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WIJKKRANT
PURMEREND PURMER-NOORD
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

Van de redactie

10e jaargang

4

Prima Priknick
in Leeghwaterpark

Voor u ligt wijkkrant nummer 4 van dit jaar.
We bieden u weer een interessant en afwisselend
scala aan artikelen.
We besteden veel aandacht aan activiteiten die in de
parken van onze buurt zijn gehouden, zoals de Vrijmarkt op
Koningsdag, het Priknick-gebeuren en niet te vergeten het
befaamde Reuring Festival.
Voor dit laatste hebben we drie vrijwilligers/buurtgenoten
gesproken, door wier inspanning de organisatie van dit
festival vast ook dit jaar weer soepel verloopt. Daarnaast is er
een interview met Brian Melis, een enthousiaste medewerker
van Spurd, die ons allemaal in beweging wil brengen. Verder
hebben we een artikel over obs Noorderlicht, de nieuwe
naam van obs De Boemerang. Ten slotte kunt u zich weer
aanmelden voor deelname aan de verkiezing van de mooiste
tuin van de Purmer-Noord en daarmee mooie prijzen winnen.
Een bijdrage of artikel van uw hand aan uw en onze krant
is altijd van harte welkom. Mocht u dit lastig vinden, wij zijn
altijd bereid u daarbij te helpen.
We wensen u veel leesplezier en een mooie vakantie
en dito zomer toe.

JUNI 2019

l

Onder het motto ‘Samen prikken, samen picknicken,
samen muziek maken’ heeft ‘heel Purmerend’ op
zaterdag 1 juni gepriknickt in het Leeghwaterpark en
daaraan voorafgaand in zo’n beetje de hele stad. Het
evenement viel samen met de landelijke actiedag ‘End
Plastic Soup’, het programma van de Rotary dat de
zee wil ontdoen van plastic.
Deze bijzondere dag werd
mogelijk gemaakt door veel
vrijwilligers, het bedrijfsleven
(sponsors), de gemeente en
Muziekschool Waterland.
De organisatie zorgde
voor afvalzakken, grijpers,
handschoenen en containers
om het afval te kunnen
verzamelen. Daarnaast
kreeg iedereen een gratis
lunchpakket aangeboden en nog veel meer.

Feestelijk

Vrijmarkt ondanks matig weer
goed bezocht
Ook dit jaar is Koningsdag in het Leeghwaterpark
volop gevierd met een vrijmarkt.
Hoewel het best koud was
en er soms een forse bui
op de koopwaar stortte,
werd de markt toch weer
goed bezocht. Veel spullen
gingen als vanouds van
hand tot hand. Het was en
is een leuke en leerzame
mogelijkheid voor met name
de jeugd om, vaak voor het
eerst, te leren (ver)kopen,
onderhandelen en ook
nog een leuke zakcent te
verdienen.
l

De start was om half elf. Na zo’n anderhalf uur zwerfvuil
verzamelen kwamen de deelnemers samen in het
Leeghwaterpark. De prikkers werden daar feestelijk onthaald
door het Dixieland Looporkest. Terwijl er gezamenlijk
werd gepicknickt, was er muziek met medewerking van
Muziekschool Waterland. Verder speelde het Waterlands
Jeugdorkest, waren er musicerende kinderen van de
basisscholen ’t Prisma en ’t Carrousel en werd het publiek
interactief betrokken in een improvisatie onder leiding van
Wouter Hakhoff. Dit alles was helemaal gratis.
In totaal waren er zo’n 250 prikkers uit heel Purmerend
aanwezig. Ze haalden circa 256 kilo afval op, oftewel naar
schatting zo’n 65.000 stuks vuil!

