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Wij wensen u een kerst met veel lichtjes Wij wensen u een kerst met veel lichtjes 
en een hagelwit sneeuwtapijten een hagelwit sneeuwtapijt

Voor 2020 veel geluk en vrolijkheid

Fijne feestdagen,
de redactie. 

Het mysterie van de rode kruisen

Wandelen is populair. Ook ik wandel wel eens door 
de wijk, onze mooie wijk. Een tijdje geleden zag ik dat 
er een boom was gekapt en in stukken gehakt op het 
Julianaplein lag, wachtend op de hakselaar.

Het viel mij wel 
altijd al op dat er veel 
bomen op dit plein 
stonden, en geksche-
rend werd dit ook 
wel het “koninklijke 
bos” genoemd. De 
gemeente heeft twee 
bomen gekapt, omdat 
er een ziek was en de 
ander al bijna tegen 

een huis aan schuurde. Het klinkt op zich wel logisch; als het voor 
de mensen gevaar oplevert, moet dit natuurlijk  worden voorko-
men. Nu deze twee bomen weg zijn, is er ook gelijk meer licht op 
het plein want de bomen maakten het ook best wel donker. De 
gemeente heeft in een brief aangegeven dat de plekken waar de 
bomen stonden, worden opgevuld met groenvlakken, omdat er 
geen ruimte is voor nieuwe bomen en de gemeente een nieuw 
bomenbeleid heeft. Er was zelfs een moment dat het er op leek 
dat alle bomen moesten worden gekapt, omdat de nog fitte en 
gevaarloze bomen voorzien waren van een groot rood kruis. Dat 

kruis duidde erop dat de bomen niet lang meer te leven hadden en 
hun toekomst in een tafel, tuinschuur of schutting lag. Maar ja, de 
dagen vorderden en de bomen bleven staan. De gemeente was op 
de hoogte en gaf aan dat ze niets wist van de kruisen en dat zij die 
zeker niet op de bomen had gespoten. Maar wie dan wel en wat 
is de boodschap die erachter zit? Woont er in de buurt iemand die 
een anti-Julianaplein-bomen actiegroep heeft opgericht? In ieder 
geval maken die kruisen het “koninklijke bos” er niet mooier op 
en dat is jammer. Toch zie je de kracht van de natuur, want door 
weer en wind zijn de rode kruisen er al weer bijna af en hebben de 
bomen opnieuw hun eigen kleur. De rust in het “koninklijke bos” is 
dus terug, maar voor hoelang?

De redactie. l

Het was druk op vrijdag 27 september 
in theater de Purmaryn. De rode 
loper was er uitgelegd voor zo`n 
driehonderd genodigden. De gasten 

waren uitgenodigd door Stichting Wonen Plus en de 
gemeente voor de première van de film vanuit het 
project Buurtblik Purmerend.

Voor dit project hebben 65-plussers uit de hele stad een 
film gemaakt met daarin een tiental activiteiten die er voor 
ouderen te doen zijn. 

De amateur-filmmakers zijn op bezoek geweest bij diverse 
clubs voor 55-plussers, zoals dansen, bloemschikken, een 
zangkoor, tuinieren in de volkstuin en jeu de boules. Deze 
korte films zijn door professionals samengevoegd tot een 

informatief geheel. Overigens zijn de filmpjes ook los van 
elkaar te bewonderen. 

Doel
Het doel van het project was zorgen voor meer bekendheid 
over de activiteiten die er te doen zijn voor ouderen, zodat de 
eenzaamheid hopelijk minder wordt. Oftewel van “achter de 
geraniums zitten” naar gezelligheid en vermaak. 
Wonen Plus en de gemeente hopen dat de filmpjes en 
informatie vanuit Buurtblik breder in Purmerend worden 
verspreid. Mogelijk kunnen de filmpjes worden vertoond in 
het buurthuis of bij een vereniging. Ze zijn te vinden op de 
website; www.buurtblikpurmerend.nl

Mocht u meer informatie willen over Buurtblik en beschikt u 
niet over internet, dan kunt u contact opnemen met Monique 
Spliet van Wonen Plus op telefoonnummer; 0299-820397. l

Buurtblik Purmerend feestelijk gepresenteerd



Pagina 2

Activiteiten in het Centrum
 Zondag 22 december – Kerstconcert Ars Musica
Ars Musica organiseert ook dit jaar weer een kerstconcert in de 
Nicolaaskerk op de Kaasmarkt. Ars Musica geeft dit concert in 
samenwerking met het Stedelijk Orkest Purmerend. Het optreden 
staat voor een sfeervolle, warme en vooral gezellige en muzikale 
middag. Het begint om 14.30 uur en is rond 16.45 uur afgelopen. 
De kerk is vanaf 14.00 uur geopend. Kaarten zijn te koop voor tien 
euro per stuk inclusief koffie/thee en een versnapering en u kunt 
ze bestellen via website; www.arsmusicapurmerend.nl. 

