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

Mysterie achter RSG

Een tijd geleden, ik weet niet eens meer wanneer, las
ik een bericht dat er achter het RSG gebouw- aan
de Wilheminalaan-, een aanbouw zou komen, een
soort Atrium. Het zou voor een groot gedeelte uit glas
bestaan, maar nog wel in stijl zijn met het gebouw. Al
snel werd het gebied afgezet en kwamen de machines
om de heipalen in de grond te stampen.
Nu is het geluid van het heien al een tijdje verstomd, er heerst
grote stilte. Geen vrachtwagens, busjes, of timmergeluiden.
Wat is er aan de hand?
De heipalen voor de fundering steken nog een stuk uit de
grond, er ligt een berg zand en, er staan grote stukken
isolatiemateriaal, en dat allemaal omsingeld door hekwerk.
Er hangt ook geen bord van een bouwer of aannemer.
Een mysterie?
Wie weet meer, mag het de redactie graag laten weten.
l

Bezorger wijkkrant gezocht
Helaas ging de bezorging van de wijkkrant de afgelopen
editie niet goed. Dit volgde op meerdere incidenten.
Rodi heeft daarop besloten de bezorger te laten gaan.
Dit betekent dat er nu geen bezorger is voor onze wijk.
Hierdoor kan het zijn dat u deze editie van de wijkkrant,
en het Purmerends Nieuwsblad, niet bezorgd heeft
gekregen. Rodi is op zoek naar bezorgers. Denkt u: het
lijkt me leuk om eens per week het Nieuwsblad rond te
brengen, met daarin zeven keer per jaar de wijkkrant?
Neem dan contact met Rodi Media.
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Zooitje op naamloos
Mimosaplein
Alle bewoners hebben inmiddels in hun intrek genomen in
de woningen aan het Mimosaplein. Hierbij horen natuurlijk
ook post en pakketten, maar helaas gaat het hiermee
nog geregeld mis. De oorzaak is het ontbreken van... de
straatnaam aanduiding. Nergens in het nieuwe blok staat
een bord dat aangeeft dat dit het Mimosaplein is. De
huisnummers komen tot overmaat van ramp overeen met die
in de Primulastraat. Het komt dus meer dan eens voor dat
post en pakketten bij het verkeerde huis worden bezorgd.
De bewoners hebben al meerdere malen bij de gemeente
een straatnaam bord aangevraagd. Laten we hopen dat
die hier snel mee komt, zodat de bewoners hun post niet
meer hoeven te zoeken in de straat en het voor de bezorger
duidelijk is waar hij moet zijn.
l

Voor het nieuwe jaar
wensen we u...
De rust om van het kleine te genieten
Licht en zonneschijn om u te laten stralen
Kracht om iedere tegenslag te overwinnen
Liefde en vriendschap om uw hart te verwarmen
Humor om wat somber is te kleuren
Tijd voor ontspanning en dromen
Fijne feestdagen
De redactie
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Buurtgezinnen helpen bij
huiselijke problemen
Herken je dat? Soms zit alles tegen. Problemen
stapelen zich op in een gezin en worden steeds
zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de
emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder
moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen
te besteden. Buurtgezinnen.nl zorgt ervoor dat ouders
weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief
kunnen blijven ontwikkelen.
Een belangrijk kenmerk van Buurtgezinnen.nl is vrijwilligheid.
Het vraaggezin en het steungezin, maken samen afspraken
over de invulling van de ondersteuning. Die kan uiteenlopen
van af en toe logeren tot opvang van een kind op vaste
dagen in de week, en van oppassen tot samen iets leuks
doen met de kinderen; maatwerk dus. Een ander kenmerk
is continuïteit. De relatie tussen een vraaggezin en een
steungezin is gebaseerd op onderling vertrouwen, en
vertrouwen moet groeien. Beide gezinnen gaan in principe
een langdurige relatie aan, zolang als ze dit zelf willen. De
ondersteuning kan dan ook jaren duren. Soms is er zelfs hulp
nodig tot de kinderen volwassen zijn, maar dit bepalen de
gezinnen zelf.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als buurtgezin of zoekt u meer
informatie, kijk dan op de website www.buurtgezinnen.nl of
de facebookpagina www.facebook.com/Buurtgezinnen.nl.in.
Purmerend kijken.
U kunt ook contact opnemen met Irene Langerijs, coordinator
buurtgezinnen Purmerend; irene@buurtgezinnen.nl.
l

