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WIJKKRANT
PURMEREND PURMER-NOORD
Voor en door bewoners

Plannen nieuwbouw
Riekstraat 21

Naar aanleiding van de
suggesties die de gemeente
tijdens die avonden ontving,
heeft de gemeente een stappenplan ontwikkeld. Uit dat plan
blijkt, onder andere, op welke momenten de gemeente input
vraagt van de omwonenden over de ontwerpen. Ook heeft
de gemeente tijdens de voorlichtingsavonden een aantal
schetsen getoond over, onder meer, de varianten van de
hoogte en het bouwoppervlak van de woningen.
In het voorjaar volgt een uitnodiging voor een nieuwe
bewonersbijeenkomst.

Wijkkrant Purmer-Noord
zoekt redactieleden
De redactie van deze wijkkrant is op zoek naar nieuwe,
enthousiaste collega’s die het leuk vinden om artikelen
te schrijven of dit te leren. Meewerken aan de wijkkrant
- al jaren de meest gelezen en best gewaardeerde gratis
publicatie van Purmerend - is heel afwisselend. Je gaat
de wijk in, komt op plekken waar je anders nooit zou
komen en leert allerlei mensen kennen. Je interviewt
bewoners of schrijft een aankondiging, verslag of
achtergrondartikel. Je raakt zo snel op de hoogte van
wat er speelt in een straat of buurt - en uiteindelijk vind je
jouw artikel keurig opgemaakt terug in de wijkkrant. Voor
professionele begeleiding wordt gezorgd en workshops
behoren tot de mogelijkheden. Lijkt het je leuk om af en
toe een stukje voor de wijkkrant te schrijven, meld je dan
vooral aan. Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel.
Aanmelden kan bij E.vredeling@upcmail.nl.

11e jaargang
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Samen houden we
de wijk schoon

Vorig jaar en afgelopen
januari heeft de gemeente
bewonersavonden
georganiseerd voor de
omwonenden van de
ontwikkelingslocatie
Riekstraat 21.

Verdere informatie ( van bijvoorbeeld het stappenplan/
tekeningen) kunt u vinden op de website:
www.purmerend.nl/riekstraat-gaffelstraat

MAART 2020
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Mijn naam is Misja Horsthuis. Ik ben wijkmanager in
de Purmer-Noord en ben gevraagd een column te
schrijven voor de wijkkrant over mijn werkzaamheden.
Ik houd me namens de gemeente bezig met alles wat in de
Purmer-Noord speelt. Veel zaken kunnen we als gemeente
snel oplossen na een melding via ons Klantcontactcentrum
(0299 452 452) of de Mijn Gemeente-app. Er komen echter
ook zaken langs waaraan we als gemeente niet veel kunnen
doen, maar die wel veel mensen bezighouden. Deze situaties
wil ik voortaan belichten in deze rubriek.
Geregeld valt me op dat er afvalzakken naast de ondergrondse
afvalcontainers staan. Niet alleen huishoudelijk afval, ook grof
afval wordt hier met enige regelmaat aangetroffen. Het kan
natuurlijk een keer gebeuren dat je je afvalpas vergeet als je met
volle handen naar de container loopt, maar ik wil u toch vragen
om dan even terug te lopen en het afval alsnog in de container te
doen. Grof afval kan worden ingeleverd bij de milieustraat, of het
kan op afspraak gratis voor de deur worden opgehaald. Kijk voor
de openingstijden van de milieustraat op www.afvalpurmerend.
nl/. Als we er met ons allen ons best voor doen, weet ik zeker dat
we samen de Purmer-Noord schoon kunnen houden.

Meldingen
Is er een storing of is de afvalcontainer vol? Dit kunt u melden
bij de gemeente via (0299) 452 452 of de Mijn Gemeente-app.
Binnenkort starten we met meer voorlichting in de wijk over dit
onderwerp. Als we merken dat dit zich blijft voordoen, kunnen
er acties van de afdeling handhaving en/of de wijkagent
volgen. Zij gaan dan boetes uitdelen voor het neerzetten van
afval naast de containers. Hopelijk is dit niet nodig en kunnen
we samen zorgen voor een schone Purmer-Noord.
l
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Verbeelding (P3 Purmerend) en begint om 20.30 uur. Bij het
schrijven van deze krant zijn nog kaarten te koop.

