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Brief van Sinterklaas

Lieve kinderen, 

De gezelligste tijd van het jaar  
is weer aangebroken.
De hoogste tijd voor Sinterklaas 
om naar Nederland te komen.
De Pieten zijn heel druk bezig 
geweest om de pakjesboot 
vol te laden met cadeautjes, 
rijmen en lekkernijen.

Wij zijn nu onderweg en hopen dat wij zonder pech, op zondag 18 
november, Purmerend binnen mogen varen.
Rond 13.00 uur komen wij aan op de Kanaalkade.
Ik hoop jullie daar allemaal te zien, net als mijn trouwe vriend 
Americo, het Pieten orkest en natuurlijk de burgemeester.
Op de rug van Americo zal ik, samen met mijn Pieten,
door de stad gaan op weg naar de Koemarkt.

Wij zullen daar rond 14.00 uur aankomen,
waarbij ik jullie handjes kan schudden.
Wij gaan er mooi feest van maken!
Lieve groet van,

Sinterklaas 

Het schoolplein van basisschool Willem Eggert heeft een 
metamorfose ondergaan. Zo zijn er allerlei nieuwe speel-
toestellen geplaatst. 

Vorig schooljaar heeft de leerlingenraad van de school het 
initiatief genomen om het speelplein op te knappen. Die heeft 
een enquête gehouden onder alle kinderen en op basis daarvan 
een wensenlijstje opgesteld voor nieuwe materialen op het plein. 
Voor de top vijf zijn offertes opgevraagd en zijn verschillende 
bedrijven op bezoek geweest die tekeningen hebben gemaakt, 
die ze aan de leerlingenraad hebben gepresenteerd.

Actie
Al snel bleek dat de kosten voor de speeltoestellen ontzettend 
hoog zijn en dat het bedrag dat de school had begroot niet 
voldoende zou zijn. Ouders, leerlingen en medewerkers sloegen 
daarop de handen ineen en startten zij een actie waarmee geld 

In de herhaling: 
redactieleden gezocht
Het is erg leuk om betrokken te zijn bij wat er allemaal in 
de wijk gebeurt en om daarover te schrijven. Dit kan door 
redactielid van de wijkkrant te worden. Helaas hebben we op 
eerdere oproepen nog geen reactie mogen ontvangen en zijn 
we dus nog steeds op zoek naar versterking.

De wijkkrant verschijnt zeven keer per jaar en de redactie 
beslist zelf over welke onderwerpen ze schrijft. Het maakt niet 
uit hoe oud of jong u bent, enthousiasme is het belangrijkste. 
Het redactiewerk kost niet veel tijd, ongeveer een tot twee uur 
per week. Als u nog niet zeker weet of de wijkkrant iets voor 
u is, kunt u een editie meedraaien, zodat u kunt zien wat het 
redactiewerk inhoudt. Een introductie of workshop behoort 
tot de mogelijkheden.

In onze huidige redactie hebben twee redactieleden jammer 
genoeg aangegeven te druk te zijn met andere bezigheden, 
waardoor actief meeschrijven aan de krant in het gedrang 
komt. Daarom zijn we op zoek naar een nieuw redactielid- 
of leden natuurlijk. 

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? 
Stuur dan een e-mail naar centrumredactie@gmail.com.
We hopen spoedig kennis met u te kunnen maken.

werd ingezameld. 
Er werden diverse dingen 
gedaan, van koekjes bakken 
en verkopen door de opvang 
van het kindcentrum, tot de 
sponsorloop door de buurt 
waaraan kinderen tot en met 
groep 8 kinderen meededen. 
De buurtbewoners waren 
betrokken en ook bedrijven 
in de buurt deden 
verschillende donaties.
Met het nieuwe plein heeft het 
kindcentrum een nog aantrek-
kelijker uitstraling gekregen en 
dat is fijn voor alle kinderen in 
de wijk en op de school.         l

Hernieuwd schoolplein feestelijk geopend
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Activiteiten in het Centrum

 Zondag 27 oktober – Bokkentocht 
Het is de tijd van het jaar: de Bokkentocht vindt weer plaats. 
Bladeren vallen van de bomen en het haardvuur knettert. Het 
is herfst en bij veel bierliefhebbers gaan de harten dan sneller 
kloppen...Tijd voor bokbier! De Bokkentocht is inmiddels een 
traditie in Purmerend. In verschillende cafés kunt u mooie 
bokbieren proeven en in elk café wordt bij het biert een lekker 
bijbehorend hapje geserveerd. Bij de deelnemende cafés 
zijn stempelkaarten te verkrijgen. Met die kaart in de hand 
wandel je van het ene café naar het andere en bij vijf of meer 
stempels is een leuk aandenken te verkrijgen aan de bar.
De bokkentocht duurt van 14.00 tot 18.00 uur.