Blijf van mijn huisdier
Huisdieren zijn erg populair
in Nederland. Ruim zestig
procent van de gezinnen
heeft een of meerdere
huisdieren. Vaak worden
ze gezien als maatje, als
steun, als waardevol lid van
het gezin. Geweldig, maar
wat als je je huisdier moet
achterlaten om aan huiselijk
geweld te ontsnappen en
je weet dat het dier het
volgende slachtoffer wordt?
Helaas krijgen nog steeds
veel vrouwen te maken
met dit dilemma. Het
blijkt dat vrouwen met huisdieren gemiddeld 52 weken
later hulp zoeken dan vrouwen zonder huisdieren, omdat
ze hun huisdier niet willen achterlaten. Vrouwen mogen
hun huisdieren namelijk vaak niet meenemen naar de
opvanglocatie. De huisdieren blijven achter en lopen onnodig
veel risico in de situatie van huiselijk geweld.

2

Gastgezinnen
Blijf van mijn Dier, onderdeel van het IFAW (International
Funds for Animal Welfare), biedt een oplossing: dieren uit
huiselijk geweldsituaties worden tijdelijk bij gastgezinnen
ondergebracht, zodat de vrouw hulp kan zoeken. Als de
vrouw een eigen plek en haar leven op orde heeft, gaat het
huisdier weer naar haar terug.
Daarnaast zet Blijf van mijn Dier zich ook in om opvanglocaties
te stimuleren om vrouwen mét hun huisdieren toe te laten. Blijf
van mijn Dier ondersteunt deze opvanglocaties en de vrouwen
die daar wonen bij het zorgen voor de dieren en de vragen
daaromheen.

Liefdevol
Aangezien nog niet alle opvanglocaties open staan voor dieren,
is het van groot belang dat er voldoende gastgezinnen zijn die de
tijdelijke zorg van zo’n huisdier op zich willen nemen. Bent u in de
gelegenheid om een hond, kat of ander klein huisdier een veilige
en liefdevolle plek te geven voor een paar maanden tot maximaal
een jaar? En daarmee huisdieren én vrouwen te redden van
dagelijkse mishandelingen? Meldt u zich dan aan als gastgezin
door een e-mail te sturen naar blijfvanmijndier@ifaw.org. Ook kunt
u hier terecht voor meer informatie en met vragen. Kosten voor
het opvangen van een dier, zoals voeding en dierenartskosten,
kunnen door Blijf van mijn Dier worden vergoed.
l

Ogen en Oren ook in Centrum?
Wie zijn wij? Wij zijn de
vrijwilligers van het project
Ogen en Oren. We zijn
herkenbaar aan onze gele
hesjes met de opdruk `Ogen
en Oren`. We zijn gewone
burgers die zich inzetten
voor het welzijn van onze
wijk. We lopen, fietsen,
rennen en scooteren op diverse tijden door de wijk en
houden onze ogen en oren (en soms ook onze neus) goed
open. Jammer genoeg heeft het Centrum nog geen team.
Waarom zijn we zichtbaar in de wijk? We vinden veiligheid
belangrijk en zetten ons daarvoor in. Sommigen van ons zijn zelf
slachtoffer van een inbraak geweest en willen voorkomen dat
anderen deze nare ervaring moeten doormaken. Anderen vinden
het belangrijk dat we een schone en veilige wijk hebben.
Hoe doen we dat? Dat is aan de deelnemers zelf. De tijden
en dagen vullen de deelnemers zelf in. Verder organiseren we
wijkwandelingen, waar meerdere deelnemers naar toe kunnen
om samen door de wijk te gaan en elkaar te ontmoeten.
In het centrum is nog geen team van Ogen en Oren. Heeft
u interesse om in onze wijk een team op te zetten of wilt u
hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op via
de website www.ogenenoren.com of via facebook
www.facebook.com/groups/ogenenoren.
l
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Nieuwe bewoners (2)

Warm onthaal Sinterklaas

Het is in onze wijk een komen en gaan van mensen: oude
mensen, jonge mensen, gezinnen, alleenstaanden en koppels. Huizen staan in het algemeen nooit lang leeg. Maar
wat is nu de reden dat mensen in onze wijk komen wonen?