Programma
3 april tot en met 14 mei
Foto-expositie van de Vereniging Historisch Purmerend in de
hal van het gemeentehuis. Deze tentoonstelling is tijdens de
openingstijd van het gemeentehuis vrij te bezoeken.
Zaterdag 11 april tot en met zondag 16 augustus
In het Purmerends Museum is dan de tentoonstelling
‘De vergeten oorlog - Indische verhalen’. Deze expositie
wordt in samenwerking met RTV Purmerend en het Indisch
Herinneringscentrum in Den Haag georganiseerd.
Zaterdag 18 april – Julika Marijn speelt ‘Etty Hillesum Dat onverwoestbare in mij’
De dagboeken van Etty Hillesum verschenen 38 jaar nadat
ze werd vermoord in Auschwitz. 75 jaar na de Tweede
Wereldoorlog is het gedachtegoed van Hillesum (19141943) nog altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken
en brieven - genadeloos eerlijk, poëtisch en vol zelfspot spreken wereldwijd tot de verbeelding. Meer dan ooit vinden
nieuwe generaties inspiratie in haar zoektocht naar zichzelf
en haar plek in een ontwrichte wereld. De voorstelling wordt
gegeven in de kleine zaal van de Purmaryn en start om 20.30
uur. Bij het schrijven van deze krant zijn nog kaarten te koop.
Zaterdag 18 april – ‘Jihad van de Liefde’
Naar de bestseller ‘Een jihad van liefde’ van David Van
Reybrouck
Mohamed El Bachiri raakte miljoenen mensen met zijn
boodschap van liefde en medemenselijkheid, nadat hij zijn
vrouw verloor bij de aanslagen in Brussel van 22 maart
2016. Het autobiografische verhaal ‘Jihad van de Liefde’
over liefde, pijn en verzoening wordt gespeeld door acteur
Mohammed Azaay en muzikaal ondersteund door het
Amsterdams Andalusisch Orkest. De voorstelling is in Theater
de Verbeelding (P3 Purmerend) en begint om 20.30 uur. Bij
het schrijven van deze krant zijn nog kaarten te koop.
Zondag 3 mei – De Joodse Raad
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op initiatief van de
Duitsers een raad opgericht die de joodse gemeenschap
in Nederland moest besturen en een doorgeefluik werd
voor instructies van de Duitse bezetter. David Cohen nam
(samen met Abraham Asscher) die taak op zich en plaatste
zichzelf hiermee voor een duivels dilemma. Hoe staan twee
jonge mensen tegenover de Joodse Raad? Kunnen ze
zich verplaatsen in een situatie waarin ze verstrikt raken in
dilemma’s en uitzichtloze keuzes? Want pas onder extreme
omstandigheden blijkt hoe ingewikkeld het kan zijn moreel
goede keuzes te maken. De voorstelling is in Theater de

Programma Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
Vertrek Herdenkingstocht vanaf de Kaasmarkt om 18.50
uur. Bij aankomst bij verzetsmonument aan Jaagweg leggen
van bloemen/kransen. De stoet keert terug via dezelfde
route naar de Kaasmarkt. Leggen van bloemen/kransen bij
verzetsplaquette van het oude stadhuis. Trompettist blaast
`The Last Post` gevolgd door twee minuten stilte. Samen
zingen we het volkslied. Toespraak burgemeester Don Bijl,
toespraak voorzitter 4-meicomité Dick Blokker. Aansluitend
is er een gratis toegankelijke herdenkingsbijeenkomst in de
Nicolaaskerk.

