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Programma Binnenstad maakt
plan voor de toekomst

Wereldwinkel Purmerend
bestaat vijftig jaar

De huidige binnenstad van Purmerend heeft veel
te bieden. De stad heeft een prachtige historische
binnenstad, waar zowel vroeger als nu veel handel wordt
gedreven. Het is een unieke, uitdagende plek, waar je
heerlijk kunt ondernemen, beleven, wonen en werken.

In de jaren zeventig van de vorige
eeuw kwamen enkele idealistische
Purmerendse dames op het idee om
iets te doen aan het onrecht in vooral
het grote Afrikaanse werelddeel.
Na de nodige aanloopproblemen
ontstond de wereldwinkel, die nu
een halve eeuw bestaat.

We zien dankzij het Programma Binnenstad in de toekomst dan
ook een sfeervol, gastvrij en levendig centrum met verschillende
functies voor ons: winkelen, horeca, overnachten, evenementen,
cultuur, ondernemen, wonen en leren.
Het Programma Binnenstad wordt opgebouwd uit een plan
voor de toekomst en een uitvoeringsprogramma met concrete
acties en projecten voor de komende vijf jaar. In het programma
gaan we aan de slag met verschillende onderdelen, die we
bouwstenen noemen. Hierbij komen vragen aan bod als: Wat
voor binnenstad zijn we en willen we zijn? Voor welke bezoekers
zijn we aantrekkelijk en welke bezoekers kunnen we verleiden om
naar Purmerend te komen? Waar zijn bepaalde functies, zoals
horeca en winkels, gewenst? Wat zijn mogelijke locaties voor
woningbouw, maatschappelijke projecten of culturele instellingen?
Voldoet de openbare ruimte? En hoe blijft de binnenstad op een
goede manier bereikbaar voor al haar bezoekers?
De afgelopen maanden hebben we veel waardevolle input
ontvangen over de binnenstad. De gemeente sprak met meer
dan driehonderd betrokkenen, waaronder vastgoedeigenaren,
maatschappelijke en culturele instellingen, ondernemers,
bezoekers en inwoners. Ook kreeg de gemeente al ruim
vijfduizend ingevulde enquêteformulieren over de wensen in
de binnenstad van betrokkenen.

Swipen
Vorige maand hebben zo’n 1200 jongeren via een app hun ideale
binnenstad van de toekomst vormgegeven, simpelweg door te
swipen, naar links of rechts. Ze kregen dilemma’s en vragen met
voorbeelden voorgelegd aan de hand waarvan ze hun mening
konden geven. Deze input neemt het programmateam Binnenstad
mee om de visie voor het nieuwe centrum uit te werken.
Een kleine greep uit wat we onder de jongeren tussen de 16 en25
jaar hebben opgehaald: de meeste jongeren eten liever een vette
hap dan vegan, wonen liever in het groen buiten de stad dan in
het centrum, vinden een spelletjeshal een goed idee, missen een
koffietentje waar je ook lekker kunt ontbijten en kunt studeren, en
maken graag gebruik van een elektrische deelfiets of -scooter.
Ga voor meer informatie over dit programma naar
purmerend.nl/binnenstad.
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Het bedoelde onrecht gold vooral de onderdrukking van, wat
toen heette, de zwarte bevolking van met name Zuid-Afrika, het
land van Desmond Tutu en Nelson Mandela. Maar ze kwamen
er al snel achter dat je met alleen een tas vol idealen niet ver
kwam: er moest ook geld op tafel komen. Zo ontstond de
gedachte om artikelen te gaan verkopen die door Afrikaanse
mensen werden gemaakt, om zo tot een inkomen te komen.
Er werd een bakfiets aangeschaft en daarmee werd de
verkoop gestart van, door arme zwarte mensen gemaakte,
sieraden en kleine artikelen, vooral afbeeldingen van dieren.
Kortom, de wereldwinkel in Purmerend was geboren.

Kleinschalig
Nu is er een prachtig winkelpand, waar door circa dertig
vrijwilligers in de binnenstad zo’n 3500 artikelen, zoals sieraden,
chocola en diverse soorten koffie en thee, worden verkocht. Alles
wat wordt aangeboden is gemaakt of gekweekt in Afrika, Azië of
Zuid-Amerikaanse landen. Al deze, vooral op kleinschalige wijze
geproduceerde of gekweekte artikelen worden voor een eerlijke
prijs door organisaties als de wereldwinkel opgekocht bij de
makers zelf. Ook wordt er speciaal op gelet dat de aangeboden
artikelen niet door een aantal van de wereldwijd 168 miljoen
kinderen is vervaardigd. Veel van die producenten, vaak gemaakt
door alleenstaande vrouwen met kinderen, kunnen dankzij onze
koningin Maxima, als vertegenwoordiger van de Verenigde Naties,
aan een microkrediet komen om een eigen bedrijfje op te starten.