Het was een stralend mooie
dag voor de inkomst van
Sinterklaas. Het was ook
dit jaar weer een mooi
feest. De Sint en zijn Pieten
werden warm onthaald aan
de Kanaalkade, waarna de
optocht naar de Koemarkt
begon. Duizenden kinderen,
vaders, moeders, opa’s en
oma’s stonden langs de route en zongen hun mooiste lied.
Kortom, het was opnieuw een geslaagde intocht.
l

Vanavond ben ik op bezoek bij Jannine, Richard en hun
zoon Vince in de Julianastraat. De gastvrije ontvangst wordt
ingeluid met zelfgebakken pepernoten en kruidnoten van
Vince. Ze zijn om op te vreten.
Waar zijn jullie geboren?
Jannine: “Ik ben geboren in Purmerend, in de Hazepolder”.
Richard: “Mijn eerste stapjes heb ik gezet in Amsterdam, in
Oost om precies te zijn”.
Waar hebben jullie gewoond?
Jannine: “Vanuit de Hazepolder ben ik in de Zuidoost-Beemster beland. Echter, dit was net over de brug, dus ik voelde
me nog steeds Purmerendse en dat wilde ik ook blijven. Ik
heb ook nog in De Roerdomp gewoond, maar daar voelde ik
me niet helemaal thuis. Uiteindelijk belandde ik in de Weidevenne waar ik met Richard veertien jaar heb gewoond”.
Richard: “Om een lang verhaal kort te maken: ik ben Jannine
gevolgd naar de Weidevenne. Ik mis Amsterdam niet echt, omdat
ik daar werk en ik kom daar zo’n beetje overal. Ik heb ook in
Purmerend gewerkt. Toen kwam ik minder thuis, maar waar ik
nu woon ben ik prima op mijn plek. Ik ben en blijf natuurlijk een
Amsterdammer, maar Purmerend komt in mijn hart”.
Waarom de Julianastraat?
Beiden: “We wilden graag een huis met karakter en in of bij
de binnenstad met stijl wonen vlakbij het uitgaansleven van
Purmerend. De Koemarkt met zijn restaurants en barretjes
vinden we erg leuk”.
Jannine: “Ik wilde ook weer terug naar waar ik als kind vaak
kwam, omdat mijn familie ook in deze buurt woont. Als we
door deze straat reden, vonden het we altijd speciaal en nu
wonen we zelf. De straat heeft authentieke huizen, er is een
knusse sfeer en het voelt dorps aan”.
Richard: “Ik loop de hoek om en ben in een prachtig park.
Dat geeft rust en het mooie is dat als ik even doorloop, ik op
de bruisende Koemarkt kom; een mooie combinatie”.
Hoe zien jullie de toekomst van de Julianastraat?
Allebei zijn ze vol verwachting van de plannen die er nu zijn voor
de Julianastraat. Ze hopen op verbetering inzake parkeerbeleid
en aantal parkeerplaatsen. Ook willen ze dat de straat geen
racebaan meer is. Liever hebben ze het afval ondergronds en
vooral ook mooie lantaarnpalen. De exemplaren die er nu staan,
horen niet bij deze straat, vinden ze.
Verder zijn ze ontzettend blij met hun huis. Toen ze er kwamen
wonen was het huis al ingericht dat het hen enorm aansprak. Veel
kluswerk was dus niet nodig. Dit kwam overigens goed uit want in
ieder geval zijn beide van plan om hier nog lang te blijven wonen.
(Achternaam bij de reactie bekend)

l

Griezelig gezellig Sint Maarten
ondanks regen
De weergoden waren de
kinderen niet goed gezind,
want het was een kletsnatte
Sint Maarten. Evengoed was
het griezelig gezellig in de wijk.
In de Fresiastraat was het weer
een drukte van belang. Bijna
zeventienhonderd mensen zijn
hier geweest. Allerlei karakters
liepen rond en-, alles was in
Halloween stijl- versierd, maar
ook elders in de wijk wisten de kinderen de huizen te vinden voor
een snoepje of stukje fruit.
We zagen allemaal blijde gezichtjes met tassen vol lekkers.
Hopelijk zijn de weergoden iedereen volgend jaar beter gestemd,
maar gezellig en griezelig zal het dan ook zeker weer worden. l

Kom naar de kerstborrel
Hertenkamp
Op zaterdag 22 december organiseert Stichting Hertenkamp
Bloemenbuurt de jaarlijkse
kerstborrel. De kerstborrel
wordt ook dit jaar gehouden
voor de vijver van het Hertenkamp aan de Orchideeenstraat.
Alle buurtbewoners zijn welkom
van 19.30 uur tot 22.00 uur. Dit
jaar treedt zangeres Emma Ray Acoustics op. Zij speelt een veelzijdig repertoire, waarin uiteraard kerstnummers zijn opgenomen.
Zoals ieder jaar staat de warme chocolademelk en glühwein
voor u klaar. Buurman Jan voorziet de avond van bitterballen.
Voor de consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. De
donatiebus is aanwezig, zodat u het Hertenkamp kunt steunen.
De stichting hoopt veel buurtbewoners te mogen verwelkomen
zodat we met elkaar het kerstgevoel kunnen delen.
l

Fototerugblik over 2018
Januari

April

• Januari, Purmerend wenst elkaar.