Programma Nicolaaskerk
Inleidend orgelspel door Peter van Voorst. De
herdenkingsbijeenkomst wordt geopend door Dick Wijers van
het 4 en 5 meicomité. Gerda Hooijberg draagt haar gedicht
‘De Vrijheid Vieren’ voor. Er wordt gesproken door Gerard
Wegman en Jan Dokter. De muziek wordt verzorgd door het
Symfonisch Orkest. De winnaar van de gedichtenwedstrijd
tot twaalf jaar draagt het winnende gedicht voor. Als afsluiting
van de bijeenkomst volgt een orgelspel Peter van Voorst. Na
afloop wordt een kopje koffie/thee aangeboden.

Programma 5 mei
Traditiegetrouw is op de Koemarkt het bevrijdingsfeest.
Cafés zorgen voor muziek en natuurlijk een hapje en
drankje om de vrijheid te vieren. Dit jaar is het de nationale
feestdag en zijn de winkels gesloten. Ook is er deze dag
geen warenmarkt. Indrukwekkende Bevrijdingsrit Waterland
met militaire voertuigen. De vereniging Keep Them Rolling
bootst op 5 mei de bevrijdingsrit van de Canadezen van 75
jaar geleden na. Ze maken als rijdend museum met zo’n
zeventig militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog een
ronde door de regio Waterland om ons te ‘bevrijden’. Vanuit
Middenbeemster komt de stoet naar onze stad. De colonne
wordt tussen 14.00 en 15.00 uur verwacht op de Koemarkt.
Het kinderkoor van de Muziekschool Waterland zingen het
vrijheidslied. Alle inwoners van de regio zijn van harte welkom
om de stoet feestelijk te onthalen.
l
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Tilbury kamer,
huiskamer van Purmer noord
Uit de beginperiode van de Tilburykamer publiceren
we hierbij een interview dat we bij de start van de
Tilburykamer hielden met Ed de Laater, inmiddels
voorzitter van de wijkkerngroep Purmer-Noord:
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bij hun wijk. Dat vind ik mooi. En dan blijkt dat de gemeente
en Clup Welzijn fantastisch meedenken. Die samenwerking is
prachtig. Ik hou niet van mopperen, maar van doen.
Dat is duidelijk!
“Ja, maar zo is het toch ook? Er kan echt veel in Purmerend
hoor. Wij wilden dit graag opzetten in de wijk en iedereen levert
daarin een bijdrage. Ik merk gewoon dat we serieus worden
genomen en dat men naar ons luistert. Natuurlijk krijgen we ook
wel eens een ‘nee’ van de gemeente te horen. Dat is ook een
antwoord. Niet alles kan zomaar. Er moet wel geld voor zijn. Dan
moet je creatief zijn.” We nemen plaats aan de huiskamertafel.
De ruimte ziet er knus uit. Een fijne zithoek, schilderijen aan de
muur, een televisie, keuken, boekenkast en spelletjes. Als je niet
beter weet, dan ben je gewoon bij iemand op visite.
Hoe komen jullie aan al deze spullen?
“Allemaal bij elkaar geraapt of gehad. Zo kregen we het
bankstel en de eettafel van Noppes en de huiskamertafel van
Bloemenwinkel Kardinaal. De schilderijen aan de muur zijn
exclusief voor ons gemaakt door bewoonster en kunstenaar Lola
Eradus. De pc, televisie, lampen, spiegels, dvd-speler, boeken en
spelletjes? Allemaal door buurtbewoners geschonken. Iedereen
levert zo een bijdrage en kijk hoe mooi het is geworden. Leuk hè?”

