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Wijkvereniging de Hazepolder viert 45 jarig bestaan
Wijkvereniging de Hazepolder bestaat dit jaar 45 jaar. Dit
jubileum wordt op zondag 16 juni gevierd met een reünie
en diverse activiteiten voor de jeugd, in het wijkgebouw.
Volgens de gegevens werd de vereniging al in 1948 opgericht, toen geheten
Speeltuinvereniging Hazepolder. De
statuten werden in 1974 gewijzigd. Toen
werd het bestaande schuurtje vervangen
door een wijkgebouw. Voorwaarde van
de gemeente voor het bouwen van het
wijkgebouw was dat de buurtbewoners
de handen in een moesten slaan. Het
wijkgebouw kreeg de naam Wijkvereniging West, maar als snel had men het
in de volksmond over de Hazepolder.
Het jaartal 1974 werd hierdoor leidend
in de telling van de wijkvereniging. In
1998 heeft de vereniging het gebouw gekocht van de gemeente.
Sindsdien moet ze zelf zorg dragen voor het onderhoud en krijgt
ze geen subsidie meer.

Activiteiten
In de begin jaren werd er vooral buiten geleefd. Kinderen
speelde allemaal op straat en waren de activiteiten hierop
afgestemd. Tegenwoordig moet de vereniging echter haar
uiterste best doen om de jeugd achter de spelcomputers,
smartphones et cetera vandaan te krijgen.
Dit heeft natuurlijk invloed op de activiteiten die in het wijkgebouw worden georganiseerd. De jeugd speelt geen klaverjassen of biljart meer. Activiteiten die tegenwoordig zoal worden
georganiseerd zijn in het weekend karaoke, een quiz, keezen of
een thema-avond. Maar er is nog steeds de ouderensoos waar
biljarten, klaverjassen, dansen en darten vaste activiteiten zijn.

Voor de reünie en de activiteiten is iedereen welkom op 16
juni tussen 15.00 en 19.00 uur in wijkgebouw de Hazelaar.
Aanmelden wordt op prijs gesteld via m.wals@hotmail.nl
of 0299-423072


Parkeerperikelen binnenstad
nog niet voorbij
De parkeerdrukte in de binnenstad is flink gegroeid en
zal in de toekomst verder toenemen. Met het verdwijnen
van parkeergarage het Lammetje, onderzoekt de
gemeente de parkeermogelijkheden. Helaas heeft ze de
buurtbewoners hier niet tijdig over geïnformeerd.
In het Gezinsblad van maart stond een artikel over de mogelijkheden die de gemeente heeft onderzocht voor het parkeerprobleem.
Er werd vermeld dat een van de opties was om de parkeer
vergunningen te vervangen door betaald parkeren. Dit leidde
tot onrust in onze wijk.

Navraag
We hebben daarom contact opgenomen met de gemeente
om navraag te doen. Die heeft ons laten weten dat een van
de mogelijkheden die ze heeft voorgelegd aan de raad, is
dat ze het vergunning parkeren wil combineren met betaald
parkeren. De gemeente wil met deze maatregel, in combinatie
met andere regels, bereiken dat bezoekers van de binnenstad
meer in de parkeergarages gaan parkeren.
We hebben bij de gemeente aangegeven het raar te vinden dat
de buurt deze plannen uit een krantje heeft moeten vernemen,
in plaats van dat er netjes is geïnformeerd middels een brief.

Gesprek

Toekomst

De gemeente heeft ons gemeld dat de wethouder van verkeer,
Evelien Tijmstra, in april met een aantal bewoners in gesprek
gaat. Ze wil namelijk graag weten hoe de bewoners over de
parkeerplannen denken.
We vinden het bijzonder dat de wethouder dit gesprek pas is
aangegaan nadat de plannen al aan de raad waren gepresenteerd.
In juni gaat een voorstel van maatregelen naar de gemeenteraad,
waarna een uiteindelijke beslissing wordt genomen.
De gemeente geeft aan dat ze de informatie uit de gesprekken
met bewoners zal meenemen in het voorstel.

De toekomst is onzeker, want de vereniging merkt een
terugloop van leden op. Ze hoopt dan ook dat met de komst
van de Kop van West, het verenigingsleven weer opbloeit en
dat ze nieuwe leden mag verwelkomen.

Bij het samenstellen van deze wijkkrant was over de resultaten
van het gesprek tussen wethouder en buurtbewoners helaas
nog niets bekend; wordt hoe dan ook vervolgd.


