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Wijkmanager Henk Noordhuis werkt graag in Centrum

Iedere wijk heeft 
een wijkmanager. 
Voor onze wijk is dat 
Henk Noordhuis. 
Hoewel hij zijn werk 
met veel plezier 
en inzet doet, is 
Henk en zijn functie 
mogelijk nog niet 
heel bekend in onze 
wijk. Daarom vonden 
we het als redactie 
hoog tijd voor een 
interview.

Hoe lang werkt u als 
wijkmanager voor het 
Centrum?
“Inmiddels zit ik al 
veertig jaar bij de 
gemeente, waarvan 

twintig jaar als wijkmanager voor het Centrum. Daarvóór heb 
ik vijf jaar gewerkt als wijkmanager in de Purmer- Noord. 
Daarnaast ben ik ook dorpsmanager voor de gemeente 
Beemster. Zelfs na al die vele jaren is het werk elke dag nog 
ontzettend leuk om te doen. Ik ga met recht met plezier naar 
m’n werk.”

Waaruit bestaan uw werkzaamheden zoal?
“Het werk is erg breed en gevarieerd. Ik ben - vaak - het 
eerste aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers en 
andere instanties van zowel het centrum als Beemster. Zie 
mij als een verbindende factor van de gemeente die een 
ondersteunende rol heeft. Met bijvoorbeeld de ondernemers 
kijken we samen hoe we de binnenstad aantrekkelijker 
kunnen maken voor bezoekers en ondernemers, zodat 
deze levendig blijft. Zo willen we bijvoorbeeld meer groen 
in de binnenstad hebben. Dit doen we onder andere door 
verplaatsbare plantenbakken neer te zetten.”

Op welk project bent u het meest trots?
“Waarop ik toch wel zeer trots ben, is het hertenkamp. Het is 
immers redelijk uniek om een gebied te hebben met verschillende 
dieren midden in een woonwijk. De bewoners zelf doen het 
onderhoud. Wanneer je goed communiceert en in contact bent 
met de buurt, zijn zulke mooie projecten dus goed mogelijk.”.

Is er een project wat u graag zou willen afmaken?
“Ja, dat is de aanpak van de Julianastraat. In de planning die 
al af is staat onder andere het verbreden van het voetpad en 
fietsstrook. Helaas is hiervoor momenteel nog geen budget 
gevonden. Dit is erg vervelend voor de bewoners, maar soms 
moet je keuzes maken. Het plan ligt echter klaar, dus in de 
-nabije- toekomst wordt hiernaar zeker weer gekeken.”

Zijn er nog lopende projecten die in de toekomst 
gerealiseerd gaan worden?
“Het realiseren van een bereikbare binnenstad en zorgen dat het 
winkelgebied steeds meer een verblijfsgebied wordt. En om nog 
verder in de toekomst te kijken gaan we het treinstation gebied 
vernieuwen. Dit zal rond 2040 gaan plaatsvinden.”

Wat zijn uw toekomstplannen?
“Aangezien mijn pensioen steeds dichterbij komt, lijkt het mij 
heerlijk om in Frankrijk te gaan wonen. Nu ga ik er nog op 
vakantie. Maar mocht het toch bij vakanties blijven, dan ga ik 
rustig kijken wat er op mijn pad komt.”

Wilt u de lezers nog iets meegeven?
“Mensen kunnen altijd bij mij terecht als er problemen zijn 
met of op- of aanmerkingen zijn over zaken die in de wijk 
spelen. Mijn advies is altijd dat mensen hiermee niet moeten 
wachten. Neem in zo’n geval altijd snel contact op met mij of 
de gemeente. Ik vind het namelijk super om in gesprek te gaan 
met mensen. Ik nodig ze dan ook graag uit om dit persoonlijk 
te komen doen. Want wanneer je persoonlijk met elkaar kunt 
communiceren, kun je dingen aanpakken en oplossen.”