“In Purmer-Noord is iets bijzonders aan de hand. Wil je
gezellig een bakkie koffie drinken of een praatje maken met
buurtbewoners? Of organiseer je graag een leuke activiteit
voor de buurt? Het kan allemaal in de Tilburykamer, een
ontzettend gaaf initiatief van buurtbewoners.
We spreken Ed de Laater, wijkkerngroeplid en betrokken bij
de totstandkoming van de huiskamer van Purmer-Noord.
We lopen op het Tilburyplein en het is even goed zoeken
naar waar we moeten zijn. Dan zien we op een hoek een
raam met grote paarse letters: ‘De Tilburykamer’. Bingo, hier
moeten we zijn. Wijkbewoners Ed de Laater staan mij al op te
wachten. “Welkom, kom binnen Koffie?”
Ed, waar zijn we hier?
“Welkom in onze Tilburykamer. Een gezellige
ontmoetingsruimte voor bewoners uit Purmer-Noord en Zuid
waar je zo kunt binnenlopen. Voor een kop koffie met een koek
of gewoon een praatje. Verder organiseren we met elkaar van
alles. Aan zo’n plek was duidelijk behoefte in de wijk.”
Maar woont hier niemand dan?
“Dit is een vrijgekomen woning. Het pand stond dus leeg. Door
geweldige samenwerking tussen de wijkkerngroepen PurmerNoord en Zuid, gemeente, Club Welzijn en Woonzorg Nederland
is deze ruimte verbouwd en ingericht als ontmoetingsplek voor
bewoners. Woonzorg is de eigenaar en de gemeente betaalt de
huur, water, gas en licht. In ruil daarvoor beheren wij hier de hele
boel. Vrijwilligers hebben samen met elkaar de ruimte opgeknapt
en ingericht.” Uniek wel, toch?
Zeker. Toen de verbouwing klaar was en we de sleutel
kregen, keken we elkaar ontroerd aan. Je doet het met elkaar.
We hebben hier met z’n allen staan schilderen en behangen.
Er is hier veel gemeenschapszin. Dat zijn we in Nederland
toch een beetje kwijtgeraakt. Mensen zijn hier écht betrokken

Wat voor activiteiten organiseren jullie?
Echt van alles. Bewoners komen ook zelf met leuke ideeën.
We hebben een kast vol gezelschapsspelletjes, leuke boeken
en tijdschriften. Je kunt boeken ook lenen.
Hoe weet ik welke activiteiten er zijn?
“We communiceren die allemaal op onze Facebookpagina.
We denken momenteel over het organiseren van een
rommelmarkt, een buurtbarbecue en een eetclubje voor
eenzame mensen. Ideeën zat! Er is veel mogelijk. Dadelijk
komt een groepje vrouwen van buitenlandse origine onder
begeleiding Nederlandse boeken lezen. Na afloop praten
ze er met elkaar over. Goed voor de ontwikkeling van de
Nederlandse taal. Prachtig toch?”
Maar je kunt dus ook gewoon binnenwandelen voor de leuk?
“Absoluut. Als de vlag uithangt, dan zijn we open. We vragen
voor koffie. Tijdens openingstijden is altijd een vrijwilliger
aanwezig om mensen te ontvangen.”
Wil je meer informatie over de activiteiten of wil je er zelf eentje
starten? Neem dan contact op met wijkadviseur Mehmet
Uygun via m.uygun@clup.nl. Je kunt ook mailen naar info@
tilburykamer.nl. Verder vind je de Tilburykamer op Facebook.
Gewoon even inloggen en zoeken op Tilburykamer.”
Het lijkt ons leuk om onder genot van een kopje koffie of thee
andere buurtbewoners te ontmoeten. Daarom bent u vanaf
21 januari iedere dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur
welkom in de Tilburykamer (overlanderstraat132)
Wij zorgen dat er thee en koffie klaar staat. Iedereen is welkom!
Tot ziens, namens Josina.

