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Veiliger buurt met AED 
dankzij Evelien 
en Jacco
Een AED is een apparaat dat een hart 
bij een hartstilstand weer een reset 
geeft door middel van een schok. 

Deze ‘hartstarter’ kan dus een leven 
redden. Evelien van Geemen en Jacco 

Kaandorp uit onze wijk hebben een AED – 
een automatische externe defibrillator, zoals zo’n ding 
eigenlijk heet – aangeschaft. Hieronder kunt u lezen hoe 
dat zo is gekomen is en hoe het apparaat werkt. Evelien 
heeft dit voor uw op een rijtje gezet.

“Ik had via de Hartstichting gehoord over de mogelijke aanschaf 
van een AED voor de eigen woonomgeving. Toen mijn moeder in 
juni jongstleden overleed, besloot ik er zelf eentje aan te schaffen 
voor algemeen gebruik.”

“Via de site van de Hartstichting heb ik dus een AED besteld. Met 
hulp van buurman Dick Glastra heeft Jacco de AED opgehangen 
aan de buitenmuur in de achtertuin van ons huis, zodat deze 
bereikbaar en beschikbaar is voor iedereen als dit nodig is.”

Reanimatie
“Vervolgens vroegen we een aantal buren of er interesse was 
om gezamenlijk een cursus reanimatie te volgen. Hiervoor was 
voldoende animo, zodat dertien bewoners van de Julianastraat bij 
de Stichting Reanimatie Purmerend de cursus hebben gevolgd.”

“De AED is inmiddels, via die stichting, aangemeld op de app 
HartslagNu van de Hartstichting. Op het moment dat 112 
wordt gebeld met een melding van een hartstilstand, wordt 
de app in werking gezet en krijgen harthulpverleners in de 
omgeving van het slachtoffer een bericht met de locatie van 
de dichtstbijzijnde AED.”

“We hopen natuurlijk dat het nooit nodig is, maar mocht het 
toch zo zijn, dan is het fijn dat er een AED voorhanden is, dag 
en nacht. De gemeente verzorgt het onderhoud van de AED; 
echt top!”

Op de site van de Hartstichting is te zien dat er negen AED’s 
in het postcodegebied 1441 aanwezig zijn. Tot nu toe is dit 
voldoende; we kunnen allemaal met een gerust hart verder.

Kijk voor meer informatie op https://www.hartstichting.nl/aed.  l

Onderhoud groenvoorziening 
in volle gang
De afgelopen maanden is de gemeente druk geweest 
met het onderhoud van de groenvoorziening in onze wijk.

Zo zijn alle bomen nagekeken op dode takken. Bomen 
en takken die mogelijk een gevaar konden vormen, 
zijn gesnoeid. Als het goed is, is onze wijk nu weer 
stormbesteding wat betreft de gemeentelijke bomen. 

In het Bastion/Bolwerk, het parkje achter de Julianastraat, 
is de beschoeiing vervangen. Helaas is door het zware 
werkverkeer het gras stuk gereden, waardoor het er na de 
werkzaamheden niet zo fraai uitzag. Gelukkig herstelt gras 
snel en er is nu niets meer van te zien. 

Bij het schrijven van deze editie is er nog volop activiteit. 
De beschoeiing bij de Emmakade wordt vernieuwd en de 
groenvakken in de Primulastraat worden voorzien van nieuwe 
aarde en struiken.  l

Nieuwe afvalkalender 
nu ook als app
De nieuwe afvalkalender voor Purmerend en Beemster is 
ook als app te gebruiken op uw mobiele telefoon. Via de 
app is snel te zien wanneer u welke bak aan de weg moet 
zetten. Ook is het mogelijk een herinnering in te stellen, 
een dag van tevoren of op de dag zelf.

Op de afvalkalender kunt u verder zien wat wel en niet in de 
bak mag, waar verzamellocaties zijn in de buurt (voor plastic, 
papier en karton, glas en textiel) en wat na de inzameling 
met het afval gebeurt. Voor wie liever een papieren versie 
in de keuken heeft hangen, is het mogelijk een maand- of 
jaarkalender te downloaden en printen, via de website 
https://afvalkalender.purmerend.nl.