• 1 januari, Purmerend wenst elkaar.

Mei

• April Kookevent P3.

April Kookevent P3

• Mei, Foodiefest

• Mei, Foodiefest.

• Mei, Foodiefest 2.

Juni

• Juni, Avondvierdaagse

• Juni, Foodtruck

Fototerugblik over 2018
Augustus

Juli
April Kookevent P3

• Juli, Maanverduistering

• Augustus, Jeu de Boule toernooi

• Augustus, jubileum Dierenambulance

September

• September, Steenwerpen

• September, kaasmarkt

• September, buurtborrel Hertenkamp

• Mei, Foodiefest
• September, Kortebaan draverij

Fototerugblik over 2018
September

• September, Taptoe
• September, Markstadrun

• September, Uitdagen

Oktober

• September, Markstadwalk

• Oktober, eerste heipaal markthal

Gezelligheid rond de feestdagen
13 december • Curlingcompetitie

23 december • Herdertjestocht

Curling is een ijssport voor zowel jong als oud. Het is een
sport waarbij communicatie en teamgeest net zo belangrijk
zijn als de individuele prestatie van de steen gooien, schuiven
en vegen.
Data: 13, 20, 27 december en 3 januari. Mee doen kost € 25,per team van vier personen. De competitie gaat door bij
deelname van minimaal twee teams.
Voor meer informatie of opgave kijk op:
www.winterspurmerend.nl

Het kerstverhaal, hoe zit dat
ook alweer? Tijdens deze
theatrale wandeltocht wordt
het allemaal duidelijk. Dit jaar
is er hoog bezoek want de
keizer zelf wordt verwacht.
De tocht start om 16:45
uur vanuit de Lutherse kerk
(Hoogstraat 18) en gaat in
het schemerdonker langs
verschillende toneelscènes
Bron foto: Facebookpagina Herdertjestocht,
om uiteindelijk uit te komen
Lutherse Kerk Purmerend.
bij de kerststal.
Dit avontuur is bestemd voor kinderen van twee tot twaalf
jaar. Wie het leuk vindt, mag als herdertje verkleed komen, of
ben je misschien liever een engel?
De tocht wordt gelopen in groepen en onder begeleiding.
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes mogen
natuurlijk ook mee lopen.
Deelname is gratis, maar een kleine bijdrage ter bestrijding
van de onkosten wordt op prijs gesteld. Dit jaar vindt de
tocht plaats met medewerking van restaurant de Stallen.
Als u wilt meelopen met de herdertjestocht, geeft u zich dan
op via het mailadres herdertjestocht@gmail.com U ontvangt
dan bericht in welke groep u kunt meelopen.

14 t/m 16 december • Kerstmarkt
Drie dagen lang kunt u uw hart ophalen en heerlijk
struinen langs alle gezellige chalets. De kerstsfeer is hier
volop aanwezig. De kerstmarkt staat op de Koemarkt,
Kaasmarkt, in de Breedstraat en het Willem Eggertcentrum.
Openingstijden: vrijdag van 15.00 tot 21.00 uur, zaterdag van
12.00 tot 21.00 uur en zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

21 t/m 23 december • Bourgondisch Purmerend
Bourgondisch Purmerend belooft een snoepwinkel te worden
voor de culinaire liefhebber. Veel restaurants, cateraars en
delicatessenwinkels uit de omtrek brengen dan hun lekkerste
(kerst)producten aan de man. Drie dagen lang kunt u heerlijk
genieten van de lekkerste happen, gerechten en/of winterse
bieren. Daarnaast zijn er diverse activiteiten te doen voor
jong en oud en zijn er allerlei muzikale ondersteuningen.
Openingstijden: vrijdag van 15.00 tot 21.00 uur, zaterdag van
12.00 tot 21.00 uur en zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

• Muzikale winteravond
De organisatie is nog druk bezig met het organiseren van de
muzikale winteravond. De organisatie streeft ernaar om tijdens
de kerstmarkt en het bourgonische weekend, live kerstmuziek
ten gehore te brengen. Zo treedt een big band op en levert de
muziekschool Waterland een muzikale bijdrage.
De avonden worden gehouden op de Koemarkt. Maakt u
zelf muziek (zingt u in een koor, speelt u in een bandje of
akoustisch) en lijkt het u leuk om mee te doen, dan kunt u zich
nog opgeven. Stuur een e-mail naar info@winterspurmerend.nl
en de organisatie neemt contact met u op.

