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Het is weer voorbij die mooie...

Het is weer (bijna) voorbij die mooie zomer. De 
kinderen zijn weer naar school. We hopen dat u van 
de vakantieperiode heeft genoten. We hebben in ieder 
geval een aantal (erg) warme dagen meegemaakt. Ook 
waren er weer veel evenementen in de Purmer Noord 
en in het Leeghwaterpark.

Deze  krant bevat weer leuke verslagen en foto’s van die 
gebeurtenissen. 

Wij wensen u veel leesplezier!  l

Doe gewoon,  
houd de buurt schoon

De gemeentelijke plantsoe-
nendienst doet z’n uiterste 
best om het openbare 
groen in goede staat te 
houden. In veel gevallen 
lukt dat, voor zover de be-
groting dat toestaat. Het is 
dan ook opvallend dat het 
er in gebieden waar weinig 
fietsers of kinderen langs-
komen, beter en verzorgder 
uitziet dan elders.

Iedereen , jong en oud,  
moet zich echter realiseren 
dat de struiken en bosjes 
geen afvalplek zijn waar je 
lege blikjes of andere troep 
zomaar kunt neergooien. 

Kortom, neem het mee naar huis en gooi het gewoon in de 
vuilnisbak of in de bakken die de gemeente op sommige 
plekken heeft neergezet.

Gelukkig zie ik ook diverse bewoners met een vuilniszak 
en grijper rondlopen om de door onverlaten neergegooide 
rotzooi op te ruimen en zelf in hun vuilnisbakken deponeren.
Laten we met ons allen zorgen voor een schonere wijk door 
geen blikjes of andere rommel lukraak neer te gooien.  l

Het Purmerender Stadstoneel 
bestaat al meer dan 80 jaar
Ikzelf ben 55 jaar lid van de vereniging en heb dus 
al heel wat rollen gespeeld. Mijn vader is een van de 
oprichters en toen er iemand werd gezocht voor een 
kleine rol, werd ik gevraagd. Ik wilde het proberen.

Na dit proberen had het virus voor de toneelverslaving 
toegeslagen. Begonnen met dienstmeisje, daarna de dochter, 
de moeder en nu ook weleens de grootmoeder en heb al 
die jaren met veel plezier gespeeld. Het is interessant om je 
te verdiepen in verschillende karakters, dus in mensen. Het 
uitdiepen van de rollen, tijdens de repetities proberen om nog 
verder te komen met behulp van de regisseur.
Het is ook leuk om met een groep mensen iets moois te 
maken. We leren allemaal van elkaar. Na afloop nog even 
gezellig iets drinken. Onze vereniging bestaat uit drie groepen. 
Een verzorgd de productie in de Purmaryn, een andere groep 
verzorgt de productie in ons eigen theater De Speelzaal en 
de derde groep doet theatersport, dat is improviseren.  Zo is 
iedereen het hele jaar bezig met zijn hobby. Ik hoop dat ik nog 
heel lang mijn tekst kan onthouden, want zolang zal ik met 
deze hobby doorgaan. Het eindresultaat van het stuk waar 
we nu mee bezig zijn zal vanaf september te zien zijn.
Hieronder kunt u zien welke data en waar.

Kom ook eens kijken, u zult verbaasd zijn van het gezellige 
theater en natuurlijk van de spelers.
Zullen we zeggen tot ziens?

Ria de Vries  l
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Dierenambulance Waterland staat midden in de samenleving

Deze  zomer bezochten wij de Stichting Dierenambulance 
Waterland (verder te noemen: ‘Dierenambulance’) en 
spraken daar met de oprichter: Pim Langereis. 

Orde van Oranje Nassau. Pim is nu 69 jaar oud, doet zijn 
werk nog steeds met veel plezier en hij wil er mee doorgaan 
zolang hij dat kan.

Pim heeft nog een paar tips: Als een huisdier wordt vermist 
geef dat dan direct door op de website van Dierenambulance 
(www.dierenambulance-purmerend.nl) en vul daar het 
vermistenfomulier in.
Laat uw huisdier chippen ( Gechipte dieren worden sneller 
gevonden. Zorg er wel voor dat het adres bij het chippen 
wordt geregistreerd, anders blijft de eigenaar onvindbaar !
Monteer een brandmelder in uw huis! Dieren zijn vaak alleen 
thuis. Als er brand uitbreekt kunnen ze geen kant uit. Zorg er 
wel voor dat de batterijen tijdig worden vervangen ( Als u de 
batterij vervangt laat dan het klepje openstaan zodat u niet 
vergeet een nieuwe batterij te plaatsen!)