Jubileum
Het vijftigjarig jubileum, door de coronapandemie helaas een
jaar te laat, wordt op 14 mei met een feestdag gevierd. Ook
wordt er een speciale tentoonstelling over een halve eeuw
wereldwinkel Purmerend gemaakt. Dit alles is mee te beleven
in het Stamhuis aan het Waagplein. Alle activiteiten van de
feestdag en over de winkel zelf kunt u vinden op
www.wereldwinkelpurmerend.nl.
De wereldwinkel is te vinden in de straat Achter de Kerk/
hoek Zuidersteeg.
l
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Home-Start helpt gezinnen
en zoekt vrijwilligers
Met MEE doe je mee
Iedere inwoner van de gemeente Purmerend heeft
recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en kan
hiervoor bij MEE terecht. De cliëntondersteuners
hebben een specialisatie op het gebied van leven
met een beperking. Hieronder vallen mensen met een
lichamelijke of psychische aandoening, chronisch
zieken en mensen met een vorm van autisme.
De ondersteuner luistert naar de vraag achter de vraag, en
daarna volgt een persoonlijk advies dat past bij de situatie.
De ondersteuner denkt mee over oplossingen zonder de
regie over te nemen. Immers, iedereen zou in de samenleving
moeten kunnen meedoen. De ondersteuning is gratis en
zonder verwijzing beschikbaar. De duur van een traject is
afhankelijk van de vraag en de situatie.

Trainingen
Bij MEE zijn er ook cursus- en trainingsgroepen. Voor dit
voorjaar staat weer een aantal leuke trainingen gepland.
Deze zijn gratis te volgen.
Wonen op jezelf - voor mensen die op zichzelf gaan
wonen of dit al doen.
In deze training leer je de verschillen tussen zelfstandig en
begeleid wonen, hoe je je huis schoon kunt maken, wat je
moet doen bij brand en wat je kunt doen om andere mensen
te ontmoeten.
• Zes keer op donderdagavond;
• donderdag 12 mei, 19 mei, (26 mei niet),
2 juni, 9 juni, 16 juni en 23 juni ;
• van 19.00 tot 20.30 uur;
• Wijkplein Where, Triton.
Sociale vaardigheid – voor kinderen van acht tot twaalf
jaar die moeilijk lerend zijn.
Deze training is een plek waar kinderen opdrachten uitvoeren
en spelletjes doen, en zo de gelegenheid krijgen om op
een positieve manier te oefenen met het herkennen van
gevoelens, luisteren en iets durven vragen, en oefenen
met grenzen aangeven. Doel is het vergroten van het
zelfvertrouwen, kennis laten maken met andere manieren van
reageren en werken aan persoonlijke leerdoelen.
• Zes keer op dinsdagmiddag;
• dinsdag 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni en 14 juni;
• van 16.00 tot 17.00 uur;
• Wijkplein Where, Triton in.
Wil je meer informatie, advies of je aanmelden voor een
training? Neem dan contact op via
purmerendbeemster@mee-az.nl of 0299-748125.
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Home-Start is een organisatie die zich inspant voor
gezinnen met jonge kinderen. Elk gezin kent immers
wel eens lastige tijden. Er wordt tegenwoordig veel
gevraagd van zowel ouders als kinderen.
De ouders werken beiden en de kinderen gaan na schooltijd
naar allerlei clubjes. Dat maakt dat het wel eens te veel
wordt en er problemen ontstaan. Dan is een helpende hand
of een luisterend oor meer dan welkom. Home-Start helpt
gezinnen bij het opvoeden van opgroeiende kinderen en is
op zoek naar vrijwilligers.
Joke Oudejans is al 21 jaar de promotor en coördinator van
Home-Start in Purmerend en Beemster, tegenwoordig gemeente
Purmerend. Ze draagt Home-Start meer dan een warm hart toe,
en tijdens dit interview blijkt hoe betrokken Joke is.

Uitdagingen
Waarom loop je zo warm voor Home-Start? Joke: “Ik gun
elk kind een fijn thuis, met competente ouders die tevreden
zijn over zichzelf. Dat is niet vanzelfsprekend. Een gezin
kan voor veel uitdagingen komen te staan. Denk hierbij aan
opvoedproblemen met een kind, of aan het ontbreken van
contacten in de buurt, waar je op kunt terugvallen als het even
tegenzit of wanneer het je gewoon te veel is. Soms kun je dan
wel wat hulp gebruiken. Home-Start biedt via een vrijwilliger
dat steuntje in de rug. Door een wekelijks bezoek kan die
opvoedingsondersteuning bieden, luisteren en tips geven.”