l
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Kom optreden in Muziekcafé P3
Muziekcafé P3 is een ontmoetingsplek voor
muziekliefhebbers en door de open sfeer is het er
altijd geanimeerd. Elke laatste vrijdag van de maand
biedt P3 een open podium aan, dat al zo’n zeven
jaar bestaat. De belangstelling ervoor is groeiende.
In een van de zalen wordt een café-achtige setting
gecreëerd. Er zijn zitjes, hoekjes, statafels en natuurlijk
is er ruimte om te dansen.
Dit podium biedt ruimte aan lokale muzikanten, diverse acts,
singer-songwriters en bandjes uit de regio Noord-Holland.
Deelnemers uit Waterland genieten echter de voorkeur.
Zowel beginnende als gevorderde artiesten kunnen meedoen
in een ongedwongen, gezellige en toegankelijke sfeer. De
organisatie zorgt voor een mooi aangekleed podium met
sfeervol licht en een prettig geluidsniveau.
De avond is ingedeeld in drie delen. Om 20.30 uur begint
een singer-songwriter, vaak speelt en zingt iemand, alleen
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of samen, een aantal eigen nummers of covers. Om 21.15
uur is de huisband aan de beurt. Je kunt je opgeven om mee
te spelen of mee te zingen. Van tevoren is dan wel een keer
met de huisband geoefend, zodat je niet onvoorbereid het
podium op gaat. Ten slotte om ongeveer 22.30 uur speelt de
band van de avond. Die laat een uurtje hun muziek horen.
Soms zijn het covers, maar er zijn ook bands met een eigen,
origineel concept of geluid. Rond 23.30 uur is het muziekcafé
afgelopen en kan nog wat worden nagepraat.

Aanmelden
Wil je een keer meespelen met de huisband of optreden met je
eigen band, dan kan dat. Je kunt je aanmelden door een e-mail
te sturen naar tom@p3purmerend.nl of een bericht posten op
de facebookpagina https://www.facebook.com/p3muziekcafe.
Of kom een keer langs, want je kunt gewoon in- en uitlopen en
kennismaken met het muziekcafé. De toegang is gratis. Laat je
dus zien op een van de komende avonden: 27 maart, 24 april
of 29 mei. Alle informatie staat natuurlijk op de website van P3,
onder Muziekcafé avonden: https://www.p3purmerend.nl/home/
muziekcafe/.
l

Help Reuring weer tot succes te maken
Welkom bij Reuring, het prachtige festival dat dit
jaar van 25 tot en met 28 juni wordt gehouden. Een
evenement als dit, met tienduizenden bezoekers, kan
uiteraard niet zonder de hulp van veel vrijwilligers. Zij
zijn hard nodig om het festival elk jaar opnieuw tot een
succes te maken. In dit artikel lees je meer over welke
functies er zijn, wat de organisatie te bieden heeft en
hoe je je kunt aanmelden als vrijwilliger.
We zijn op zoek naar mensen die zich vrijwillig willen laten
besmetten met het fijne festivalvirus. Reuring belooft veel
gezelligheid en de unieke ervaring om samen een groot
evenement geolied te laten verlopen. De voorbereidingen
voor Reuring 2020 zijn dan ook alweer in volle gang; ben jij er
ook bij dit jaar?

Categorieën
Voor tal van werkzaamheden zijn vrijwilligers hard nodig. Vooral
voor de categorieën Horeca, Kassa en Host zijn aanmeldingen
van harte welkom. Houd er wel rekening mee dat je als vrijwilliger
bij Reuring minimaal twee keer vier uur beschikbaar bent.
Je kunt je als (nieuwe) vrijwilliger aanmelden via
onderstaande link. Hier kun je je gegevens, favoriete functie
en beschikbaarheid invullen. Je ontvangt daarna via de mail
aanvullende informatie over de data, het programma en je
rooster. Als tegenprestatie voor je inzet krijg je een uniek
T-shirt van Reuring, dat je in werktijd draagt. Tijdens het
werk wordt natuurlijk goed voor je gezorgd met drankjes en
maaltijden, en er wordt een verzekering voor je afgesloten.

Festival 2020: 25 tot en met 28 juni.
Eindfeest vrijwilligers: vrijdag 3 juli, 20.00 uur.
Heb je nog vragen? Neem dan voor meer informatie contact
op met Judith Kruit, coördinator vrijwilligers, via e-mail
vrijwilligers@reuring.com, of kijk op de website https://www.
reuring.com/.
l
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Redactie: Ria de Vries, 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

Informatie

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.
Wijkagent: Johnny Hagenaar.

Kick-off: dinsdag 21 april, 20.00 uur.
Inloopavond vrijwilligers: woensdag 10 juni, 20.00 uur.

De volgende wijkkrant verschijnt op 7 mei.