Volg samen met uw hond een trainingscursus bij een 
hondenclub (www.akc-waterland.nl). U krijgt daardoor meer 
zeggenschap over uw hond en meer plezier. 

Pim is nu 72 jaar oud en doet zijn werk nog steeds met 
veel plezier. DA is sterk afhankelijk van sponsors. U kunt 
Dierenambulance al sponsoren voor een bedrag van E 12,50  
(Rekeningnummer NL78 INGB 0004 0564 17).

Verdere, uitgebreide, informatie kunt u vinden op de website 
(www.dierenambulance-purmerend.nl). Het alarmnummer van 
Dierenambulance is 0299 432338 ( dag en nacht bereikbaar).  l

In 1978, ruim veertig jaar 
geleden, is Pim gestart met 
zijn Dierenambulance. Pim 
vertelt over de aanleiding 
voor het oprichten van 
Dierenambulance: ‘Voor mijn 
ogen werd een herdershond 
aangereden in Holendrecht. 
Het dier was zwaargewond 
en lag op de weg te kermen 
van de pijn. Er was op dat 
moment geen enkele hulp 
voor dat dier te krijgen. 
Het dier lag daar maar en 
is langzaam overleden.’ Dit 
voorval maakte grote indruk 
op hem en langzaam groeide
het plan dat er, net als bij 
mensen, een ambulance 
moest komen. In het begin 

hielp Pim dieren in nood ‘gewoon’ vanuit zijn woonhuis. De 
eerste ambulanceauto was  een ‘Lelijke Eend bestel’. Al 
sinds zo’n 20 jaar wordt hij  bijgestaan door zijn echtgenote 
Saskia. Inmiddels is Dierenambulance gevestigd in een goed 
uitgerust pand aan de Volume 24 en worden Pim en Saskia 
geholpen door zo’n 12 vrijwilligers die hun werk met hart en  
ziel uitvoeren.

Aanvankelijk moest Pim opboksen tegen de vooroordelen 
en scepsis die er speelden tegen een dierenambulance. 
Dierenambulance  assisteert inmiddels de Politie, brandweer 
en ‘gewone’  ambulances bij het uitvoeren van hun 
werkzaamheden. Het gaat daarbij om het verwijderen van  
(huis-) dieren uit brandende panden, of panden waaruit de 
politie iemand wil arresteren. Ook komt hun hulp van pas 
bij het bevrijden van huisdieren uit auto’s die betrokken 
zijn bij een ongeval. Dierenambulance heeft kortom een 
belangrijke plaats in de Waterlandse samenleving bereikt! 
Ook is Dierenambulance aangesloten bij de Federatie 
Dierenambulances Nederland (‘FDN’) en beschikt over het 
‘keurmerk Diervervoer’.

Het grote publiek kent Dierenambulance vooral van het 
redden van gewonde dieren en het opsporen van vermiste 
dieren. Het gaat daarbij soms om (zeer) bijzondere dieren 
zoals slangen, giftige spinnen en zelfs een keer een 
leeuw!( die was ontsnapt uit Circus Renz). Meestal lukt het 
om de dieren te vangen met een vangstok/ - net of een 
vangkooi. Als het niet anders kan worden dieren verdoofd       
(eventueel met behulp van een pijltje). 

Vorig jaar is Pim voor zijn grote inzet en verdienste voor de 
samenleving en het dierenwelzijn benoemd tot Ridder in de 

 

 

Multicultureel feest

Zaterdag 28 september is er in het buurtcentrum 
Gildeplein een multicultureel feest.

Het is een unieke gelegenheid om elkaar beter te leren 
kennen.Het begint om 17.00 uur en na de kennismaking kan 
er worden gegeten en gedronken. Daarna is er muziek en 
dans. Voor de kinderen is er een springkussen aanwezig. 
Kinderen zijn van harte welkom maar wel onder begeleiding 
van hun ouders.

Aanmelding is verplicht en als men vegetarisch is kan men dit 
vooraf aangeven. Er wordt gevraagd eten mee te nemen of 
een kleine financiële bijdrage achter te laten.

