. Zo weet ik, bij het houden van dit interview,
dat de Jamin dit jaar met Halloween snoep sponsort. De
gemeente steunt mij met het verstrekken van fruit. Dit
vanwege het project Jongeren Op Gezond Gewicht, oftewel
JOGG waarmee de gemeente bezig is. Ik vind dit een heel
mooi project en werk daar bij mijn evenement dus graag
aan mee”.

5. W
 il je mensen nog wat meegeven voor de komende
editie?
“We verwachten dit jaar rond de vijftienhonderd mensen en
dat is erg veel voor een straat. Daarom is mijn verzoek om
vooral op tijd te komen. We beginnen om 18.00 uur, maar ben
je er eerder dan graag even voor de tent wachten. Ik zou het
heel leuk vinden als kinderen verkleed komen. Het dringende
verzoek aan de volwassenen is om juist niet verkleed te
komen. Zodat duidelijk blijft wie er bij de crew hoort en wie
niet”.
“Ik heb er onwijs veel zin in en hoop veel mensen te mogen
begroeten!”
l

Geslaagd
en gezellig
weekeinde op
de Koemarkt
In een grote tent op de
Koemarkt hield de Bonte
Koe onlangs een gezellig
weekend. Op vrijdag 5
oktober trad de Tributes
to the Cats band op in
de tent. Deze avond vol
klassiekers werd goed
bezocht en er werd uit
volle borst meegezongen.
Zaterdag 6 oktober stond
in het teken van het
Oktoberfest. Uiteraard
kwamen grote pullen bier
op de tafels, waarbij de
gezelligheid voorop stond.
Het weekeind werd afgesloten
met het traditionele Bokbier
festival. Dit was genieten van
de eerste bokbiertjes van het
jaar: lekker warm in de tent,
samen met je vrienden;
wat wil een bierliefhebber
nog meer?
l
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Griezelen in de Bloemenbuurt
Ook dit jaar kan er weer
lekker worden gegriezeld
in de Fresiastraat. Het
gratis kinderevenement
wordt al een aantal jaren
georganiseerd en wordt
ieder jaar groter.
In de Fresiastraat zijn twee
voortuinen helemaal versierd
in Halloween-stijl. Kinderen mogen verkleed komen
en kunnen op de foto met
diverse karakters. Uiteraard is
er voor iedereen een snoepje
of fruit.
Dit jaar is er ook een EHBOpost aanwezig. En net zoals
vorig jaar zijn er verkeersregelaars en beveiligers die alles in
goede banen leiden. Kom dus gezellig langs samen met je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes. Het evenement begint om
18.00 uur en is om 20.00 uur weer afgelopen.
Het evenement is zo`n succes dat er ook mensen van buiten
Purmerend komen. Dit zorgt voor de nodige drukte. Daarnaast
leert de ervaring dat ook veel kinderen Sint Maarten lopen in de
Vooruitstraat. Super leuk en gezellig, maar ook erg vol. Zullen we
op de plekken waar geen verkeersregelaar staat, samen voor de
verkeersveiligheid zorgen? De drukste tijd in de wijk zal liggen
tussen 17.30 en 20.00 uur. Met name voor automobilisten en
fietsers: wees die avond extra alert op overstekende kinderen. l