De app is op uw mobiele telefoon te downloaden in de app-
winkel via de zoekterm ‘afvalkalender purmerend’.  l

https://www.hartstichting.nl/aed
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Kritische reacties artikel Atrium

Ons artikel over de 
geplande bouw van het 
Atrium achter het RSG 
heeft veel stof doen 
opwaaien. De redactie 
heeft dan ook een aantal 
reacties ontvangen van 
verontruste bewoners. 

Hieronder leest u een 
samenvatting hiervan. We 
hebben deze opmerkingen 
op 6 januari doorgestuurd 
naar de verantwoordelijke 
wethouder en gevraagd om 
een antwoord. De wijkkrant 

is geen onderzoekskrant, dus dit is het enige wat we kunnen 
doen om hopelijk meer duidelijkheid te krijgen.
•  Al maanden is het openbare voetpad afgezet zonder dat er

iets gebeurt.
•  Er zijn drie maanden geleden tegen de achtergevel acht

dubbele airco’s/warmtepompen geplaatst. Het gebrom 
hiervan, plus het knetterende geluid, zorgen er voor dat geen 
sprake is van ‘grote stilte,’ zoals u vermeldt. Omwonenden 
ervaren juist (geluids)hinder van de installaties, zelfs in huis.

•  De airco’s/warmtepompen zijn op opzichtige plekken zijn
geplaatst, nota bene op een monument.

•  Bij het verlenen van de vergunning voor de bouw van het
Atrium is geen melding gemaakt van de komst van airco’s/
warmtepompen.

•  De aannemer is J.S. Ik heb op internet geen aannemer onder
deze naam kunnen vinden; het blijft voor mij een duistere
zaak. Inmiddels heb ik zelf contact proberen te zoeken met
de aannemer via het opgegeven telefoonnummer, en wat
blijkt? Dit nummer bestaat niet.

•  Bouwmaterialen zijn door het hele plantsoen komen te liggen.
De gemeente geeft aan er niets aan te kunnen doen, omdat
het pand niet van haar is.
Op het moment van aanlevering van dit artikel, op 11 januari,
hebben we helaas nog geen reactie van de gemeente mogen
ontvangen. We hebben geconstateerd dat er wel weer
bouwactiviteiten aan de gang zijn achter het RSG gebouw.
We volgen de zaak op de voet.  l

Geef me de Vijf
Omdat dit de eerste editie van 2019 
is, hebben we een zeer speciale gast 
voor ‘Geef me de Vijf’ en wel onze 
burgemeester Don Bijl. 
Bent u ook zo nieuwsgierig naar zijn 
antwoorden? Lees vooral verder.

Waar bent u als burgemeester het meest 
trots op, als het gaat om Purmerend?
“Het meest trots ben ik op het feit, dat Pur-

merend een stad is die steeds meer bruist en waarin verreweg 
de meeste mensen op een fatsoenlijke en sociale manier met 
elkaar omgaan. Het is een stad die bijna alles heeft. Ook ben ik 
trots op de vele vrijwilligers die de stad zo leefbaar maken.”

Wat vindt u het leukste aan het burgemeesterschap?
“Het leukste vind ik de vele ontmoetingen met inwoners en de 
afwisseling in de functie. Zo maak ik zestig jarig huwelijken 
bij de mensen thuis mee, maar ook bedrijfsbezoeken bij 
ondernemers. Speciale belangstelling heb ik voor mijn taken 
op het gebied van openbare orde en veiligheid.”

Wat vindt u het minst leuke aan het burgemeesterschap?
“Het minst leuk zijn de gevolgen die ik meemaak van geweld, 
andere vormen van criminaliteit en trieste ongevallen.”

