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Theo van der Linden, Purmerender van staal
De naam Theo van
der Linden zal veel
buurtbewoners bekend
in de oren klinken. Hij is
immers een geboren en
getogen Purmerender, die
met zijn metaalbedrijf veel
voor het Centrum heeft
betekend.
Naar aanleiding van de
rubriek: `Ken uw Wijk`, van
de vorige editie, nam Theo
contact op met de redactie.
De redactie ging bij Theo en
zijn vrouw Nel op visite.
Theo en Nel wonen al hun
hele getrouwde leven samen
boven de oorspronkelijke
zaak aan de Gedempte
Singelgracht. Theo woont er
zelfs al zijn hele leven.
Bij binnenkomst in de oude
werkplaats waan je je terug
in de tijd. Je krijgt het gevoel
dat de productie morgen
gewoon weer kan worden
gestart. Middels een prachtige stalen wenteltrap kwamen we
uit in het woonhuis.
Theo heeft in de loop der jaren verschillende stukken
hekwerk, oude potkachels, urenwerken en lampen verzameld.
Alles wat in de woning staat heeft een verhaal. Theo vertelt er
dan ook met veel passie over.

Brug
Maar eerst even terug naar waarom Theo ons een brief had
gestuurd naar aanleiding van de fotowedstrijd. Theo vertelt
ons dat zijn opa de brug heeft ontworpen en gemaakt. Bij
het plaatsen werd geconstateerd dat de brug te groot was
en moest worden ingekort, iets wat Theo eigenhandig heeft
gedaan. Een deel van de brug staat nu nog in hun woning.
Van een ander deel is een balkon gemaakt, dat te vinden is
ter hoogte van de Action.
De firma Theo van der Linden is in 1897 opgericht door Doris
en vervolgens van generatie op generatie voorgezet. Zo was

Theo eigenaar van 1963 tot 1997. In dat jaar nam zijn zoon
Jan het over. Helaas is Jan in 2000 overleden. Er was geen
nieuwe opvolger voor het bedrijf, waarna Theo en zijn vrouw
besloten het bedrijf te verkopen aan van `t Hek.

Objecten
We zijn nieuwsgierig welke objecten in het Centrum, door
Theo zijn gerestaureerd of gebouwd.
Theo vertelt lachend dat ik dan nog wel even zit.
We besluiten samen dat we er dan maar een samenvatting
van maken.
Theo was verantwoordelijk voor het onderhoud van de
Beemsterbrug toen die nog een ophaalbrug was. Er is ooit
een foto gemaakt toen de brug omhoog stond, met een
groep dames ervoor. Theo heeft nog gezocht naar de foto,
maar kon deze helaas niet vinden.
In de Hoogstraat staat een pand waar nu de Douglas in
is gevestigd. Theo heeft voor dat prachtige gebouw de
staalconstructie van het dak gemaakt. Als Theo er langs
loopt, maakt hij nog wel eens het grapje dat hij denkt te zien
dat er een schroef of bout mist.
Ook in de Hoogstraat staat het gebouw waarin jaren de
Blokker heeft gezeten. Theo heeft hier de stalen trap naar
boven gemaakt (die midden in de winkel stond). Theo vertelt
trots dat in die trap een luik zit dat bij brand dicht gaat, zodat
de boven- en benedenverdieping van elkaar zijn gescheiden;
een prachtige uitvinding.
Als laatste gaan we nog even extra terug in de tijd. Op de
Koemarkt, die vroeger werd gekenmerkt door de handel in
vee, stonden buizen waaraan bijvoorbeeld koeien werden
vastgemaakt. Theo had deze buizen in onderhoud. Grappig
detail is dat de buizen die nu nog voor de Doele te zien zijn,
van extra dikke kwaliteit zijn. Waarom? Omdat de dikbil
koeien te sterk waren voor de andere buizen. Theo bleef eerst
maar bezig met buizen vervangen, omdat de koeien ze krom
trokken, en dus besloot hij deze extra te verstevigen.

Schilderijen
Theo en Nel vertelden ons ook over de schilderijen die in de
Peperstraat en op hun gevel te vinden zijn. Hierop komen we
in de volgende editie van de wijkkrant zeker terug.
Het was een gezellige middag bij de familie van der Linden.
We hadden er nog uren kunnen zitten praten en het is mooi
om te horen hoe trots Purmerender Theo op zijn oude
centrum is.
l
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Programma Nationale
Herdenking bekend

Activiteiten in het centrum
 Zondag 31 maart De Smaak van Waterland
Voor het derde jaar op rij georganiseerd in P3 Purmerend.
Laat u tussen 16.00 en 22.00 uur verrassen door heerlijke
gerechten, gezelligheid en muziek. De Smaak van Waterland
is een wedstrijd ten behoeve van het goede doel.