      
 Zondag 22 december – 
Herdertjestocht 
Ook dit vindt de inmiddels 
traditionele Herdertjestocht, 
georganiseerd door de Protes-
tantse Gemeente Purmerend, 
weer plaats. Het schaapje 
Onno is zoek. Iedereen die zich 
aanmeldt gaat met de gidsen 

herder David en bioloog Freek op pad om Onno terug te vinden. 
De tocht start om 16.30 uur vanuit de Lutherse kerk (Hoogstraat 
18) en gaat in het schemerdonker langs verschillende toneel-
scenes om uiteindelijk uit te komen bij de kerststal.

Dit avontuur is bestemd voor kinderen van twee tot en met twaalf 
jaar. Wie het leuk vindt mag als herdertje of schaapje verkleed 
komen of ben je misschien liever een engel? De tocht wordt 
gelopen in groepen en onder begeleiding. Papa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s, broertjes en zusjes mogen natuurlijk mee lopen.
Deelname is gratis, maar een kleine bijdrage ter bestrijding 
van de onkosten wordt op prijs gesteld. Ga je mee op zoek 
naar Onno? Meld je dan aan via herdertjes tocht@gmail.com. Je 
ontvangt dan bericht in welke groep je kunt meelopen.

 Dinsdag 24 december – Kerstviering Nicolaaskerk
In de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt zijn op kerstavond de 
volgende vieringen:
18.00 uur: familieviering
20.00 uur: eucharistieviering
22.00 uur: eucharistieviering

 Woensdag 25 december – Kerkdienst Nicolaaskerk
In de Nicolaaskerk op de Koemarkt is om 10.00 uur de 
eucharistieviering.

 Donderdag 26 december – Kerkdienst Nicolaaskerk
In de Nicolaaskerk op de Koemarkt is om 10.00 uur de 
eucharistieviering. 

 1 januari 2019 – Purmerend wenst elkaar...
Net als andere jaren organiseert de gemeente ook dit jaar 
‘Purmerend wenst elkaar...’. De horecagelegenheden op de 
Koemarkt zijn deze dag geopend. Kom dus ook langs en breng 
met elkaar een toost uit op een geweldig 2020! ‘Purmerend 
wenst elkaar...’ is van 16.00 tot 18.00 op de Koemarkt.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.        l

Sloop en herstel Purmersteenweg
Er is de afgelopen we-
ken hard gewerkt aan de 
Purmersteenweg. De sloop 
van de gebouwen tegen-
over het gemeentehuis is in 
volle gang en het fietspad 
is voorzien van een mooie 
asfalt laag.

Op het voormalige bedrijven -en parkeerterrein ontstaat een 
nieuw woongebied, genaamd de Brantjesoever.

Het is vernoemd naar Nicolaas Brantjeshout. Deze ondernemer 
heeft in 1824 houtzaagmolen De Burght gekocht. Nicolaas heeft 
veel voor de stad veel betekend. Dankzij hem werd Purmerend in 
de tweede helft van de negentiende eeuw het middelpunt van de 
houthandel in deze omgeving. De verwachting is dat het complete 
woongebied in 2021 wordt opgeleverd. 

Fietspad
Naast de sloop van de gebouwen was het ook de hoogste tijd 
dat het fietspad naast de weg werd aangepakt. Scheve tegels 
door wortelgroei zorgden namelijk voor gevaarlijke situaties. 
Daarom werd besloten de stenen te vervangen door asfalt. De 
wortelgroei van de bomen is aangepast, waardoor het asfalt er 
hopelijk voor een lange periode egaal bij ligt. 
Helaas bleek het fietspad te glad en zullen er nog 
herstelwerkzaamheden plaats vinden. l

Bouw Markthal in eindfase

Het zal menig bewoner niet ontgaan zijn: het 
imposante gebouw op de Koemarkt nadert zijn 
voltooiing. De verwachting is dat de Markthal in het 
voorjaar van 2020 in gebruik kan worden genomen. 