Wat is uw doelstelling voor 2019?
“Mijn eerste doelstelling is mee te helpen om de bouw van 
woningen mogelijk te maken, omdat hiernaar bijzonder 
veel vraag is. Mijn tweede doelstelling is om de besluiten te 
nemen voor de fusie van Purmerend en Beemster”.

Hoe ziet u de toekomst van Purmerend zeg over 25-30 jaar?
“Ik zie Purmerend als een levendige stad met een bruisend 
centrum in het hart van de regio Waterland, met uitstekende 
voorzieningen en nog snellere verbindingen met Amsterdam, 
Schiphol en de verdere regio. Het Purmerend van dan 
koestert bovendien het open gebied van de Beemster, dat de 
status van werelderfgoed verder heeft uitgebouwd.”  l

Foto: Nico de Jong

Foto: Nico de Jong

Wie helpt  mee de
wijkkrant te vullen?
Onze wijkkrant verschijnt zeven keer per jaar. We schrijven
over allerlei onderwerpen, over wat er in de wijk is gebeur
en wat ons is opgevallen. Maar onze wijk bestaat uit veel 
meer mensen dan de vier huidige redactieleden.
Daarom doen we een beroep op u als wijkbewoner. 
Misschien heeft u suggesties waar we over kunnen 
schrijven? Of heeft u zelf een artikel geschreven dat 
u graag wilt delen middels de wijkkrant? Heeft u iets
meegemaakt waarvan u denkt: `Dit is leuk of belangrijk
dat buurtgenoten dit weten`? Wilt u iemand voordragen
voor de rubriek: `Geef me de Vijf`? Laat het ons dan
vooral weten! U kunt ons mailen ( centrumredactie@
gmail.com ) of uw idee of inzending langs brengen bij
Primulastraat 44.

We stellen uw medewerking aan de invulling van de wijkkrant 
– al jaren de bekendste, hoogst gewaardeerde en best gele-
zen gratis uitgave van Purmerend – uiteraard zeer op prijs.

mailto:centrumredactie%40gmail.com?subject=
mailto:centrumredactie%40gmail.com?subject=
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Van winkel tot woning

Is het je al opgevallen dat steeds meer winkels tot 
woningen worden verbouwd? De winkel-leegstand 
in onze binnenstad neemt, net als in de rest van 

Nederland, nog altijd toe. 

Het gaat hierbij vooral om 
de omliggende, kleinere 
winkelstraten, zoals de 
Weeshuissteeg, die net 
buiten de grotere straten in 
het centrum liggen.

Doordat deze winkel-panden 
hoogstwaarschijnlijk niet meer 
als winkels kunnen worden 

verhuurd, is het logische gevolg dat ze worden omgebouwd tot 
woning. Dit is goed nieuws voor als je een woning zoekt, maar 
minder goed voor de levendigheid in de binnenstad.

Heb je andere ideeën voor deze leegstaande panden? 
We horen het graag van je via de mail: 
centrumredactie@gmail.com.  l

Terugblik Winters Purmerend
De organisatie van Winters Purmerend kan terugkijken 
op een geslaagde eerste editie.

De hele maand december stond de Koemarkt in het 
teken van winterse activiteiten. Er was volop pret op de 
schaatsbaan en een sfeervolle kerstmarkt en een weekend 

met de nodige culinaire 
versnaperingen. Helaas 
werkte het weer niet altijd 
mee, want het leek op 
sommige dagen eerder herfst 
dan winter. Toch kwamen 
Purmerenders massaal naar 
de Koemarkt toe. Het nieuwe 
jaar werd feestelijk begonnen 
met een optreden van zanger 
Wolter Kroes.  l

Einde tijdperk  
parkeergarage `t Lammetje
Zondagavond 20 januari om 18.00 uur was het gedaan 
met parkeren in `t Lammetje. De garage werd jaren 
terug gebouwd als tijdelijke garage. Uiteindelijk stond 
de garage er aanzienlijk langer dan gepland. Nu was 
de garage toch echt aan het einde van zijn levensduur 
gekomen en is besloten dat deze nu echt gesloopt moet 
worden. De sloop zal een aantal weken in beslag nemen. 