U kunt Henk Noordhuis bereiken via de e-mail; h.noordhuis@
purmerend.nl, of telefonisch op nummer 0299-452452.  l

HET GEDICHT

Ondertussen
uitbundig zingt de koolmees
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over zee en aarde wil ik gaan

om bij je binnen te komen

Gerda Hooijberg.
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Programma
  3 april tot en met 14 mei
Foto-expositie van de Vereniging Historisch Purmerend in de
hal van het gemeentehuis. Deze tentoonstelling is tijdens de
openingstijd van het gemeentehuis vrij te bezoeken.

  Zaterdag 11 april tot en met zondag 16 augustus
In het Purmerends Museum is dan de tentoonstelling
‘De vergeten oorlog - Indische verhalen’. Deze expositie
wordt in samenwerking met RTV Purmerend en het Indisch
Herinneringscentrum in Den Haag georganiseerd.

  Zaterdag 18 april – Julika Marijn speelt ‘Etty Hillesum -
Dat onverwoestbare in mij’

De dagboeken van Etty Hillesum verschenen 38 jaar nadat 
ze werd vermoord in Auschwitz.  75 jaar na de Tweede 
Wereldoorlog is het gedachtegoed van Hillesum (1914-
1943) nog altijd actueel. Haar indrukwekkende dagboeken 
en brieven - genadeloos eerlijk, poëtisch en vol zelfspot - 
spreken wereldwijd tot de verbeelding. Meer dan ooit vinden 
nieuwe generaties inspiratie in haar zoektocht naar zichzelf 
en haar plek in een ontwrichte wereld. De voorstelling wordt 
gegeven in de kleine zaal van de Purmaryn en start om 20.30 
uur. Bij het schrijven van deze krant zijn nog kaarten te koop.

   Zaterdag 18 april – ‘Jihad van de Liefde’
Naar de bestseller ‘Een jihad van liefde’ van
David Van Reybrouck

Mohamed El Bachiri raakte miljoenen mensen met zijn 
boodschap van liefde en medemenselijkheid, nadat hij zijn 
vrouw verloor bij de aanslagen in Brussel van 22 maart 
2016. Het autobiografische verhaal ‘Jihad van de Liefde’ 
over liefde, pijn en verzoening wordt gespeeld door acteur 
Mohammed Azaay en muzikaal ondersteund door het 
Amsterdams Andalusisch Orkest. De voorstelling is in Theater 
de Verbeelding (P3 Purmerend) en begint om 20.30 uur. Bij 
het schrijven van deze krant zijn nog kaarten te koop.

  Zondag 3 mei – De Joodse Raad
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op initiatief van de
Duitsers een raad opgericht die de joodse gemeenschap
in Nederland moest besturen en een doorgeefluik werd
voor instructies van de Duitse bezetter. David Cohen nam
(samen met Abraham Asscher) die taak op zich en plaatste
zichzelf hiermee voor een duivels dilemma. Hoe staan twee
jonge mensen tegenover de Joodse Raad? Kunnen ze
zich verplaatsen in een situatie waarin ze verstrikt raken in
dilemma’s en uitzichtloze keuzes? Want pas onder extreme
omstandigheden blijkt hoe ingewikkeld het kan zijn moreel
goede keuzes te maken. De voorstelling is in Theater de
Verbeelding (P3 Purmerend) en begint om 20.30 uur. Bij het
schrijven van deze krant zijn nog kaarten te koop.

  Programma Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
Vertrek Herdenkingstocht vanaf de Kaasmarkt om 18.50
uur. Bij aankomst bij verzetsmonument aan Jaagweg leggen

van bloemen/kransen. De stoet keert terug via dezelfde 
route naar de Kaasmarkt. Leggen van bloemen/kransen bij 
verzetsplaquette van het oude stadhuis. Trompettist blaast  
`The Last Post` gevolgd door twee minuten stilte. Samen zingen 
we het volkslied. Toespraak burgemeester Don Bijl, toespraak 
voorzitter 4-meicomité Dick Blokker. Aansluitend is er een gratis 
toegankelijke herdenkingsbijeenkomst in de Nicolaaskerk.