Sla je slag op Black Friday
Na de zeer succesvolle editie van vorig
jaar is Back Friday Night eindelijk weer
terug, en wel op vrijdag 23 november.
Laat je aangenaam verrassen door vlijmscherpe acties,
hippe dj’s en swingende live-muziek in de vele winkels die de
binnenstad te bieden heeft.
Black Friday is een fenomeen dat is komen overwaaien uit de
VS waar winkels, alleen op deze dag, de leukste en gekste
aanbiedingen hebben. Het is dan ook geen wonder dat het
elk jaar aan populariteit in heel Nederland toeneemt.
Dus wil je graag dat ene leuke truitje, die hippe schoenen die
je al maanden aanstaren of een musthave gadget?
Van 19.00 tot 23.00 uur kun je op zoek naar jouw koopje in de
vele winkels die aan deze actie meedoen. Sla je slag, we zien
je graag op deze speciale en vooral zeer gezellige avond.
Kijk voor alle deelnemende winkels op blackfridaydeals.nu/
purmerend.
l
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Nieuwe wijkbewoners:
Anton en Monique
Het is in onze wijk een komen en gaan van mensen.
Oude mensen, jonge mensen. Gezinnen, alleenstaande of
koppels. Huizen staan in het algemeen nooit lang leeg. Wat
is nu de reden dat mensen in onze wijk komen wonen?
Vandaag gaan we even kort op bezoek bij twee nieuwe be
woners in onze wijk. Ik ben op de koffie bij Anton en Monique
van Zijtweg in De Vooruitstraat.
Waar zijn jullie geboren?
Anton: “Ik ben geboren in Monnickendam”.
Monique: “Ik heb mijn wieg staan in Weesp”.
Waar hebben jullie gewoond?
Anton: “Nagenoeg mijn hele leven heb ik in Monnickendam
gewoond. Ik ben vanuit de dorpskern naar de buitenwijk gegaan,
maar de binnenstad heeft toch wel mijn de voorkeur. Ik houd van
de oude stijl, de aparte sfeer die er heerst en de geschiedenis”.
Monique: “In Weesp ben ik in flats opgegroeid en op zeven jarige
leeftijd verhuisd naar Purmerend, met mijn ouders uiteraard. Purmerend was aantrekkelijk om te wonen, vlakbij Amsterdam waar,
mijn vader werkte en waar hij vandaan komt. Maar in Purmerend
kon je ruim wonen en in Amsterdam niet. Ik ben opgegroeid in
Overwhere II en voel mij ook echt een Purmerendse, aangezien ik
mijn hele jeugd hier heb doorgebracht”.
Waarom Purmerend?
Monique: “Tja, we hebben elkaar hier ontmoet in het
uitgaansleven. Uiteindelijk hebben we een tijd doorgebracht in
Monnickendam. Later bleek dat we toch samen voorkeur hadden
om in een bepaalde wijk te wonen waar nog veel geschiedenis is,
waar historie heerst en waar sprake is van een dorpskern”.
Anton: “De mogelijkheid deed zich voor om hier in De
Vooruitstraat te wonen. Het was wel kleiner dan ons vorige
huis, maar de sfeer die het uitademt sprak ons ontzettend aan.
Het had net zo goed de oude binnenstad van Monnickendam
kunnen zijn, maar daar was geen plek die ons aansprak. We
waren direct verliefd op dit huis en deze buurt”.
Monique: “Ik wilde ook weer graag terug naar Purmerend,
maar wel onder de voorwaarde dat we in deze buurt een huis
zouden zoeken. Als het een andere wijk zou zijn, had ik net zo
goed in Monnickendam kunnen blijven”.
En waarom De Vooruitstraat?
Monique: “De stijl, de historie spreekt ons erg aan. Verder ligt de
straat vlakbij de Koemarkt, waar we nog altijd graag komen, vlakbij
het trein- en busstation en je bent met de auto zo in Amsterdam.
Er is nog de sfeer van een dorp, maar dan in een grote stad. Deze
wijk ademt gewoon Purmerend uit, dit is Purmerend. De stad en
haar bewoners mogen, nee moeten, trots zijn op deze wijk”.
Wat verwachten jullie van de toekomst?
In koor roepen Anton en Monique nog lang te kunnen en te
blijven wonen in dit “dorp”. Er komt volgend jaar een nieuwe
wijkbewoner bij. En ja, inderdaad dit is ook een manier om
ervoor te zorgen dat er nieuwe bewoners in onze wijk komen. l
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Ken uw wijk
Oplossing van de vorige
puzzel luidt: Walrus bij het
Mimosaplein. Het beeld
stond eerder bij de vroegere
Herman Broereschool
en later bij de school
Het Plankier. We hebben
acht goede inzendingen
ontvangen. Na loting is
Gerda Hooijberg 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 17 november 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

Waar is dit?

Het komt geregeld voor dat mensen brieven krijgen van een
energiemaatschappij of ziektekostenverzekering. Die brieven
zijn vaak zó ingewikkeld, dat voor sommigen niet duidelijk is
wat er van hen wordt verwacht. Hierbij kunnen de vrijwilligers
van de Formulierenbrigade u helpen. Zo nodig nemen ze in
uw aanwezigheid telefonisch contact op met de betreffende
instantie om duidelijkheid te krijgen of uw vragen aan hen
voor te leggen.

Aanvragen
Elke maandag- en dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00
uur is de Formulierenbrigade aanwezig in de bibliotheek om
ondersteuning te bieden bij bijvoorbeeld het aanvragen
van huursubsidie, van een bijdrage in de kosten van een
sportvereniging, van een bijdrage in de schoolkosten
(waaronder vergoeding van kosten voor de aanschaf van
een computer), van vrijstelling gemeentelijke belastingen en
waterschapslasten, enzovoort.
Ook helpen de vrijwilligers bij het invullen van formulieren van
het UWV, DUO (studiefinanciering) en andere ingewikkelde
formulieren. Let op: belastingaangiftes doen ze niet.

11 november
Met geplak en geknutsel
is de lampion eindelijk klaar,
brandt het lichtje goed?
Nu oefenen op het favoriete liedje

Bibliotheek Waterland, Waterlandlaan 40.

Kerst- nieuwjaarswens

Eindelijk is het 11 november,
als het langzaam donker wordt,
hoor je kinderstemmen in de straat.
Bij iedere deur wordt gezongen,
het traditionele lied of een
verrassend zelf verzonnen.
Waar de deur gesloten blijft,
hoor je een ander lied.

De volgende wijkkrant is de kerst-editie. Wilt u een
wijkbewoner in het zonnetje zetten, heeft u een kerst- of
nieuwsjaarwens voor de buurtbewoners of wilt u iets anders
delen met de wijk dan horen wij dit graag.
Stuur uw bericht naar de redactie via centrumredactie@gmail.
com of naar Redactie Wijkkrant Centrum, Primulastraat 44,
1441 HC Purmerend.
l

Eenmaal moe thuisgekomen, wordt
de opbrengst op tafel uitgestrooid.
Snoep kleeft aan koek,
maar de oh’s en ah’s
zijn niet van de lucht.
Gerda Hooijberg

l

COLOFON
l

Formulierenbrigade
helpt u verder
Al een aantal jaren zijn vrijwilligers
van Het Gilde in samenwerking
met de Bibliotheek Waterland
als Formulierenbrigade actief om
mensen gratis te helpen bij het
invullen van formulieren of bij de uitleg van ingewikkelde brieven.
10/31
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