Jaarlijks
Deze eerste Purmerendse Priknick was een evenement
waaraan iedereen kon deelnemen. De organisatie hoopt
natuurlijk dat het een jaarlijkse gebeurtenis wordt. Onder
de noemer ‘Samen aan de slag voor een beter milieu’ werd
de Pricnick een druk bezochte gebeurtenis, die zeker voor
herhaling vatbaar is. Purmerend is er in ieder geval schoner
door geworden!
l
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Hoe komt de Dorsvlegelstraat aan zijn naam?
Deze rubriek gaat over
de herkomst en betekenis van straatnamen in de
Purmer-Noord. De Dorsvlegelstraat is dit keer aan de
beurt. Het is een naam die
tegenwoordig niet zo vaak
meer voorkomt, omdat dit
landbouwwerktuig vrijwel
niet meer wordt gebruikt.
Het is hoogstens nog te
zien in musea.
Een dorsvlegel is een houten landbouwwerktuig om graan te
scheiden van zijn omhulsel, het kaf.
De dorsvlegel bestaat in Nederland meestal uit drie delen: een
steel met een ijzeren oog, een slaghout en de verbinding tussen
beide. De steel is gemaakt van een zachte, maar taaie houtsoort:
es, wilg, olm of zelfs vlier, lijsterbes of vogelkers.
De steel moet precies passen onder de oksel van de dorser en
varieert dus naar gelang de grootte van de eigenaar, van zowat
110 tot 160 centimeter. Het slaghout is dikker dan de steel en gemaakt van hardhout dat moeilijk splijt, zoals meidoorn, haagbeuk,
hulst of kers. Bij voorkeur heeft het een knoest onderaan, omdat
die het taaiste hout bevat, wat het risico op splijten sterk verkleint.
Het slaghout is tussen de veertig tot tachtig centimeter lang, met
een diameter van vijf tot tien centimeter.

Verbindingen
De verbinding varieert ook sterk, maar kan worden
opgedeeld in een vaste en een losse verbinding. Bij een
vaste verbinding kunnen steel en slaghout ten opzichte van
elkaar niet draaien. Daarom moet de dorser de steel bij elke
slag telkens in de hand laten draaien.
De primitiefste verbindingen zijn alle vast en gemaakt uit de bast
van es of wilg, gespleten bramenhout of palingvel. Recentere
modellen hebben een metalen beugel op de steel en het slaghout,
die met een kalfs- of varkensleren veter met elkaar zijn verbonden.
Soms is er geen oog of beugel op het slaghout bevestigd,
maar is er een gat doorheen geboord. Een ander model is
datgene waar zowel steel als slaghout een (kalfs)lederen
kap krijgen, waar opnieuw met lederen veters de verbinding
wordt gemaakt. De losse of draaiende verbinding heeft als
grote voordeel dat de dorser de vlegelsteel vast in de hand
kan houden, maar het vergt het nodige knutselwerk om dit te
bereiken. In alle gevallen zijn steel en slaghout met lederen
veters met elkaar verbonden.Afhankelijk van de verbinding
tussen steel en slaghout zijn de benamingen kerf-, knop-,
kap-, beugel- en wartel- of worfelvlegel gehanteerd. Alleen
bij de wartelvlegel draait het slaghout zelf op de steel, bij alle
andere moet de dorser de steel in de hand draaien.

Ritme
Tijdens het dorsen staat een aantal mensen in een groep
rond het graan, dat op een harde ondergrond, de dorsvloer,

is uitgespreid, en slaat met de vlegel op het graan. Dit
moet in het juiste ritme gebeuren om te voorkomen dat de
dorsvlegels elkaar raken.
Een wan is een platte, gevlochten mand, waarmee na het
dorsen het graan omhoog wordt gegooid, waarna de wind
het lichte kaf wegblaast en de zware graankorrels terugvallen
in de wan. Deze bewerking heet wannen.En zo komt de
Dorsvlegelstraat dus aan zijn naam...
l