  Programma Nicolaaskerk
Inleidend orgelspel door Peter van Voorst.
De herdenkingsbijeenkomst wordt geopend door Dick Wijers
van het 4 en 5 meicomité. Gerda Hooijberg draagt haar gedicht
‘De Vrijheid Vieren’ voor. Er wordt gesproken door Gerard
Wegman en Jan Dokter. De muziek wordt verzorgd door het
Symfonisch Orkest. De winnaar van de gedichtenwedstrijd tot
twaalf jaar draagt het winnende gedicht voor. Als afsluiting van
de bijeenkomst volgt een orgelspel Peter van Voorst. Na afloop
wordt een kopje koffie/thee aangeboden.

  Programma 5 mei
Traditiegetrouw is op de Koemarkt het bevrijdingsfeest. Cafés
zorgen voor muziek en natuurlijk een hapje en drankje om de
vrijheid te vieren. Dit jaar is het de nationale feestdag en zijn de
winkels gesloten. Ook is er deze dag geen warenmarkt. Ook zal
er een indrukwekkende Bevrijdingsrit Waterland met militaire
voertuigen zijn. De vereniging Keep Them Rolling bootst op 5 mei
de bevrijdingsrit van de Canadezen van 75 jaar geleden na. Ze
maken als rijdend museum met zo’n zeventig militaire voertuigen
uit de Tweede Wereldoorlog een ronde door de regio Waterland
om ons te ‘bevrijden’. Vanuit Middenbeemster komt de stoet naar
onze stad. De colonne wordt tussen 14.00 en 15.00 uur verwacht
op de Koemarkt. Het kinderkoor van de Muziekschool Waterland
zingen het vrijheidslied. Alle inwoners van de regio zijn van harte
welkom om de stoet feestelijk te onthalen.  l

Activiteiten in het Centrum
  Vrijdag 27 maart – Lentekoopjesmarkt
Proef de lente in het centrum. De binnenstad staat deze
dag vol met kramen met spullen waarmee je helemaal in de
voorjaarsstemming komt. De markt duurt van 09.00 tot 17.00 uur.

  Vrijdag 3 april – Wij Allemaal jubileumavond
Wij Allemaal bestaat 12,5 jaar, en dat moet worden gevierd!
Er is een gezellige, maar ook informatieve feestavond in de
Markthal Purmerend op de Koemarkt. Wij Allemaal nodigt
iedereen die interesse heeft in het Inloophuis Wij Allemaal,
uit om te komen. Ook bedrijven zijn van harte welkom. Maak
kennis met de vrijwilligers en krijg inzicht in alle activiteiten
die het Inloophuis organiseert en nog gaat organiseren. En
dat alles om (ex-)kankerpatiënten in Purmerend en Waterland
te ondersteunen en blijven steunen. Natuurlijk vertellen
bezoekers en vrijwilligers van het Inloophuis ook hun eigen
verhaal en wat Wij Allemaal voor hen betekent. Het wordt dus
een avond met een lach en een traan. Een feest is natuurlijk
geen feest zonder muziek en er wordt ook gezorgd voor een
feestelijke drankje en een lekker hapje. De avond start om
20.00 uur en is rond 22.00 uur afgelopen.  l
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  Zaterdag 4 april – Paasbest Purmerend
De term ‘op z’n Paasbest’ wordt gewoonlijk gebruikt voor
iemand die op zijn of haar mooist gekleed is. Met die gedachte
organiseren ondernemers en horeca in de binnenstad
Paasbest Purmerend. Deze zaterdag laat de binnenstad
zich dan ook van haar beste kant zien: er is een geweldige
art- & vinylbeurs en een gezellige paasmarkt met lokale
handgemaakte en streekproducten, de lekkerste drankjes en
hapjes, en meer. Paasbest is van 11.00 tot 16.00 uur.