Rommelmarkt
Een jaarlijks terugkerend evenement is de rommelmarkt. Die
is altijd op de laatste zondag van augustus. Er staan dan
meer tweehonderd kramen en ze is hiermee de grootste
rommelmarkt van Purmerend en omgeving.
Op deze dag het wijkgevoel goed aanwezig. Iedereen helpt
en is present op deze autoloze zondag in de wijk.
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Activiteiten in het centrum
 Vrijdag 10 mei t/m zondag 19 mei – Voorjaarskermis
De voorjaarskermis is weer in de stad, met tien dagen lang
vermaak voor jong en oud. Er is opnieuw de traditionele Fright
Night, het straattheater, de prikkelarme middag en natuurlijk het
vuurwerk. Dit jaar zijn er nieuwe attracties op de kermis te vinden.
 Zaterdag 11 mei – Moederdagmarkt
De eerste themamarkt van het jaar is de Moederdagmarkt.
Verspreidt door de hele binnenstad staan tal van kramen. De
markt is open van 09.00 tot 17.00 uur.
 Zondag 26 mei – Heilige Koemarkt
De Heilige Koemarkt is ook dit jaar weer te vinden op de
Koemarkt. Op de ééndaagse autoshow laten de Purmerendse
Bovag-dealers hun nieuwste modellen zien en is er een
uitgebreid aanbod van occasions. De Heilige Koemarkt is van
11.00 tot 17.00 uur.

Schilderijen Peperstraat en
Gedempte Singelgracht
Theo van der Linden en
zijn vrouw Nel hebben
prachtige schilderijen
over oud Purmerend laten
maken en deze laten
ophangen aan gevels in
de Peperstraat en aan hun
eigen pui op de Gedempte
Singelgracht. Theo en Nel
hebben deze kunstwerken
laten maken, omdat ze het
mooi vonden en
graag iets van oud
Purmerend terug wilden
zien in het Centrum.
De schilderijen zijn gemaakt door Anneke Burger–van der
Blom, een kunstenares die in de Zuidoostbeemster woont. 

 Zondag 2 juni – Poortersfeesten
De Poortersfeesten vinden dit jaar ook weer plaats. Het
thema dit jaar is Purmerend Goud. De feesten staan bol van
muziek, dans, attracties, straattheater, vermaakt, hapjes,
drankjes en natuurlijk gezelligheid.

Waar haal ik de wijkkrant?

Het Poortersfeest is gratis toegankelijk. De dag begint om
12.00 uur en is om 18.00 uur afgelopen.
Gelet op de verwachtte drukte, wordt u verzocht lopend, met
de fiets of het openbaar vervoer naar het Centrum te komen.
 Zondag 9 juni – Braderie
Op Eerste Pinksterdag is er een grote braderie op de
Koemarkt. De braderie bestaat uit 75 kramen bestaan en
duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
 Vrijdag 14 t/m zondag 16 juni – Foodfest
Foodfest is een gratis toegankelijk festival met tientallen
foodtrucks. Ook dit jaar strijkt het festival neer op de
Koemarkt. Naast al de heerlijke hapjes en drankjes staat er
ook een groot podium staan waar verschillende optredens zijn.
Het Foodfest is steeds vanaf 14.00 uur geopend.
 Maandag 17 t/m donderdag 20 juni – Avondvierdaagse
Wandelsportvereniging Purmerend en Omstreken organiseert
voor de 74ste keer de Avondvierdaagse in de stad. Er zijn
weer mooie routes uitgezet. De wandelingen starten iedere
avond om 18.00 uur vanaf de Koemarkt.
 Vrijdag 21 juni – Purmerend Drijft!
Hier wil je bij je zijn: een heuse parade op het water.
Werkelijk alles wat drijft mag mee doen. De tocht is langs de
Kanaalkade, maar ook langs de Where. Neem een kleedje of
klapstoel mee en aanschouw het spektakel vanaf de kade. Zelf
mee doen kan natuurlijk ook. Dit kan met je bootje, luchtbed of
zelfgebouwde constructie; als je maar blijft drijven...
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen nog
wijzigen.
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We krijgen de laatste tijd jammer genoeg klachten over de
bezorging van de wijkkrant. Helaas heeft een deel van onze
wijk, bij het schrijven van deze editie, nog geen bezorger.
Mocht u geen wijkkrant hebben ontvangen, dan kunt in het
gemeentehuis, de Strada in de binnenstad of de bibliotheek
een exemplaar ophalen. Op deze plaatsen staat een zuil waar
ook exemplaren van de andere wijkkranten te vinden zijn. U
kunt die dus allemaal lezen!