De multifunctionele hal, met daarboven appartementen, zal plaats 
bieden aan evenementen zoals feesten, exposities en markten.

In het gebouw zijn op de begane grond grote bogen verwerkt 
die als doorgang dienen voor de Markthal. Deze bogen zijn 
een ode aan de oude stadspoorten die Purmerend vroeger
heeft gehad: de Beemster, de Hoornse, de Amsterdamse en 
de Necker poort. l



Pagina 2

• Juni, Avondvierdaagse

Januari

Mei

Fototerugblik over 2019

• Januari, Brand Purmersteenweg

April

• April, Smaakmakend

• Mei, Bevrijdingspop

• Mei, Kermis

Juni

• Juni, Reuring 2

• Juni, Foodfest



Fototerugblik over 2019

September

• Juni, Reuring

• Juni, Solarboten

• September, Buurtborrel Hertenkamp

• September, Kortebaan Draverij

• September, Markstadrun

• September, Oldtimers



Fototerugblik over 2019

• September, Kortebaan Draverij

• September, Veetentoonstelling

Oktober

• Oktober, Najaarskermis

• November, Eerste paal Looiers

• November, Halloween-Sint Maarten

• November, Intocht Sinterklaas

• September, Oldtimers

November
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Nieuwe parkeerregels binnenstad

De gemeente heeft per 1 november het parkeerbeleid in 
de binnenstad veranderd.Tegenwoordig is het betaald 
parkeren van maandag tot en met zaterdag van 09.00 
tot 21.00 uur. Op zondag blijft parkeren gratis.

De tarieven zijn flinkverhoogd. Zo betaalt u nu € 2.50 per 
uur voor parkeren buiten de parkeer garages. Het tarief in de 
parkeergarages is daaren tegen verlaagd. U betaalt daar nu € 
1.60 per uur. 

Daarnaast zijn parkeergarages Claxonate en Q-Park nu 
24 uur per dag open. Voor alle parkeergelegenheden geldt 
een maximum dagtarief.

Vergunninghouders
De nieuwe parkeerregels hebben ook gevolgen voor de 
parkeervergunnings-gebieden. In de straten waar alleen 
vergunninghouders mogen staan, is ook de regel van 09.00 
tot 21.00 uur ingevoerd eveneens van maandag tot en met 
zaterdag. Houdt u hier dus rekening mee als u visite krijgt. 
Door de nieuwbouw op het terrein tegenover het stadhuis, is 
deze parkeergelegenheid komen te vervallen.
De gemeente hoopt met de nieuwe parkeermaatregelen te 
bereiken dat mensen de auto vaker laten staan en meer met 
openbaar vervoer, fiets of te voet naar de stad komen. Als ze 
toch de auto pakken, is de hoop dat er meer gebruik wordt 
gemaakt van de parkeergarages. l
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Griezelig leuke 
Halloween – Sint-Maarten 

Het Halloween – Sint-Maarten evenement in de 
Fresiastraat was ook dit jaar weer een groot succes. 
Ondanks het echte herfstweer, was de opkomst groot. 

Twee uur lang konden de kinderen genieten van griezel 
figuren, prachtig versierde tenten en uiteraard de nodige 
lekkere snacks en fruit. De organisatie kan terug kijken op 
een mooie jubileumeditie en plannen gaan smeden voor 
volgend jaar, want als het aan de kinderen ligt, keert het 
evenement dan gewoon weer terug. l

Dag Sinterklaas! 

Het was een prachtige, zonnige dag tijdens de intocht 
van Sinterklaas. De kade en stad waren gevuld met 
veel kinderen die niet konden wachten tot de Sint en 
zijn pieten voet aan wal zette. 

Ze werden dan ook luid zingend binnen gehaald en het was 
een groot feest. Inmiddels heeft Sinterklaas het land weer 
verlaten en maken we ons op voor de volgende feestdagen.