Op de Kaasmarkt en in de Nicolaaskerk vindt
dit jaar op 4 mei de Nationale Herdenking plaats.
Zoals ieder jaar staan we dan stil bij de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en
vredesmissies nadien.
De stille tocht vertrekt om 18.50 uur vanaf de Kaasmarkt naar
het verzetsmonument aan de Jaagweg, waarbij bloemen en
kransen worden gelegd.
Na terugkomst op de Kaasmarkt worden bloemen en kransen
gelegd bij de verzetsplaquette gevolgd door twee minuten stilte.
Burgemeester Don Bijl en de voorzitter van het 4-meiComité, Dick Blokker, houden dan een toespraak.
Aansluitend is er een gratis toegankelijke herdenkingsbijeenkomst
in de Nicolaaskerk, waar Peter van Voorst het orgel bespeelt.
Dit jaar wordt het concert verzorgd door het kinderkoor en
het koor The Classics, van muziekschool Waterland.

Drama
Centraal bij de herdenkingsdienst staat het drama van het
vergeten joodse gezin Zwart, dat aan de Thorbeckekade 12
in de Hazepolder heeft gewoond.
Yvette van Aurich en Klaas Kwadijk hebben de geschiedenis van
de familie Zwart uit de vergetelheid gehaald en vertellen hierover.
Bijzonder is dat Frans Limburg (zijn opa woonde naast de
familie Zwart) een bijpassend lied vertolkt, begeleid door
organist Peter van Voorst.
De herdenkingsbijeenkomst wordt ook afgesloten met een
orgelspel. Na afloop wordt een kopje koffie/thee aangeboden.
Wijzigen in het programma voorbehouden!
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 Zaterdag 13 en zondag 14 april Bloesemtocht
Wandelsportvereniging Purmerend en Omstreken houdt ook
dit jaar weer de populaire Bloesemtocht. U kunt verschillende
afstanden lopen en hopelijk komt u onderweg de nodige
bloesembomen in bloei tegen.
 Zaterdag, zondag 13, 14 april Nationale Museumweekend
Deze twee dagen is het Nationale Museumweekend. Het
Purmerends Museum aan de Kaasmarkt doet hieraan mee. Er
zijn allerlei activiteiten te doen voor jong en oud. Het museum
is dat weekeinde gratis te bezoeken.
 Maandag 22 april Grote braderie
Op tweede paasdag is op de Koemarkt een grote braderie.
Van 11.00 tot 17.00 uur staat het plein vol met kramen en
kunt u lekker struinen op zoek naar het perfecte koopje.
 Vrijdag 26 en zaterdag 27 april Koningsnacht, vrijmarkt
Op vrijdagavond wordt traditiegetrouw Koningsnacht gevierd
op de Koemarkt en Achter de Kerk (bij de Kaasmarkt) met
muziek en drankjes.
Op zaterdag is er eerst in de binnenstad de vrijmarkt waar jong
en oud op een kleedje zijn of haar spullen probeert te verkopen.
Later op de dag is er Achter de Kerk en op de Koemarkt live
muziek. Koningsdag wordt rond 21.00 uur afgesloten.
 Zondag 5 mei Bevrijdingspop
Op deze dag vieren we onze vrijheid. Op de Koemarkt is ook dit
jaar weer Bevrijdingspop. Het feest begint om 15.00 uur en gaat
door tot 01.00 uur waarbij muziek uiteraard een grote rol speelt. l

Wandelen wegens 25 jaar Gilde Purmerend
Het Gilde Purmerend viert dit jaar zijn
25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van
dit jubileum heeft het Gilde een speciaal
jaarprogramma georganiseerd, dat
vooral uit wandelingen bestaat.
Zo organiseert het Gilde Purmerend stadswandelingen in de
oude binnenstad, in nauwe samenwerking met de Vereniging
Historisch Purmerend. De wandelingen worden begeleid
dooreen tiental enthousiaste gidsen, die professioneel zijn
opgeleid en over veel kennis van onze stad beschikken.
De wandelingen beginnen wekelijks op zaterdagmiddag om
14.00 uur van 1 april tot 1 oktober. De start is bij de VVV –
museumwinkel – op de hoek van de Peperstraat. De kosten
bedragen €3.50 per persoon. De wandeling gaat altijd door,
onafhankelijk van het weer. Na afloop is er een kopje koffie of
thee, dat bij de prijs is inbegrepen.

Architectuurwandelingen
Naast deze historische wandelingen zijn er ook
architectuurwandelingen, dit jaar met als hoofdpersoon Jan
Stuyt, die precies 150 jaar geleden is geboren. Ook is er
aandacht voor andere Purmerender architecten zoals Jacob
Oud en Mart Stam. Moderne kunstwerken in de stad (de
Melkwegbrug bijvoorbeeld), komen ook aan bod.
Deze wandelingen vinden plaats op de eerste zaterdag van de
maanden april tot september en worden gecombineerd met
een bezoek aan de speciale Stuyttentoonstelling op de eerste
verdieping van het museum. Voor deze wandelingen gelden
dezelfde voorwaarden als voor de Historische (zie hierboven).
In samenwerking met de gemeente hebben Jack Otsen en
Ber de Lange een mooi boekje samengesteld over het leven
en de werken van Jan Stuyt. Dit is gratis voor deelnemers
aan de Stuyt wandelingen.
l
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Bouw nieuwe Markthal
in volle gang
Als je op de koemarkt bent geweest, kan het je niet
zijn ontgaan: de bouw van de nieuwe Markthal met
appartementen is in volle gang.
De eerste paal is in oktober
de grond in geslagen en
inmiddels vormt het gebouw
zichmeer en meer, zoals op
de foto duidelijk te zien is.
Deze prachtige aanwinst
voor de binnenstad wordt
naar verwachting nog vóór
de kerst opgeleverd.
l

