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WIJKKRANT
PURMEREND - CENTRUM
Voor en door bewoners

Voorzitter Purmerendse
Centrum Ondernemers stopt
Richard Gort is voorzitter van het Purmerendse Centrum
Ondernemers en een graag geziene gast bij de ondernemers
in het centrum van onze stad. Na een inzet van twintig jaar
neemt hij afscheid als voorzitter. Gort heeft veel contact met
de ondernemers om ideeën met elkaar te delen en zich in te
zetten voor deze groep. Hij is de motor achter veel projecten,
zoals Paasbest en Purmerend Winkelstad.
In december heeft hij van wethouder Mario Hegger een
tinnen koetje gekregen als dank voor zijn inzet en wat hij
heeft betekend voor Purmerend.
l

2021, jaar van
buurtinitiatieven
2021 was een bewogen jaar, maar ook een jaar
waarin buurtgenoten elkaar vonden en samen tot
mooie ideeën kwamen. Bij de gemeente kwamen
bijvoorbeeld meerdere buurtinitiatieven binnen.
Bewoners van de Wilhelminalaan hadden al eerder op eigen
initiatief bloembollen gepland.
Toen deze voorjaarsbloemen
mooi in bloei stonden, kwam
daar helaas de grasmaaier
van de gemeente overheen.
Om dat dit jaar te voorkomen,
is er overleg geweest met de
gemeente. Bewoners hebben nieuwe bollen gezet en
de gemeente heeft toegezegd
hiermee met maaien rekening
te houden. Dus hopelijk zien we van het voorjaar weer een mooie
groenstrook met fleurige bloemen.

Adopteren
De Iep- en Hazelaarstate wilden graag wat groen adopteren
voor de ingang van de gebouwen. Daar zijn nu mooie
bloembakken aangebracht, die de bewoners onderhouden.
Het zijn vrolijke entrees geworden.
In de Rozenstraat loopt nog een nieuw plan voor nieuwe
aanplanting. Ook bij het hertenkamp heeft de gemeente het plan
om nieuwe beplanting te plaatsen, met name in de groenstrook
tussen het kamp en het gebouw van Jansen de deurwaarder.
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2022 belooft dus een fleurig jaar te worden voor het groen
in onze wijk. Heeft u ook een goed buurtinitiatief, dan kunt u
contact opnemen met wijkmanager Rob Gigengack via het
algemene nummer van de gemeente: (0299) 452 452.
l

Donkere maanden:
pas op voor duistere figuren
De tijd is alweer enkele
maanden geleden een
uur teruggezet en de ‘r’
zit opnieuw in de maand.
Kortom, de donkere
maanden zijn weer aangebroken. Opnieuw kunnen
we u dan ook niet genoeg
waarschuwen voor allerlei
duistere figuren die vooral
in deze tijd van het jaar
bij u aanbellen met een of
andere smoes.
Bankvertegenwoordigers bijvoorbeeld zullen nooit bij u
langskomen; u ontvangt altijd een brief. Trap daar dus niet in,
vooral als u zeker in de avonduren niemand verwacht.
Controleer of uw sloten en deurhaken nog goed vastzitten en
functioneren. Buitenverlichting is in dezen ook belangrijk. Dit
geldt niet in de laatste plaats voor de hulpdiensten, die dan
goed zicht hebben op gezochte huisnummers.

Lampje
Voorkom inbraak door bijvoorbeeld een lampje in huis
te laten branden of gebruik hiervoor een tijdschakelaar.
Let er op dat u deuren en ramen sluit als u weggaat. Een
enorme open deur, deze opmerking, maar het gebeurt nog
vaak genoeg dat via deze route mensen ongewild naar
binnen komen. Leg waardevolle spullen uit het zicht en laat
uw sleutelbos niet in de deur steken of buiten onder een
bloempot of mat liggen. Een adreslabel aan uw sleutel wordt
ook ten zeerste afgeraden.
Let een beetje op elkaar, en vertrouwt u het niet? Bel dan 112.
De politie deelt meer tips om inbraak en onveilige situaties
te voorkomen. Kijk maar eens op www.politiekeurmerk.nl/
preventietips.
l

Pagina

2

Terugblik op warme wintermaand
In december waren er veel tuinen in onze wijk prachtig verlicht. Waar de een koos voor een subtiele versiering,
pakte de ander groots uit. Het waren te veel tuinen om allemaal in beeld te brengen, dus als u er deze keer niet
tussen staat: wie weet komt uw tuin volgend jaar in de wijkkrant te staan. Onze fotograaf heeft van een aantal
tuinen een foto gemaakt, een collectie waarop wij u graag trakteren.
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Purmerend en
Beemster gefuseerd
Op 1 januari was het dan
echt zo ver: Purmerend en de
Beemster zijn gefuseerd tot één
gemeente. Aan deze fusie is
een lange tijd voorafgegaan en
de samensmelting is in kleine
stapjes zichtbaar geworden.
Per 1 januari is dan echt alles
geregeld en overgezet. De
burgemeester van de Beemster,
Karen Heerschop, nam afscheid,
‘onze’ Don Bijl bleef in functie. Het
afscheid van de burgemeester werd
vormgegeven met een prachtig
eerbetoon door de boeren die met hun verlichte tractoren door
de Beemster, en ook een klein stukje door Purmerend reden.