 Donderdag 31 oktober – Matsmarkt
Matsmarkt, alweer de laatste dit jaar. Op de Koemarkt 
staan zo’n 75 kramen met antiek, kunst, curiosa, boeken, 
verzamelitems en tweedehands spullen.
Kom lekker struinen langs de kramen.
De markt is van 09.00 tot 17.00 uur.

 Zondag 17 november – Intocht Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieten komen rond 13.30 uur aan op 
de Kanaalkade. Vervolgens rijdt de Sint ter paard door het 
centrum om uit te komen op de Koemarkt. 

 Vrijdag 29 november – Black Friday Night
Black Friday Night vindt plaats in de binnenstad, met de 
scherpste deals, de beste dj’s en live muziek. Kom genieten 
van de heerlijke sfeer en sla je slag met exclusieve kortingen.
Black Friday Night loopt van 19.00 tot 23.00 uur. l

Beschoeiing 
stadsgracht vernieuwd

De beschoeiing van de stadsgracht langs de 
Nieuwegracht en de Herengracht is vernieuwd. 

Het is een hele klus geweest om de oude beschoeiing eruit 
te halen en te vervangen door een nieuwe. Vooral de bochten 
waren een uitdaging, maar het resultaat mag er wezen. De 
nieuwe beschoeiing is prachtig en beschermt de oever zo 
weer voor jaren. l

Folkloredansgroep 
zoekt leden

Heeft u zin om in een gezellige 
groep folklore te dansen? Dat 
kan, want Folkloredansgroep 
Purmerend zoekt nieuwe leden. 

Er wordt op verschillende momenten en locaties les gegeven, 
dit is afhankelijk van hoe goed u de dans al beheerst. In onze 
wijk is er les op woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur 
in gebouw Prinses Marijke 55+, Violenstraat 6a. Deze les is 
voor gevorderden. Mocht u als beginner willen meedoen, 
dan kunt u op vrijdagmiddag van 13.20 tot 14.50 uur terecht 
bij Triton in de Overwhere. Op vrijdagmiddag bestaat ook de 
mogelijkheid om voor het begin van de beginnersles gratis 
deel te nemen aan een korte instructie waarin de basispassen 
worden uitgelegd. Mocht u niet weten op welk niveau u nu 
danst, dan kunt u een keer vrijblijvend gaan kijken bij de 
verschillende dansgroepen. Er zijn in totaal vier groepen. 
U kunt dan zelf ondervinden bij welke groep u het beste 
past. Een proefles is gratis. Wordt u lid, dan bedraagt de 
contributie € 72,50 per half jaar. 

Belangstelling? Meld u zich dan aan bij: Ingrid Banen,telefoon 
0299-439558 of Henriëtte van den Beld, telefoon 0299- 
683572. of stuur een e-mail naar folkloredans@hotmail.com l

Voormalige Ford-garage  
tegen de vlakte

In september is begonnen met het slopen van de 
Ford-garage. 

Hier herrijst binnen afzienbare tijd het appartementencomplex 
De Looiers. De bouw start naar verwachting eind 2019. 
De verwachting is dat na ongeveer twintig maanden hier de 
eerste nieuwe bewoners kunnen intrekken. l
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Griezelen in de Bloemenbuurt

Ook dit jaar kan er weer 
lekker worden gegriezeld 
in de Fresiastraat. Dit 
gratis kinderevenement 
wordt al een aantal jaren 
georganiseerd en wordt 
ieder jaar groter. In de 
straat zijn twee voortuinen 
helemaal versierd in 
Halloween-stijl. Kinderen 
mogen verkleed komen 
en kunnen op de foto met 
diverse karakters. Uiteraard 
is er voor iedereen een 
snoepje of fruit.

Dit jaar is de EHBO-post ook weer aanwezig, en net zoals 
vorig jaar, zijn er verkeersregelaars en beveiligers die alles in 
goede banen leiden. Kom dus gezellig langs samen met je 
vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes. 
Het evenement begint dit jaar 17.00 uur en is om 19.00 uur 
weer afgelopen. De tijden zijn anders dan in voorgaande 
jaren. Hiervoor is gekozen om het geheel voor alle leeftijden 
toegankelijk te maken. 