Verkiezing mooiste straat-tuin
Purmer-Noord van start
Ook dit jaar organiseert de Wijkkerngroep PurmerNoord in samenwerking met de gemeente weer de
mooiste straat-tuinverkiezing. Deze keer worden de
straat en/of het blok en de eigen tuin beoordeeld. Het
evenement is vooral bedoeld om mensen weer (meer)
betrokken te laten zijn bij hun straat.
Het idee is uw voor- en/of zijtuin op te fleuren met vaste
planten, bolgewassen, bloemen en/of struiken, en met al
dan niet wintervaste planten. Hiervoor mag u, als het trottoir
het toelaat, twee tegels uit de stoep halen om uw tuin te
realiseren. Dit doet u in overleg; neem hiervoor contact op
met de gemeente.
Uw tuingrond kunt u verbeteren met teelaarde of compost.
Meng de teelaarde en/of compost door de huidige grond om
deze voedingrijker te maken. De compost kunt u ook twee
centimeter dik op de grond aanbrengen. Compost is gratis
verkrijgbaar in de baanstee 2 bij de HVC, aan het eind van de
Purva. (dus niet op het terrein van de HVC zelf).

Prijzen
De prijs voor de mooiste straat of het mooiste blok is € 150,-.
Voor alle duidelijkheid: er wordt maar één prijs uitgereikt, dus
of voor de straat, of voor het blok. Voor de tuin en eventueel
zijtuin is de eerste prijs € 150,-, de tweedes € 100,- en de derde
€ 50,-.Op 5 juli om 15.00 uur vindt de prijsuitreiking voor de
mooiste straat/tuin in de Riekstraat plaats. Uiteraard vermelden
we de uitslag in de wijkkrant.Geef u op bij de Wijkkerngroep
Purmer-Noord via e-mail kerngroeppurmernoord@hotmail.nl. l
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Obs de Boemerang gaat
verder als obs Noorderlicht

Brian Melis
laat iedereen sporten

In de week van 20 mei was het feest op obs De Boemerang - of eigenlijk op obs Noorderlicht, want een van de
feestelijke momenten was de onthulling van de nieuwe
schoolnaam.

Onlangs kreeg de redactie
van de wijkkrant PurmerNoord dit berichtje
toegestuurd, dat we graag
met de lezers delen.

Het Noorderlicht is een boeiend schouwspel, waarnaar
iedereen vol bewondering kan kijken. Met de nieuwe naam
slaat de school een nieuwe weg in, waarbij de kwaliteit van
het onderwijs nog hoger in het vaandel staat. De school
staat weer op de kaart, en dit was ook het thema waarmee
de kinderen de afgelopen weken werkten. Reden voor een
feestje was er dus volop!

‘Mijn naam is Brian Melis.
Ik ben namens Spurd de
wijksportcoach voor de
Purmer-Noord en PurmerZuid. Dit houdt in dat ik het
aanspreekpunt ben op het
gebied van sport en bewegen
in deze wijken. Mijn doel is
om meer mensen, van alle leeftijden, aan het bewegen te
krijgen of houden. Heb je vragen hierover of ideeën hoe we
dit kunnen realiseren? Neem dan vooral contact met me op
via b.melis@spurd.nl of 0299-418121.’
Ik sprak met Brian om nader met hem kennis te maken. Brian
vertelt: “Spurd is, zoals veel mensen al wel weten, een door
de gemeente gesubsidieerde stichting, die zich bezighoudt
met sportzaken. Ik heb de HBO-opleiding Sport, Management
en Ondernemen gevolgd en daarna de Master Sportbeleid en
Sportmanagement aan de Universiteit Utrecht.”

Passie
De week startte op maandag met een spel- en dansdag,
met aan het eind van de middag een gezamenlijke dans
op het plein. De kinderen kregen ook voorlichting over het
drinken van water, en dan met name over de voordelen van
water ten opzichte van frisdrank. Water drinken wordt dus
de gewoonste zaak van de wereld op obs Noorderlicht. De
kinderen kregen allemaal een prachtige Dopper, zo’n bijna
onverwoestbare drinkfles, die ze hiervoor mogen gebruiken.
Dit is bovendien nog goed voor het milieu ook, want zo
worden geen wegwerpflessen meer gebruikt.