Redactieleden gezocht
Het is erg leuk om betrokken te zijn bij wat er allemaal
in de wijk gebeurt en om daarover te schrijven. Dit kan
door redactielid van de wijkkrant te worden.
De wijkkrant verschijnt zeven keer per jaar en de redactie
beslist zelf over welke onderwerpen ze schrijft. Het maakt niet
uit hoe oud of jong u bent, enthousiasme is het belangrijkste.
Het redactiewerk kost niet veel tijd, ongeveer een tot twee
uur per week. Als u nog niet zeker weet of de wijkkrant iets
voor u is, kunt u een editie meedraaien, zodat u kunt zien
wat het redactiewerk inhoudt. Een introductie of workshop
behoort tot de mogelijkheden.
In onze huidige redactie hebben twee redactieleden
aangegeven te druk te zijn met andere bezigheden, waardoor
actief meeschrijven aan de krant in het gedrang komt.
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuw redactielid, of naar
leden natuurlijk.
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Stuur dan een
e-mail naar centrumredactie@gmail.com.
We hopen spoedig kennis met u te kunnen maken.
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Houd het veilig in en om huis
Misschien zijn criminaliteit en brand niet uw favoriete
onderwerp. Het is echter belangrijk te weten wat u
kunt doen om te voorkomen dat u hiermee te maken
krijgt. Dit geldt zeker voor de ouderen onder ons,
die nu eenmaal kwetsbaarder zijn. Veel dingen weet
iedereen wel, maar toch zijn er ook nog veel die we
geregeld over het hoofd zien. Hopelijk helpt dit artikel
u er van te doordringen maatregelen te treffen.
Een voorbeeld is dat kliko’s en ladders kunnen dienen als
handig opstapje om naar binnen te klimmen, vooral als ze
onder de ramen van de eerste verdieping staan. Zorg er
voor dat dit niet kan gebeuren door ze weg of vast te zetten.
Natuurlijk sluit u deuren en ramen en doet u de deur op slot
als u weggaat, maar ook het wc-raampje? En doet u dit ook
als u maar heel even de deur uit gaat? Immers, gelegenheid
maakt de dief. Voorkom een hoop narigheid en verklein de
kans dat u zoiets overkomt.

Hang- en sluitwerk
Het verhaal begint al bij de voordeur. Goed en ‘up to date’ hangen sluitwerk is van groot belang. Inbrekers ontwikkelen namelijk
steeds nieuwe methodes om binnen te komen. Wat een paar jaar
geleden nog een veilig slot was, is dat nu niet meer.
Vertragende maatregelen, zoals extra sloten, maken uw
huis minder aantrekkelijk voor inbrekers. Dit geldt ook voor
goede verlichting bij de voor- en achterdeur, liefst met
bewegingssensor of schemerschakelaar. Zorg dat ook binnen
licht brandt als u niet thuis bent. Het is nu eenmaal zo dat
een inbreker zijn tijd echt niet gaat verdoen door te kijken of
u wel echt thuis bent. Gebruik tijdschakelaars om lichten aan
en uit te laten gaan als u langere tijd niet thuis bent. De post
laten weghalen door buren of bekenden en de gordijnen open
en dicht (laten) doen geeft het idee dat u thuis bent, en dat
hebben inbrekers niet graag.

Deurspion
Misschien is de kans op inbraak statistisch niet zo groot,
maar we krijgen steeds vaker te maken met
mensen die met verkeerde bedoelingen voor uw neus staan.
Kijk vooral eerst wie voor de deur staat door het raam of
een deurspion, zeker als u
niemand verwacht. Als er
een onbekende staat, open
de deur dan eventueel, maar
zeker met de deurkierhouder
vergrendeld.
Mensen bedienen zich
vaak van babbeltrucs om u
met soms heel onschuldig
lijkende smoezen te
verleiden ze binnen te laten.
In de folder ‘Babbeltrucs’
van de politie vindt u tal van
voorbeelden en adviezen hoe
hiermee om te gaan.
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Verder zijn er nog oplichters die hun diensten aanbieden.
Ze willen bijvoorbeeld uw dakgoot schoonmaken of andere
klussen doen. Dergelijke knutselaars brengen vaak met opzet
vernielingen aan en melden dan even later dat er ernstige
schade is. Het kostenplaatje valt ineens wel veel hoger dan
eerst was afgesproken. Protest tegen of weigering te betalen
beantwoorden ze vaak met ernstige dreigementen. Ga dus
nooit in op dergelijke aanbiedingen; u kiest zelf wie uw
klussen doet. Overleg met buren en/of bekenden over welke
bedrijven betrouwbaar zijn en goed werk leveren.