We hopen de Sint en zijn pieten volgend jaar uiteraard weer 
in onze mooie stad te mogen verwelkomen. l

Hertenkamp voorzien van 
nieuw hekwerk

Het hekwerk rond het Hertenkamp was nodig aan 
vernieuwing toe. De Stichting Hertenkamp Bloemenbuurt 
had het VSB Fonds aangeschreven voor subsidie 
daartoe. Tot vreugde van de stichting werd de aanvraag 
goedgekeurd en kon de opdracht worden uitbesteed.

Twee volle dagen waren de 
vrijwilligers van het Hertenkamp 
samen met professionals bezig 
om het hekwerk te vernieuwen 
en het resultaat mag er wezen. 
In de steeg van het Herten-
kamp is zelfs een ander soort 
hekwerk geplaatst, want helaas 
was het vorige geregeld slacht-
offer van vandalisme. Door een 
stalen variant te plaatsen is dit 
hopelijk verleden tijd. 

Helaas hebben vandalen het 
hekwerk bij het Hertenkamp 
intussen alweer vernield. 
Mocht u, vooral in de avond en nacht, verdachte situaties 
zien of overlast ervaren, geef dit dan door aan de afdeling 
handhaving van de gemeente belt of bel de politie via 
telefoonnummer 0900-8844.  l

Inleveren vuurwerk  
en kerstbomen

Aan het begin van het nieuwe jaar organiseert de 
gemeente weer een inzameling voor vuurwerkafval  
en kerstbomen.

Op donderdag 2 januari tussen 09.00 en 15.00 uur kunt 
u uw vuurwerk inleveren Zwanebloem wijkkantoor en 
Abel Tasmanplein. Op diezelfde locatie kunt u op vrijdag 
3 januari tussen 09.00 en 15.00 uur uw kerstboom komen 
brengen. Behalve schone straten levert het inleveren nog 
meer op: € 0,25 per kilo vuurwerk en € 0,50 per kerstboom.

Op 15 december 2019 gaat 
de nieuwe dienstregeling 
voor de bussen van EBS in.

Op www.ebs-ov.nl kunt u zien wat er voor u verandert.
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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: Baanstede Druk & Copy.
Opmaak: Gerjan Stolp.
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De volgende wijkkrant verschijnt rond 6 februari 2020.
Kopij kunt u aanleveren tot 10 januari 2020.

Waar is dit?

Ken uw wijk
De oplossing van de vorige 
opgave luidt: het beeld in 
de Stadsgracht park aan de 
Nieuwegracht. We hebben 
acht goede inzendingen 
ontvangen. Na loting is 
Henny Lagerburg 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 10 januari 2020 
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

Vergroening binnenstad 
op stoom

De gemeente is begonnen 
met het vergroenen van 
de binnenstad. Verspreid 
over de winkelstraten zijn 
plantenbakken neergezet 
om het straatbeeld te 
vergroenen.

De Kaasmarkt heeft ook een 
metamorfose ondergaan. 
Zo is om een nieuw 
geplante boom een ronde 
bank geplaatst en staan 
bij de Nicolaaskerk grote 
plantenbakken met daarin 
mooie bomen.

De gemeente heeft ook 
een nieuw bomenbeleid. 
Dit houdt in dat ze geen 

bomen plaatst op plekken waar die niet tot hun recht komen. 
Voornamelijk in de woonwijken is dit het geval. In plaats van 
een boom plaatst de gemeente dan plantenbakken die voor 
het nodige groen in de wijken moet zorgen. Diverse bewoners 
maken zich zorgen over de kap van de bomen en het gebrek 
aan het planten van nieuwe. De gemeente heeft aangegeven 
elders in Purmerend tweehonderd bomen te planten, op 
plekken waar de bomen goed kunnen groeien en geen 
schade aan de omgeving opleveren. l

Een lichtpunt
als de dagen langzaam 

donker kleuren in december

flonkeren kerstlichtjes in

de bomen en langs dakgoten,

lichtpuntjes in deze tijd

het straalt warmte uit als

het in huis wordt versierd en dan 

kijk je naar glimmende gezichten

en schitteringen in kinderogen,

je hoort vrolijke kerstliedjes

de wereld strijdt

maar voor zovelen is er 

een intens verlangen en 

de heilige wens voor

een Stille nacht

laat er ook voor hen

een lichtpuntje zijn

Gerda Hooijberg 

Bron Foto: Twitter, Handhaving Purmerend