Sponsorloop

Brians passie ligt bij sport. Hij is trainer-coach bij FC
Purmerend JO17-1 en speelt zelf zaal- en veldvoetbal. Zijn
verdere hobby’s zijn reizen en snowboarden.
Hij is in Purmerend geboren en woont hier nog steeds. “Na
mijn opleiding reageerde ik op een vacature bij Spurd, want het
leek me gaaf om iets te betekenen voor de stad waar ik ben
opgegroeid. Ik werd aangenomen en begon in november 2017.”
De gemeente streeft ernaar om vraaggericht te werken. Spurd
wil daar graag in meegaan en zo ontstond de functie van Brian.
Als wijksportcoach is hij de contactpersoon voor bewoners en
partners van de Purmer-Noord en Purmer-Zuid op sportgebied.

Succes

Brian: “Een mooi voorbeeld is Parksport Purmer. Een bekende
praktijk voor fysiotherapie is in overleg met de gemeente,
onder wie wijkmanager Misja Horsthuis en Spurd, gestart met
beweeggroepen met voornamelijk wat oudere wijkbewoners.
Er is tien weken getraind en de activiteit was een groot succes.
Spurd heeft de activiteit, in samenwerking met de fysiopraktijk,
voortgezet onder de naam Parksport Purmer. Er wordt op
En op vrijdag 24 mei was het eindfeest. Er werd begonnen met vrijdag getraind van 10.00 tot 11.00 in Park de Uitvlugt. Wie
een Vossenjacht, waarbij ouders en enkele personeelsleden zich wil meedoen of meer informatie wenst, kan zich melden bij mij,
in de wijk verdekt hadden opgesteld als Vos. Daarna werd onder via b.melis@spurd.nl, of even binnenlopen bij Fysiotherapie
Kamphuis en Hof, Geersstraat 55. De kosten zijn € 3,60
grote belangstelling van ouders en buurtgenoten de nieuwe
naam onthuld: Obs Noorderlicht.
per keer, € 18,- voor zes keer en € 36,- voor twaalf keer. De
eerste training is trouwens gratis.”Brian heeft nog een andere
De dag werd feestelijk afgesloten met een jaarfeest, met
afspraak, dus laten we het bij dit gesprek, maar we zullen vast
spelletjes en lekkere hapjes en drankjes.
l nog wel meer van hem horen op sportgebied.
l
Op woensdag 22 mei was er een sponsorloop door de buurt van
de school. De opbrengst hiervan gaat voor de helft naar KIKA
(voor onderzoek ter bestrijding van jeugdkanker); de andere helft
wordt besteed aan de aanschaf van nieuwe schoolshirtjes, die
kunnen worden gebruikt bij allerlei sportevenementen.
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Fijne vrijwilligers bij Reuring
Als u deze wijkkrant in de bus krijgt, begint het festival
Reuring, of is het al begonnen. Elke zomer is er
immers dit evenement, zowel in de binnenstad als in
het Leeghwaterpark. De redactie sprak twee mensen
die al een aantal jaren met veel plezier meedraaien
als vrijwilliger bij dit evenement: Hans Wessels en
Ed Vredeling.

letterlijk draait op de vrijwilligers; geweldig.
Vanaf deze plaats bedank ik Hans, Ed en Johan, maar ook
alle anderen hartelijk, en ik hoop dat Reuring nog lang mag
bestaan.
l