Binnenstad eindelijk echt fietsvrij
Al jarenlang is het niet helemaal duidelijk wanneer en
waar je mag fietsen in de binnenstad. Hierover hebben
we dan ook al eerder geschreven in de wijkkrant.
Ook houden veel fietsers zich niet aan de
daar geldende regels. Dit leidt vaak tot
vervelende situaties voor voetgangers.
Daarom wil de gemeente duidelijkheid
scheppen en moet de binnenstad een
voetgangerszone blijven. Tot 4 maart was
het voorstel hiertoe in te zien bij de gemeente. Wel wordt al gehandhaafd op de
nieuwe regels; er zijn al de nodige boetes
uitgeschreven.
Om de fietsers tegemoet te komen,
komt er een fietsverbinding tussen de
Gedempte Where en de Nieuwstraat. Wel
zijn fietsers nog steeds welkom in de Kalversteeg en de Koestraat,
maar bromfietsers niet.
Volgens ons is dit een goede ontwikkeling, want zo wordt er meer
duidelijkheid geschapen voor zowel voetgangers als fietsers. l

3

Mooiste bouwproject 2018
Het pand aan de Gedempte Singelgracht 27
is uitgekozen tot mooiste
bouwproject van 2018. Op
donderdag 14 februari heeft
Pieter Dooper, voorzitter
van de werkgroep Wonen
boven Winkels, de oorkonde uitgereikt.
De werkgroep vindt het
gebouw een goed voorbeeld
van historisch bouwen in de
binnenstad. Het pand is ontworpen door architectenbureau
E.W.P. uit Purmerend. Het gebouw bevat een winkelruimte op
de begane grond, met daarboven vijf appartementen. De bouw
van deze woningen stond al eerder gepland, maar was uitgesteld
vanwege de eerdere grote brand in de Peperstraat.
l

Klok komt terug op de
Schapenmarkt
Vroeger hing aan Villa Clementine een klok. Ze hing er
voor de handel die op de Schapenmarkt plaats vond.
De klok werd onlangs teruggevonden, en daarbij kwam
de vraag naar voren of de klok weer een plaatsje kon
krijgen op de Schapenmarkt.
De gemeente onderzocht dit verzoek en kwam tot de
conclusie dat de klok terug plaatsen op Villa Clementine
niet wenselijk was. Er was nog de optie de klok op het
marktmeesters huisje te huisvesten, maar omdat deze
onlangs is verplaatst, werd ook dit als niet passend ervaren.
De gemeente heeft hierop besloten de klok op te nemen in
het ontwerp voor de herontwikkeling van de Schapenmarkt.
Op deze manier keert een stukje historie terug, iets waar
menig (oud) Purmerender blij mee zal zijn.

Nieuwe leden voor improvisatietoneel gezocht
In het Prinses Marijke gebouw aan de Violenstraat
6 komen iedere woensdagavond, van 20.15 tot
22.15 uur, enkele enthousiaste toneelspelers bij elkaar
om improvisatietoneel te beoefenen.
De repetities en uitvoeringen zijn in de speelzaal van het gebouw.
Improvisatie toneel is theater maken waarbij de spelers het
verhaal, de personages en dialogen ter plekke verzinnen,
vaak met suggesties uit het publiek. Iedere repetitie of
voorstelling is daarom anders.
Ben jij ook iemand die graag op het toneel staat maar geen
teksten uit zijn hoofd wil leren?

Kom dan eens meedoen.
Natuurlijk bent je ook welkom
om een keer te komen kijken.
In contact komen kan via
de website www.pstlef.nl
en via facebook. Even op
een woensdagavond binnen
lopen voor meer informatie,
mag natuurlijk ook.
De spelers van toneelgroep
LEF hopen u te verwelkomen. l

l
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Ken uw wijk
De oplossing van de vorige puzzel luidt: De postbrug vanaf
de Nieuwstraat naar de hoek van de Emmakade/Herengracht.
We hebben acht goede inzendingen ontvangen. Na loting
is W. Molenaar 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,
Waar is dit?
kunt u tot 5 april 2019 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 haal ik de wijkkrant?
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Reis in de tijd
het vergde vroeger tijd
om ergens te komen
je ging gewoon lopen
of met paard en wagen
reizen met de diligence
je valies op het dak
pleisterplaats De Doele
paarden in de stal
treks chuiten in de vaart
een jaagpad er naast

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.

het zandpad nu asfalt met

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!
l

De Doele met zijn stallen

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.

haastige paardenkrachten

getuigen van een verleden
toen het nog tijd vergde
om ergens te komen
Thea de Hilster l

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, Business Post & Printing.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Werkom, Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 9 mei 2019.
Kopij kan worden aangeleverd tot 5 april 2019.