In de Rozenstraat 17-23, verbonden met verzorgings
huis de Viervorst, staat gezondheidscentrum de Roos.
Wat mensen misschien niet weten, is welke praktijken
er allemaal gevestigd zijn. Wij vonden het dan ook tijd
om het centrum eens te belichten.
Op 1 maart 2014 opende het centrum zijn deuren. De gedachte
gang achter het oprichten van het gezondheidscentrum is dat
je samen meer bereikt dan alleen. Daarom is gekozen voor
een centrum waar verschillende disciplines op het gebied van
gezondheid en welzijn samenkomen en waarbij kan worden
gebruikgemaakt van elkaars kwaliteiten.

Logo’s
Nu Purmerend en Beemster één gemeente zijn, moesten ook
de logo’s worden vervangen. Er is uiteindelijk een nieuw logo
gekozen, dat beide voormalige gemeenten samenbrengen.
Ook is er een nieuwe vlag en de website is in de nieuwe stijl
aangepast. Nu volgen nog alle wagens van gemeente, de
bedrijfskleding en de naamborden.
We wensen alle inwoners van de Beemster hartelijk welkom
in onze mooie gemeente.
l

Praktijk
De praktijk van huisarts Metlik is gevestigd in de Roos, samen
met een aantal praktijkondersteuners.
Op woensdag- en vrijdagochtend is Salt aanwezig voor bloed
afname. Gezien de coronamaatregelen is bloedprikken alleen
op afspraak mogelijk. Hiervoor belt u met Salt of maakt u via de
website een afspraak.
U kunt in de Roos ook terecht voor mensendieck, logopedie,
fysiotherapie, diëtetiek, psychodynamische coaching &
therapie, integratieve kindertherapie, lichaamsgerichte
therapie, psycholoog, craniosacraal therapie, diabetes
verpleegkundige en haptonomie. Daarnaast worden ook
regelmatig yogalessen aangeboden.

Zorgverleners
Bent u geïnteresseerd in een van deze zorgverleners, kijk
dan eens op de website van het gezondheidscentrum voor
meer informatie en hoe u in contact kunt komen:
www.gezondheidscentrumderoos.nl.
In het gezondheidscentrum staat ook een tafel waarop flyers
liggen van de verschillende zorgverleners.
l

Heeft u altijd al eens in de huid van een redacteur
willen kruipen? Als redacteur zoekt u naar nieuws
dat voor andere wijkbewoners leuk en interessant is.
Maar soms maakt u gewoon iets mee of ziet u iets
dat u graag wilt delen met anderen, bijvoorbeeld een
geslaagde actie, of kent of bent u iemand met een
bijzondere hobby waarover u meer wilt vertellen?
Als u het leuk vindt om over uw leuke, of natuurlijk minder
positieve ervaringen en belevenissen te schrijven, bent u bij
ons aan het goede adres. Stuur uw artikel (liefst met foto) naar
centrumredactie@gmail.com en wie weet ziet u het terug in de
wijkkrant. Heeft u geen computer of internet, geen probleem.
Lever dan uw stukje op schrift in en wij zorgen dat het wordt
geplaatst. U kunt het afgeven bij Redactie Wijkkrant Centrum,
Primulastraat 44, 1441 HC Purmerend. De slogan van de
wijkkrant is niet voor niets ‘Voor en door bewoners’.
l
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Nieuw gedicht
siert de poëziemuur
Zondag twee januari is het nieuwe
gedicht onthuld op de poëziemuur in
de Zuidersteeg.
Leden van Dichterskring Waterland waren
gevraagd om een gedicht te schrijven
over de fusie tussen Purmerend en de
Beemster. Inwoners van beide gemeenten
konden daarna een stem uitbrengen op
het gedicht dat ze het meeste aansprak.
Het gedicht van Thea de Hilster, met de
titel Verweven, kreeg de meeste stemmen.
Harry Jonk heeft het gedicht onthuld.
Helaas kon dit niet op de gebruikelijke
manier vanwege de harde wind en prijkte het
gedicht al iets eerder zichtbaar op de gevel.
Het gedicht van Thea zal een jaar lang op de muur van het
Eggert Winkelcentrum te zien zijn.
l

Een nieuw begin
Willem Eggert gaf stadsrechten
aan Purmerend omsloten door
grachten en toegangspoorten
er ontstond reuring in de stad
Leeghwater gaf de Beemsterpolder
landbouwgrond voor mens en natuur
recht toe recht aan omkaderd
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Ken uw wijk

Waar is dit?

De oplossing van de vorige
opgave luidt: de mooi verlichte
voortuin aan het Mimosaplein
9. We hebben zes goede
inzendingen ontvangen. Na
loting is Teddy van der Veen 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 25 februari 2022 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!
l

Gluurgaatjes bij parkeergarage
De bouw van de parkeergarage vordert gestaag.
Het terrein van de bouw is
afgeschermd met hekken.
En als je goed kijkt, zijn deze
hekken heel creatief gemaakt.
Te zien is wie er allemaal werkt
aan het project, maar ook zijn
er stukjes ruimte gemaakt
in de doeken, waardoor
mensen kunnen gluren. Zo
kunnen geïnteresseerden op
een veilige manier een kijkje
nemen ‘op de bouwplaats’.
Leuk om eens te doen, want
er gebeurt genoeg en er is
genoeg te zien!
l

tot de status van Werelderfgoed
over horizonnen gaan
om stad en land
ineen te laten vloeien
vraagt om een warm welkom
zet bloemen voor de vensters
open alle ramen
hang de vlaggen uit
en omarm elkaar
Gerda Hooijberg
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