Hans vertelt: “Ik ben al vijf
jaar vrijwilliger bij Reuring,
en wel als coördinator van
de hosts. Dit wil zeggen dat
ik de gastvrouwen en -heren
aanstuur. Daarnaast kijk ik
of de prullenbakken op tijd
worden geleegd, zorg ik dat
de omgeving schoon blijft,
ben ik vraagbaak voor het
publiek en houd ik toezicht
op diverse zaken.”
Ed vult aan: “Als bijvoorbeeld
de toeloop bij de ingang
te groot wordt, worden wij
opgeroepen om te assisteren,
totdat de drukte weer voorbij
is. We zorgen er hoofdzakelijk
voor dat de dingen zo soepel
mogelijk verlopen.”
Er is naast politieman Hans en ‘justitieman’ Ed nog een derde
coördinator: Johan Ruhl is medewerker bij de belastingdienst
en doet het langst mee. Ze vullen elkaar zo veel mogelijk aan.

De gemeente heeft enige tijd
geleden in park De Uitvlugt
een aantal sporttoestellen,
onder andere voor callanetics,
geplaatst voor sportminnende
mensen. De toestellen zijn
uitgevoerd in roestvrij staal en
bijna voor alle lichaamsdelen
zijn apparaten voorhanden.
De ondergrond is kunstgras,
wat een dempende werking
heeft. Met het zonnetje erbij is
het een heerlijke plek om in de
frisse lucht uw favoriete sport
te beoefenen. Daarnaast zijn
Bron foto: calisthenics-parks.com
onlangs enkele speeltoestellen
voor kinderen neergezet. De plaatsing is gerealiseerd nadat de
Projectgroep Park De Uitvlugt zich hiervoor gedurende lange tijd
(zo’n tien jaar!) heeft ingespannen, mede door andere bewoners
te enthousiasmeren dergelijke wensen uitgevoerd te krijgen.
Kortom: proficiat!
l

Ervaring
Hans zegt: “Omdat we ook bij andere evenementen
betrokken zijn, hebben we veel ervaring. We spreken veel
mensen en door ons enthousiasme kunnen we sommigen van
hen overhalen om ook mee te doen.”
Ed: “Vanuit ons werk hebben we geleerd om anders naar
mensen te kijken en met mensen om te gaan. We signaleren
dingen die we dan weer kunnen doorgeven. Dat maakt ons
werk bij Reuring zeer afwisselend.”
Hans: “Omdat we zoveel ervaring hebben, kunnen we op
onze wijze te werk gaan. Daardoor voelen we ons ook
gewaardeerd door het bestuur.”

Vergaderingen

De Uitvlugt vol met
sporttoestellen

COLOFON
Redactie: Ria de Vries, Lenie Wessels, Hans Pels
en Peter Klappe.
Redactionele ondersteuning: Fred Berga.
E-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Uit deze krant mogen geen artikelen en/of foto’s worden
overgenomen zonder toestemming van de redactie.
Bezorgklachten: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Drukwerk: Werkom.
Ontwerp en opmaak: Gerjan Stolp.

Contactinformatie

Waardering

Voorzitter wijkkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23.
E-mail wijkkerngroep: kerngroeppurmernoord@hotmail.nl.
Website: www.kerngroeppurmernoord.nl.
Wijkwethouder: Mario Hegger, telefoon 0299 452 452.
Wijkmanager: Misja Horsthuis, telefoon 0299 452 452.
Wijkadviseur Clup Welzijn: Mehmet Uygun,
telefoon 06 150 006 23, e-mail m.uygun@clup.nl.
Sociaal Wijkteam, telefoon 0299 452 385, e-mail
wijkpuntpurmer@gmail.com.

Na dit gesprek heb ik veel waardering gekregen voor alle
vrijwilligers van Reuring. Het is een prachtig evenement, dat

De volgende wijkkrant verschijnt rond 19 september 2019.

Vergaderingen over Reuring beginnen meestal al twee
maanden van tevoren. Bij elk evenement zijn ze zeker
twee uur vóór aanvang aanwezig. Na afloop zorgen de
coördinatoren er voor dat iedereen meehelpt opruimen als
de laatste bezoeker is vertrokken. Reuring wordt voor de
vrijwilligers altijd afgesloten met een gezellige avond.