Ondersteuning
De hulpvraag is heel divers. Naast een overladen programma
kun je problemen met een kind hebben, even niet weten hoe
je verder moet, eenzaam zijn door weinig of geen contacten
en/of geen familie in de buurt, of door cultuurverschillen
gewoon niet weten hoe het moet. Niet elk gezin heeft immers
een sociaal netwerk waar het uit kan putten. Joke: “HomeStart is als een goede buurvrouw, die een kop koffie met je
drinkt of samen met jou iets leuks doet. Die je kind aandacht
geeft als je het even niet meer ziet zitten. En die je ook kan
leren hoe je een netwerk opbouwt. Want dat is het doel:
kinderen een goede start bieden.”

Helpen
Home-Start wil al die gezinnen die worden aangemeld graag
helpen. Wil en kun jij helpen? Ben jij die opvoedingservarene die
een dagdeel per week beschikbaar heeft om het verschil te maken
voor een gezin? Je bent dan van harte welkom in ons team.
Van Home-Start krijg je ter aanvulling op je opvoedervaring
een training voordat je begint. Na de start volgen
terugkombijeenkomsten, waar je met de andere vrijwilligers
ervaringen kunt uitwisselen.
Wil je helpen? Voor meer informatie kun je mailen of bellen:
J.Oudejans@humanitas.nl of 06-22411860.
l
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Evenementen in mei en juni
We zijn blij dat we na twee jaar onderbreking wegens
corona weer de rubriek ‘Evenementen’ kunnen
schrijven. Er valt gelukkig weer genoeg te beleven
in onze binnenstad. Hieronder vermelden we welke
evenementen gepland staan ten tijde van het
schrijven van deze wijkkrant; wijzigingen zijn hierdoor
uitdrukkelijk voorbehouden.

Mei
• Op 5 mei is er BevrijdingsPop op de Koemarkt.
Dit concert begint om 13.00 uur en is rond
22.00 uur afgelopen.
• Van 13 tot en met 22 mei is de voorjaarskermis in de
binnenstad. Volgens traditie is er op vrijdagavond 20 mei
een vuurwerkshow. Op de zondagen 15 en 22 mei is er
straattheater te bewonderen tussen de kermisattracties.
• Op zaterdag 28 mei staat de Heilige Koemarkt
weer gepland. De mooiste auto’s staan dan weer
tentoongesteld.

Juni
• Op tweede pinksterdag, maandag 6 juni, is er een
braderie op de Koemarkt.
• Op woensdag 8 juni kan er weer door de kinderen worden
gespeeld en gesport op de Koemarkt in het kader van de
buitenspeeldag, georganiseerd door Spurd.
• Dit jaar kan ook de Solar Challenge weer plaatsvinden.
Die wordt gehouden op 9, 10 en 11 juni. Plaats
van handeling zijn het Noordhollands Kanaal, de
Beemsterringvaart en de Where.
• We kunnen ook opnieuw aan de wandel dit jaar, want de
avondvierdaagse wordt ook weer georganiseerd. Van
13 tot en met 16 juni kan door onze mooie stad worden
gewandeld over verschillende afstanden, en als groep,
school, of gewoon als individu.
• 
Reuring staat gepland van 23 tot en met 26 juni. Bij het
schrijven van deze krant is hierover nog geen verdere
informatie beschikbaar; het programma volgt dan ook in
de volgende wijkkrant.
l

Cinema Schinkel
komt weer tot leven
In het pand in de Dubbele Buurt, waar heel
vroeger Cinema Schinkel heeft gezeten,
ontwikkelt EWP nu een nieuwbouwproject.
Dit ingenieursbureau heeft het nieuwe pand ontworpen, en hiermee komt een stukje oud Purmerend terug in een nieuw jasje. De oude gevel van
Cinema Schinkel zal weer herrijzen. Toch wordt er
geen bioscoop gehuisvest, maar komt er beneden
een nieuwe winkelruimte, met daarboven appartementen. De verbouwingswerkzaamheden zijn
inmiddels in volle gang.
l
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Oscar Rohde, projectmanager
bij de gemeente
Oscar Rohde is projectmanager bij
onze gemeente. Hij heeft al veel projecten mogen uitvoeren, zoals het nieuwe
deel bij restaurant Spijkerman, de ontwikkeling van de binnenstad en De Looiers.
Nu is het nieuwbouwproject op het terrein
van het voormalige postkantoor in volle gang.
Daarom vinden we het een goed moment om
met hem in gesprek te gaan gegaan om meer
te weten te komen over hemzelf en zijn beroep.
Oscar heeft onder andere de opleiding mts
bouwkunde en projectleiding gevolgd. De
bouw en stedelijke ontwikkeling trokken
namelijk al van vroegs af aan zijn aandacht.
Voordat Oscar als projectmanager aan het werk ging, deed
hij het onderhoud en beheer van vijfenveertig scholen in
Zaandam. Toen er tijdens deze periode een vacature vrijkwam
als werkvoorbereider bij de gemeente Purmerend, reageerde hij
hier direct op - en hij werd aangenomen. Hierna heeft Oscar zich
doorontwikkeld naar zijn huidige functie van projectmanager.