21 december • Muziekcafe P3
De kleine zaal is dan omgebouwd tot een sfeervol café waar
elke editie een singer-songwriter, onze huisband en een
gastband op het podium staan. De entree is gratis, en de
prijzen voor de drankjes zijn betaalbaar. Aanvang 20.15 uur.

22 december • Kerstconcert Operettevereniging P&O
De operettevereniging geeft om 20.15 uur een veelzijdig
kerstconcert in theater de Purmaryn. Soliste is Dieke van
Hoften. Carla Braan zorgt voor begeleiding op de vleugel en
dirigent Harrie Buijs leidt het koor en de solisten. Mooie en
sfeervolle kerstliederen staan op het programma om in een
fijne kerstsfeer te komen.
Kaarten zijn – hopelijk ook nog als u deze wijkkrant leest – te
koop bij de Purmaryn en kosten € 12,50 per stuk.

24 december • Kerstviering Nicolaaskerk
In de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt zijn op kerstavond
de volgende vieringen: 18.00 uur: familieviering, zangeres
Femke Leek en pastoor Marcelo Salao Rocha. 20.00 uur:
eucharistieviering, koor Ars Musica en pastoor Marcelo Salao
Rocha. 22.00 uur: eucharistieviering, Pauluskoor en pastor
Jan Duin

25 december • Kerstdienst
In de Nicolaaskerk op de Koemarkt is om 10.00 uur de
eucharistieviering met het Pauluskoor en pastor Luis Weel.

26 december • Kerstdienst
In de Nicolaaskerk op de Koemarkt is om 10.00 uur de
eucharistieviering, met een klein koor en pastoor Marcelo
Salao Rocha.

1 januari 2019 • Purmerend wenst elkaar...
Net als andere jaren organiseert de gemeente ook dit jaar
‘Purmerend wenst elkaar...’.
De burgemeester houdt dan zijn nieuwjaarstoespraak, waarna
diverse artiesten op het podium optreden. Muziek, eten,
drinken en gezelligheid is er genoeg.
De horecagelegenheden op de Koemarkt zijn deze dag
geopend. Kom dus ook langs en breng met elkaar een toost
uit op een geweldig 2019! ‘Purmerend wenst elkaar...’ van
16.00 tot 18.00 uur op de Koemarkt.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

l
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Ken uw wijk
De oplossing van de vorige
puzzel luidt: het voormalig
stadhuis aan de Kaasmarkt.
We hebben vijf goede
inzendingen ontvangen. Na
loting is Wil Reijenga – van
der Meer 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 11 januari 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 is dit?

Brugval Hoornsebrug ingehesen
Op donderdag 15 november
werd de nieuwe brugval
(het beweegbare gedeelte
van de brug) geplaatst. Het
brugdeel werd per boot
aangeleverd, iets wat met
precisie moest gebeuren.
Ook het inhijsen was een
heel nauwkeurige klus, wat
dus ook de nodig uurtjes in
beslag nam. Purmerends
waren welkom om te komen
kijken, want de aannemer
had hiervoor veilige plekken
gecreëerd.
De werkzaamheden aan de brug liggen trouwens op schema.
Als dit zo blijft, dan is het bij verschijnen van deze krant de
brug weer opgesteld voor verkeer. Hopelijk kunnen we vele
jaren plezier hebben van deze mooie nieuwe brug.
l

Nieuwe dienstregelingen
In december gaat bij zowel de NS als de EBS
de nieuwe dienstregeling in. Bij de EBS zijn de
vertrektijden gewijzigd. Kijk voor de nieuwe tijden op
de website van de EBS, www.ebs-ov.nl, of haal de
nieuwe dienstregeling op bij het loket op het Tramplein.
Voor een actuele dienstregeling van de NS kunt u
terecht bij de reisplanner op de website, www.ns.nl

Een wereld in vrede
kerst op het plein
waar lichtjes twinkelen
en belletjes rinkelen
ruitjes in sneeuwgordijn
in de lichte vriesnacht
schitteren sterren
van heinde en verre
prijkt hemelse pracht
een donsbed van vlokken
sierlijk gespreid
klanken uit bronzen klokken
buitelen door de tijd
een warm gevoel ontdekken
stil zwevend ondergaan
armen vol uitstrekken
de vredesduif vliegt aan
oh komt allen tezaâm
vereent de gebeden
voor een wereld in vrede
in Christus’ naam
Gerda Hooijberg

Bron Foto: Twitter, Handhaving Purmerend
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