Het evenement is zo`n succes dat er ook mensen van 
buiten Purmerend komen. Dit zorgt voor de nodige drukte. 
Daarnaast leert de ervaring dat ook veel kinderen Sint 
Maarten lopen in de Vooruitstraat. Super leuk en gezellig, 
maar ook erg vol. Zullen we op de plekken waar geen 
verkeersregelaar staat, samen voor de verkeersveiligheid 
zorgen? De drukste tijd in de wijk zal liggen tussen 17.00 en 
20.00 uur. Met name voor automobilisten en fietsers: wees 
die avond extra alert op overstekende kinderen. l

Makers wijkkrant maken stadswandeling door binnenstad

Op zondag 22 september was het dan zover, het uitje 
van de wijkkranten. Gezellig gingen we met een groot 
deel van de redactieleden van alle zeven wijkkranten 
de historie van Purmerend ontdekken.

Gelukkig zat het weer ontzettend mee, want een strak blauwe 
lucht en een graadje of 25 waren uitstekende omstandigheden 
voor een stadswandeling. Onze gids was de erg gezellige en 
kundige Gerard Wegman van het Gilde Purmerend en Omstreken.

Er kwam van alles aan bod, dingen die je zelfs als bewoner 
nog niet wist: van de Kaasmarkt en de stadspoorten tot aan 
het slot Purmersteijn toe. We sloten de zeer geslaagde tocht 
af met een drankje op de Koemarkt. Deze tocht heeft ons 
zeker geholpen om de stad nog beter te begrijpen.

Terugblik nazomer feestweek

We geven u graag een foto terugblik op de nazomer 
feestweek. Het evenement vond traditiegetrouw plaats 
in de tweede week van september. 

Het was een week die wat regenachtig begon, maar 
stralend mooi werd afgesloten. We konden weer genieten 
van de veetentoonstelling,  de lappendag, de taptoe en het 
steenwerpen. De goede doelen bij het steenwerpen dit jaren 
waren; Reuring, het NKT Theaterschool en Stichting Luctus. 
We kunnen terugkijken op een mooie feestweek waarvan jong 
en oud heeft genoten. l

Wilt u ook eens een 
stadswandeling 
maken door 
Purmerend? Dat 
kan, want Het Gilde 
verzorgt prachtige 
en informatieve 
wandelingen. U 
kunt Gerard ook 
volgen op Youtube, 
waar zijn vlogs 
staan.

                            l
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COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: 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, Business Post & Printing.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 12 december 2019.
Kopij kan worden aangeleverd tot 15 november 2019. 

Ken uw wijk

De oplossing van de vorige 
opgave luidt: het monument 
aan de achterkant in het 
plantsoen van de Ark aan de  
Wilhelminalaan 1. Het beeld 
is een narcis, van roestvrij 
staal en koper, gemaakt door 
Denise Holtkamp en Gert 
Engels. We hebben zeven 
goede inzendingen ontvangen. 
Na loting is Janine Prins 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 15 november 2019 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

Buurtborrel Hertenkamp  
weer een succes

Op zaterdag 14 september organiseerde Stichting 
Hertenkamp Bloemenbuurt de jaarlijkse nazomer borrel. 
Dit jaar deed ze dit samen met basisschool de Willem 
Eggert. Onder een stralende zon werd de buurtborrel dit 
jaar grootser gevierd dan andere jaren, want de school 
opende feestelijk het nieuwe schoolplein. 

Stichting Hertenkamp Bloemenbuurt had voor deze editie 
de Purmerendse goochelaar David Nathan geregeld om de 
buurtbewoners versteld te doen staan. Spurd was aanwezig om 
alle buurt -en schoolkinderen te vermaken op het schoolplein. 
Zo was er een springkussen en konden er spelletjes worden 
gedaan. Natuurlijk was er ook dit jaar voor iedereen een ijsje en 
sponsorde Theatercafe de Purmaryn de hapjes. 
De buurt kan dan ook weer terugkijken op een geslaagde 
nazomer borrel. l

Onstuimig

het wemelt in de stad van reizigers

die slalommend langs elkaar krioelen,

loop weg voor al dat rumoer

drijft mij de stad uit naar

een plek waar rust overheerst

in dit jaargetijde lengen schaduwen

tussen het bont gewemel van geel,

brons en roodbruine kleuren

krommen de bladeren meer en meer

stil sterft de glans van het blad

door de onstuimige wind worden

bomen langzaam uitgekleed

vogels rusten op kaalheid

een plek om te fluisteren

voor het donkere seizoen

Gerda Hooijberg

Waar is dit?
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