Bestemmingsplannen
Als gemeentelijk projectmanager houd je je met veel
verschillende soorten projecten bezig, vertelt Oscar ons. Dit
varieert van bruggen en scholen tot aan bestemmingsplannen
voor nieuwe woningen, zoals op de locatie van het
oude postkantoor in het centrum. Bij de ontwikkeling
van zo’n project werk je met veel partijen samen. Dit
zijn de gebruikelijke, zoals ontwikkelaar, aannemers,
nutsvoorziening en sloopbedrijf, maar ook bijvoorbeeld het
hoogheemraadschap, voor de damwanden in het water. Er
komt altijd meer bij kijken dan op het eerste gezicht lijkt.

Buurt
Communicatie met de buurt vindt Oscar een belangrijk
onderdeel van zijn werk. Hij merkt dat hier meer en meer
behoefte aan is, en de feedback die hij van de bewoners
krijgt, neemt hij mee in zijn beslissingen.
Voldoening krijgt Oscar dan ook als hij positieve reacties uit
de omgeving ontvangt. Zijn doelstelling is dan ook altijd om
de leefomgeving voor de mensen te verbeteren.

Voorspoedig
Het proces van het nieuwbouwproject verloopt tot nu toe
voorspoedig. Het voormalige postkantoor is inmiddels
gesloopt en het grondwerk wordt in mei afgerond. Ook
worden in mei de bestaande damwanden langs de Where
vervangen. Als dit is afgerond, kan worden begonnen
met het schroeven van de heipalen. Deze techniek is wat
overbelast betreft veel vriendelijker voor de omgeving dan het
traditionele slaan van de heipalen.
De verwachting is dat het heien in juli 2022 gereed is;
we houden u op de hoogte.

l
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Waar is dit?

Ken uw wijk

Weerspreuken

De oplossing van de vorige
opgave luidt: de hoek van
de Herengracht en de
Vooruitstraat. Het bordje staat
er om aan te geven hoe hoog
het water bij de watersnood
van 1916 is gekomen.
We hebben tien goede
inzendingen ontvangen. Na
loting is Marianne Hietbrink 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 mei 2022 de oplossing
insturen en maakt u kans op een VVV-bon ter waarde 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

We hebben een
eeuwling in de buurt
Het komt natuurlijk
voor, maar is zeker
niet alledaags: een
honderdjarige in de wijk.
Daarom stellen we Annie
hieronder graag aan u voor.
Het is 19 april 1922 als Annie
van Houts wordt geboren.
Ze groeit op en woont in
Medemblik, tot ze in 1946 via haar broer in contact komt met
Rinus Draaijer. Na hun trouwen in 1949 komt ze naar Purmerend
en wonen ze tot 1965 in de Julianastraat. In 1965 volgt de
verhuizing naar een woning in de Primulastraat, waar ze nog
steeds woont.

Door de kennis en ervaring van onze
voorouders zonder moderne hulpmiddelen
zijn deze weerspreuken ontstaan.
Het begon al op 1 april:
Aprilletje zoet
geeft weleens een witte hoed.
Laat het weer zijn zoals ‘t wil
maar ontkleed u niet voor half april.
April guur en nat
brengt veel koren in ‘t vat.
Wil april toch niet vertrouwen,
hij is en blijft de ouwe,
nu lacht hij met zonnegloren
en dan gooit hij met hagelstenen om de oren.
In april heldere maneschijn
zal voor bloesems schadelijk zijn.
Voor mei kunnen deze ijsheiligen
nog voor nachtvorst zorgen:
Mamertus 11 mei
Pankraas 12 mei
Servaas 13 mei
Bonifaas 14 mei
Gerda Hooijberg

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.

Coupeuse
Jarenlang is Annie coupeuse, maar na de komst van een
zoon en een dochter stopt ze daarmee, richt ze zich op de
opvoeding en doet vrijwilligers werk op de Jozefschool,
waar haar zoon op zit. Later werkt Annie ook nog jaren
als vrijwilligster in het verpleeghuis en verleent ze veel
mantelzorg aan zieke buren en vrienden.
Na 64 jaar huwelijk overlijdt haar man in 2013. Naast de
zoon en dochter zijn er inmiddels vier kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen, die allemaal genieten van hun oma (of
‘oude oma’), die al het nieuws nog steeds op de voet volgt en
haar mening niet onder stoelen of banken steekt.
Annie haar geheim om honderd te worden?
Gewoon blijven genieten.
We wensen hen nog veel gezellige jaren samen.
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Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 23 juni 2022.
Kopij kunt u aanleveren tot 25 mei 2022.