  Zondag 19 april – De Smaak van Waterland
Laat je verrassen door heerlijke gerechten, gezelligheid en
muziek. Exclusief kookt, bakt, stooft of grilt een keur aan
Waterlandse bedrijven en instellingen overheerlijke gerechten.
Pop- en cultuurpodium P3 verandert voor het vijfde jaar in
een verzamelplaats voor lekkerbekken, muziekliefhebbers,
kookgekken en -kunstenaars. Het is ook een wedstrijd om
het beste, leukste en origineelste gerecht tussen bedrijven
en instellingen uit Waterland. Wie wint dit jaar de trofee? En
alles is voor het goede doel! Dus kom naar P3, geniet van al
het lekkers en steun Stichting Special Forces, het Stedelijk
Orkest en Inloophuis Wij allemaal. De Smaak van Waterland
duurt van 16.00 tot 22.00 uur.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzingen. l

Stadswandelingen Gilde 
vernieuwd
Het Gilde gaat de samenwerking aan met de 
VVV-Museumwinkel om de bezoekers en natuurlijk
de bewoners nog meer service te verlenen en hen
het gevoel te geven dat ze gast zijn in onze meer dan
zeshonderd jaar oude stad.

Voor de groepswandelingen kunnen zich nu zelfs ‘groepen’ 
aanmelden vanaf twee personen. De wandelingen kunnen 
ook worden aangemeld bij de VVV-Museumwinkel.

Nieuw zijn nog meer themawandelingen, steeds op 
zaterdagmiddag. Op de eerste zaterdag van de maand is er 
een architectuurwandeling. Iedere tweede zaterdag van de 
maand is er de waterwandeling, met het accent op het Noord-
Hollands Kanaal en de watersnood. Op de derde zaterdag van 
de maand staat de historische wandeling door de binnenstad 
gepland. De laatste zaterdag van de maand kent een wisselend 
thema. Zo is er in een mei een herdenkingswandeling, zijn er 
vrijheidswandelingen en eventueel een combinatiewandeling 
met een bezoek aan het Purmerends Museum. Er is ook een 
wijkwandeling door Weidevenne, Overwhere en Wheermolen) 
en de Pinkster-3-wandeling.

Start
De wandelingen starten om 13.30 uur vanaf de VVV-
Museumwinkel. U kunt zich voor een wandeling aanmelden 
tot de vrijdag ervoor tot 15.00 uur via telefoonnummer 0299-
207022, of ga langs bij de VVV. U kunt meer informatie vinden 
via www.gildepurmerend.nl/wandelingen.  l

Kom luisteren of  
optreden in Muziekcafé P3

Muziekcafé P3 is een ontmoetingsplek voor 
muziekliefhebbers en door de open sfeer is het er altijd 
geanimeerd. Elke laatste vrijdag van de maand biedt P3 
een open podium aan, dat al zo’n zeven jaar bestaat. 

De belangstelling ervoor is groeiende. In een van de zalen 
wordt een café-achtige setting gecreëerd. Er zijn zitjes, 
hoekjes, statafels en natuurlijk is er ruimte om te dansen.  
Dit podium biedt ruimte aan lokale muzikanten, diverse acts, 
singer-songwriters en bandjes uit de regio Noord-Holland. 
Deelnemers uit Waterland genieten echter de voorkeur.

Zowel beginnende als gevorderde artiesten kunnen meedoen 
in een ongedwongen, gezellige en toegankelijke sfeer. De 
organisatie zorgt voor een mooi aangekleed podium met 
sfeervol licht en een prettig geluidsniveau.
De avond is ingedeeld in drie delen. Om 20.30 uur begint 
een singer-songwriter, vaak speelt en zingt iemand, alleen 
of samen, een aantal eigen nummers of covers. Om 21.15 
uur is de huisband aan de beurt. Je kunt je opgeven om mee 
te spelen of mee te zingen. Van tevoren is dan wel een keer 
met de huisband geoefend, zodat je niet onvoorbereid het 
podium op gaat. Ten slotte om ongeveer 22.30 uur speelt de 
band van de avond. Die laat een uurtje hun muziek horen. 
Soms zijn het covers, maar er zijn ook bands met een eigen, 
origineel concept of geluid. Rond 23.30 uur is het muziekcafé 
afgelopen en kan nog wat worden nagepraat.