Om dit feest dit jaar en komende jaren te kunnen blijven 
organiseren hebben wij uw hulp nodig. Wilt u helpen of heeft 
u een idee, bel ons op. Mehdi Ahmadi, Vijverstraat 21,  
tel. 06-25050808

Komt u ook? Dat zou fijn zijn.  l

Buurtcentrum

Overlanderstraat 650 1445 CW Purmerend
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Waterspektakel 
Op 22 juni is er weer een, drukbezocht, 
waterspektakel gehouden.

Met heel veel plezier hebben de teams tegen elkaar gestreden. De 
teams vertoonden een geweldige saamhorigheid. Er was er een 
kanoroute door de Purmer Noord uitgestippeld met leuke vragen 
voor onderweg. Als je de vragen goed  had beantwoord kwam 
daar het winnende woord uit. Ook waren er verschillende onder-
delen zoals vlot bouwen, skilopen, emmerraces, touwtrekken en 
nog veel meer spelen. Al met al  een geweldige leuke dag met 
elkaar! De 1 ste prijs is gewonnen door de Schoffelstraat, de 2de 
prijs door Zorg&Welzijn en de derde prijs ging naar Schoof- en 
Halmstraat. Iedereen hartelijk bedankt voor de geleverde inspan-
ningen/bijdrages.  l

Rollende keukens
Het ‘Rollende Keukens’ evenement 
werd ook dit jaar goed bezocht 
door jong en oud. Er was weer te 
genieten van een grote variëteit 
aan heerlijke gerechten!  l

In het spoor van Rembrandt
Op donderdagmiddag 10 oktober start de Werkgroep 
55-Plus weer het nieuwe seizoen met een presentatie
door Jan Broekhuizen. Mede door het uitroepen van
het jaar van Rembrandt over zijn leven gaat het deze
keer om deze wereldberoemde Hollandse meester.

Het bruggetje van Six.

We treffen de jonge Rembrandt in zijn geboorteplaats Leiden. 
En we maken kennis met Rembrandts ouders, met enkele 
jeugdvrienden, en we zien hem definitief naar Amsterdam 
vertrekken. Daar maakt hij kennis met Saskia van Uylenburg, de 
liefde van zijn leven. We ontmoeten bewonderaars, opdrachtge-
vers, beschermers en leerlingen. Vanzelfsprekend komen de no-
dige kunstwerken van de grote meester aan de orde. Er worden 
relaties gelegd tussen zijn familie en bekenden, zijn omgeving, 
gebeurtenissen die hem beroerden en zijn werk, soms voor de 
hand liggend, soms verrassend.De aanvang is om 14.00 uur. U 
bent vanaf 13.30 uur van harte welkom in Triton, grote zaal. 

Tijdens de pauze kunt u genieten van een kopje koffie of thee.  lBron foto’s: Facebookpagina Waterspectakel Purmer-Noord.

http://www.facebook.com/events/295730244471522/
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Reuring 2019

Het is alweer een poosje geleden, maar toch willen wij 
u de foto’s niet onthouden van het festival Reuring.

Het was weer een geslaagd evenement met een ouderwetse 
opening en prachtige optredens in het centrum en het 
Leeghwaterpark. De wandeling in de Beemster en diverse 
kinderactiviteiten.

We hebben genoten en 
grote waardering voor 
de organisatie die toch 
weer elk jaar een prachtig 
programma  weet te 
presenteren.
Ook de vrijwilligers  deden 
een behoorlijke duit in 
het zakje, zonder hen kan 
Reuring niet plaatsvinden. 
Chapeau voor iedereen en 
we kijken alweer uit naar 
het volgend jaar!  l

Inloopmiddag Vereniging 
Historisch Purmerend
Zaterdag 28 september a.s. is er van 13.00 tot 16.00 
uur weer de maandelijkse inloopmiddag in het VHP-
huis aan de Kanaaldijk 10. Zoals gebruikelijk zijn er 
foto’s en ansichtkaarten van oud-Purmerend, platte-
gronden, kaarten, prenten, schilderijen en objecten van 
Purmerendse bedrijven te bewonderen en bijvoorbeeld 
de ingebonden jaargangen van het blad Historisch 
Purmerend in te zien.

Voor verzamelaars zijn er oude ansichtkaarten te koop. 
Wie foto’s aan de vereniging ter beschikking wil stellen of 
deze wil laten scannen, kan ook terecht. En wilt u alleen maar 
een praatje maken, ook dan bent u welkom. l

COLOFON
Redactie: Ria de Vries, Lenie Wessels, 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
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.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 24 oktober 2019.
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