Noodsituatie
Vergeet niet de deurkierhouder te ontgrendelen nadat de deur
weer veilig dicht is, want bij een noodsituatie moet hulp snel
naar binnen kunnen. Daarom mag u ook geen sleutels aan
de binnenkant van het slot laten zitten, want dan kan het slot
van de buitenkant niet worden geopend.
Belangrijk is een vaste plek voor uw sleutels, liefst in de buurt
van de voor- of achterdeur, aan de scharnierkant van de deur
bijvoorbeeld, of in de meterkast. Een set noodsleutels in de
meterkast is een tip van de brandweer.
Zet u als u iemand verwacht alvast de deur open en gaat u
dan verder met waar u mee bezig was? Dit is geen goed idee,
want voordat je het weet, glipt iemand naar binnen en slaat
zijn slag. In deze tijd kan dit ‘open gedrag’ gewoon niet meer.
Vraag altijd om een legitimatiebewijs, ook als iemand zegt
van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Heeft
iemand geen legitimatie bij zich, maak dan een nieuwe
afspraak. En vertrouwt u het niet, bel dan 112.

Verdacht
Vindt u uw bezoeker verdacht? Bel 112. Blijf rustig en neem
geen risico. Noteer de kenmerken van die persoon. Heeft die
een auto, schrijf dan het kenteken op.
Dit geldt ook voor andere verdachte zaken. Ziet u iemand
scharrelen bij het huis van uw afwezige buren en vertrouwt
u het niet? Meteen 112 bellen. In tegenstelling tot vroeger,
toen u alleen bij spoed dit noodnummer mocht bellen, wil
de politie tegenwoordig bij verdachte situaties graag snel in
actie komen, zodat de pakkans groter is.
Wat in dit verhaal niet aan de orde is gekomen, maar helaas
ook ouderen treft, is geweld of misbruik in huiselijke kring.
Hierop rust een enorm taboe; ouderen durven hiermee vaak
niet voor de dag te komen.
Mocht u dit echter zijn overkomen of wilt u hierover meer
weten, bel dan met Veilig Thuis: 0800- 2000, gratis en 24/7
bereikbaar).
Al deze informatie is terug te vinden op de website van de
politie: www.politie.nl.
Uitgebreide tips over babbeltrucs en hoe u kunt voorkomen
hiervan slachtoffer te worden vindt u op
www.politie.nl/themas/senioren-en-veiligheid.html.
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Voorjaarsvreugde

De oplossing van de vorige
opgave luidt: het toegangshek
tot Villa Houtheuvel aan de
Purmersteenweg. Het bleek dat
dit een moeilijke puzzel was,
want er waren slechts twee
goede inzendingen. Na loting is
Bettie Witkamp 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 1 juni 2019 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!


Waar is dit?

Historische foto’s Beemsterbrug
In de vorige
editie stond een
artikel over Theo
van der Linden.
Daarin gaven we
aan dat Theo
de foto’s van de
oude Beemsterbrug niet kon
vinden. Tineke
Abercrombie
stuurde ons
Hist. foto: Sam Bruin
Hist. foto: Theo Roele
gelukkig enkele
prenten toe waarop de oude Beemsterbrug te zien is. Deze
willen we u uiteraard niet onthouden, dus bij dezen.


langzaam klinkt de zon hoger
de deuren naar het voorjaar
zijn wijd open gezet
kleuren heroveren
de zwarte aarde
de wind wervelt
met stille vreugde
over felgekleurde kopjes
nieuwe knoppen barsten open
het licht verlengt zich
schuift helder door de takken
de roodborst danst
van groen naar groener
de pimpelmees twittert
zijn vliegvriendjes
lenteland ontwaakt
vrij van de kilte
steeds hoger de zondag
Gerda Hooijberg

Free Little Pantry
nu ook in Vooruitstraat
In Purmerend is in diverse
wijken een Free Little
Pantry te vinden. Onze
wijk had er nog geen, tot
onlangs. Aan de gevel van
de Vooruitstraat 56 hangt
sinds kort het kastje van
de Free Little Pantry.
“Pak wat je nodig hebt, geef wat je kunt missen!” Dit is
het motto van de Free Little Pantry. In het kastje staan
levensmiddelen om te ruilen of te gebruiken. De gedachte is
om minder voedsel te verspillen en elkaar te helpen.
Kunt en wilt u iets missen, dan kunt u het artikel (of de
artikelen) in het kastje leggen. Denk hierbij aan koekjes, blikken
soep, pasta, rijst, een boek, zeep, enzovoort. Voorwaarde is
dat de artikelen intact en houdbaar zijn. Mensen die iets nodig
hebben, kunnen die dan gratis uit het kastje pakken.


COLOFON
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 vermeld.
Ontwerp: Werkom Druk & Copy.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 27 juni 2019.
Kopij kan worden aangeleverd tot 1 juni 2019.