Na de sloop creëert de gemeente honderd parkeerplekken op 
de plek van de garage. 

In het centrum zijn meerdere parkeerplekken te vinden, die 
niet altijd bij iedereen even bekend zijn. De gemeente heeft 
de parkeermogelijkheden middels een kaart inzichtelijk 
gemaakt. In februari kunt u deze kaart (het formaat van een 
creditcard) halen bij de ondernemers op de Koemarkt en 
omgeving. Tevens ligt de kaart bij de balie van het stadhuis. 

De gemeente is een onderzoek gestart naar het realiseren 
van een nieuwe, definitieve, parkeergarage in het centrum.  l

mailto:centrumredactie%40gmail.com?subject=
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Ken uw wijk
De oplossing van de vorige 
puzzel luidt: het parkje aan 
het Bolwerk/Bastion, achter 
de Julianastraat.  We hebben 
negen goede inzendingen 
ontvangen. Na loting is Cindy 
Rodermond-Snabilié 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 1 maart 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

Oude Noord-Hollandse 
recepten: Koedijker Smoor
In deze nieuwe rubriek zetten we elke keer een leuk, typisch 
Noord-Hollands recept op de kaart. Mocht u een leuk recept 
kennen dat u wilt delen met andere lezers, stuur het dan op 
naar de redactie, en wie weet leest u in een volgende editie 
uw eigen recept terug. We trappen af met Koedijker smoor

Ingrediënten:
• 125 gram doorregen spekblokjes
• 250 gram magere doorregen varkenslappen in blokjes
• 250 gram riblappen in blokjes
• wat bloem
• 2 teentjes knoflook (fijn gehakt)
• 250 gram uien ( in ringen gesneden)
• 500 gram tomaten ( in partjes)
• 250 gram zuurkool (liefst verse)
• 20 gram (kruiden)boter
• peper en zout uit de molen
• eetlepel paprikapoeder
• wat tijm, zo uit de tuin
• glaasje rode wijn
• wat zure room of slagroom

Bereidingswijze
Bak in een ruime pan met boter de spekblokjes aan. Voeg de 
uien erbij en bak ze aan. Bestrooi het vlees met peper en zout en 
daarna licht met bloem. Voeg het vlees bij de uien en het spek 
en bak alles bruin. Voeg dan de knoflook en paprikapoeder erbij. 
Laat even smoren en blus af met de rode wijn. Voeg de partjes 
tomaat en de tijm toe. Laat zeker een uur sudderen op laag vuur, 
zodat het vlees echt gaar wordt. Maak de zuurkool los, roer 
goed in de pan en voeg de kool toe. Laat alles nog zeker vijftien 
minuten sudderen. Voeg naar smaak zout, peper en eventueel 
paprikapoeder en suiker toe. Haal  de pan van het vuur en roer de 
room erdoor.   Smakelijk eten! l

Arcadia
Wie kent de naam Arcadia

voer voor historici die weten
dat dit Hollandia werd
bij velen wel bekend

de fabriek sloot net
toen wij hier kwamen wonen

rinkelende flessen werden
dansende studenten

in het pand staan weer ketels
die nu Engelse melk produceren
niet van gras maar van granen

niet wit maar diep bruin
zoet als melk met een bittertje
geen heldere fles maar donker

strak van opdruk als van vroeger

de Jaagweg herbergt nu
weer een bijzonder bedrijf

Berging brouwt er
het hele jaar zeven soorten 

een biertje Ballet of Louise
maakt de cirkel rond

Thea de Hilster l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Machteld Tiessens, Nathalie Rijkenberg, Rob 
Bloemkolk en Stefan de Jong.
E-mail redactie: centrumredactie@gmail.com.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in
te korten of niet te plaatsen.
Fotografie: Han Cozijn en redactie, tenzij anders vermeld.
Ontwerp: Werkom, Druk & Copy.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 28 maart 2019.
Kopij kan worden aangeleverd tot 1 maart 2019. 

Waar is dit?
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