Aanmelden
Wil je een keer meespelen met de huisband of optreden 
met je eigen band, dan kan dat. Je kunt je aanmelden door 
een e-mail te sturen naar tom@p3purmerend.nl of een 
bericht posten op de facebookpagina www.facebook.com/
p3muziekcafe. Of kom een keer langs, want je kunt gewoon 
in- en uitlopen en kennismaken met het muziekcafé. De 
toegang is gratis. Laat je dus zien op een van de komende 
avonden: 27 maart, 24 april of 29 mei.

Alle informatie staat natuurlijk op de website van P3, 
onder Muziekcafé avonden: www.p3purmerend.nl/home/
muziekcafe/  l
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Stukje Frankrijk in de 
Bloemenbuurt

De Bloemenbuurt herbergt niet alleen een hertenkamp, maar 
er ligt ook een echte jeu de boules-baan. Achter het gebouw 
van het 50+-activiteitencentrum Prinses Marijke ligt een grote 
strook, waarop zeven jeu de boules-banen kunnen worden uit 
gezet. Onderdeel van het activiteitencentrum is namelijk een 
grote jeu de boules-vereniging, die zo zorgt voor een stukje 
Frankrijk in de wijk.

Drie middagen per week is de vereniging bezig met het gooien 
van de ijzeren ballen. Deze wedstrijdballen wegen ongeveer 
zevenhonderd gram. Een groep van vier tot zes personen speelt 
tegen elkaar. Na het gooien van de but (het doelballetje), dat 
tussen de zes en tien meter van de spelers af moet liggen, 
worden de ballen zo dicht mogelijk bij de but gegooid.

Waar is dit?

Bukken
Tijdens het spelen zijn de deelnemers lekker bezig in de 
buitenlucht en wordt er veel gelopen en gebukt om de ballen 
op te rapen. Omdat alle deelnemers minimaal 55-plussers 
zijn, is dat bukken soms een probleem. Hiervoor heeft men 
een simpele oplossing gevonden; een magneet aan een 
touwtje. De 55+ jeu de boules-vereniging Prinses Marijke 
is een bloeiende club van mensen die onder aanvoering 
van voorzitter Hans van Lieverlooy en Dieuwe de Vries 
hartstochtelijk het Franse spel spelen. Ook zijn er diverse 
toernooien, zoals het Snert- en het Pannekoekentoernooi.

Interesse
Er wordt jeu de boules gespeeld op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Momenteel is het 
maximum aantal deelnemer bereikt. Maar mocht u interesse 
hebben, dan kunt er altijd een keer heen gaan en u melden 
bij Hans of Dieuwe. Zodra er dan een plekje vrijkomt, kunt u 
alsnog mee doen.  l

Ken uw wijk
De oplossing van de vorige 
opgave luidt: het embleem aan 
de gevel van het voormalige 
Luduina-ziekenhuis aan de 
Emmakade. We hebben vijf 
goede inzendingen ontvangen. 
Na loting is Han Reijenga 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 april 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

Zestigjarig huwelijk 
Bram en Hennie

Op 26 februari bracht burgemeester Don Bijl een 
felicitatiebezoek aan het echtpaar Bram en Hennie 
Sies ter gelegenheid van hun zestigjarig oftewel 
diamanten huwelijk.

Foto: Evert Ruis

Bram (81) is geboren in Rotterdam en Hennie (78) in Haarlem.  
Ze leerden elkaar kennen in een park in Amsterdam-Noord.  
Bram en Hannie trouwden na een jaar en gingen uiteindelijk 
in 1970 in Purmerend wonen. Ze kregen twee kinderen en 
zijn grootouders van een kleindochter. Bram werkte vanaf zijn 
twintigste tot aan zijn pensioen bij een chemisch bedrijf. Hennie 
zorgde voor de kinderen en ging later in de horeca werken. Ook 
deed Hennie veel vrijwilligerswerk bij bejaardencentra. In hun vrije 
tijd zijn Bram en Hennie graag creatief bezig. Bram houdt zich 
bezig met glas in lood en Hennie knutselt graag. l

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

De volgende wijkkrant verschijnt rond 7 mei 2020.
Kopij kunt u aanleveren tot 10 april 2020.
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