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Van de redactie

Beste buurtbewoners, voor u ligt de 
vijfde uitgave van de Wijkkrant van dit 
jaar. Inmiddels kijken we terug op een 
warme zomer/ zomervakantie  die door de 
Coronamaatregelen anders uitpakte dan 
verwacht. Wij hopen dat u zich toch hebt 
kunnen vermaken in ons land nu diverse 
geplande buitenlandbezoeken helaas werden 

geannuleerd. Ons redactielid Ria de Vries heeft haar deelname 
aan de redactie helaas beëindigd. Zij gaf aan dat ze andere 
leuke dingen wil gaan doen. Wij bedanken Ria voor haar actieve 
bijdrage aan de krant, waaraan zij ruim tien jaar haar aandacht 
besteedde en wensen haar succes toe bij haar verdere hobby’s/ 
werkzaamheden. De redactie is, nog steeds, op zoek naar 
nieuwe redactieleden. Als u daarvoor interesse heeft kunt u ons 
altijd mailen (wijkkrantpurmernoord@gmail.com) l

Opknapbeurt  
Wijkcentrum Gildeplein

Wijkcentrum Gildeplein 
heeft ingezet voor een 
nieuwe start om het w.c. 
weer voor de komende 

tijd rijp te maken. De luifels zijn vervangen door glas .Een 
deel was een paar jaar geleden al gedaan maar nu wordt 
alles hetzelfde uitgevoerd. De lichtbak op het dak word ook 
vernieuwd. Tenslotte wordt de vloer extra schoongemaakt. 
Als middelpunt in de mooie Purmer noord is het belangrijk 
dat een mooi w.c. uitstraling geeft naar de rest van de wijk.

Johan voorzitter Gildeplein. l

Wijkkrant Purmer-Noord zoekt redactieleden

De redactie van deze wijkkrant is op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega’s die het leuk vinden om artikelen 
te schrijven of dit te leren. Meewerken aan de wijkkrant - al jaren de meest gelezen en best gewaardeerde 
gratis publicatie van Purmerend - is heel afwisselend. Je gaat de wijk in, komt op plekken waar je anders nooit 
zou komen en leert allerlei mensen kennen. Je interviewt bewoners of schrijft een aankondiging, verslag of 
achtergrondartikel. Je raakt zo snel op de hoogte van wat er speelt in een straat of buurt - en uiteindelijk vind je 
jouw artikel keurig opgemaakt terug in de wijkkrant. Voor professionele begeleiding wordt gezorgd en workshops 
behoren tot de mogelijkheden. Lijkt het je leuk om af en toe een stukje voor de wijkkrant te schrijven, meld je dan 
vooral aan. Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel. Aanmelden kan bij E.vredeling@upcmail.nl.

Verbouwing Jumbo Supermarkt

De Jumbo gaat verbouwen en dit gebeurt in de maand 
september.

Op zondag 6 september om 13.00 uur gaan we sluiten om 
vervolgens op donderdag 17 september om 8.00 uur weer 
open te gaan.

De winkel wordt weer helemaal tiptop gemaakt. Ook wordt de 
looproute verbeterd en komt er ook non food assortiment van 
de Hema! Alles wordt weer even helemaal opgefrist zodat de 
winkel er weer een aantal jaar tegenaan kan.

Ook zal de winkel nog ruimer aanvoelen. l

De Purmer Noord een fijne  
wijk om te wonen en te werken

Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Mehmet 
Uygun en ik werk al heel wat jaren met veel plezier als 
sociaal werker in de Purmer Noord. Mij is gevraagd 
om vanaf nu in elke wijkkrant iets te vertellen over mijn 
ervaringen hier in de wijk.

Wat mij de afgelopen jaren veel energie heeft gegeven, zijn 
de diverse initiatieven van buurtbewoners uit de Purmer 
Noord. Veel actieve bewoners hebben meegewerkt aan 
en meegedacht over een leefbare en schone buurt en soms 
ook over de fysieke aanpak van speelplekken en groen. 

Buurtcentrum

Overlanderstraat 650 1445 CW Purmerend
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Deze bewonersgroepen hebben in samenwerking met 
diverse instanties, zoals de gemeente, woningcorporaties, de 
wijkkerngroep en het sociaal Wijkteam Purmer, mooie projecten 
uitgevoerd. Wat maakt dat de Purmer Noord een fijne wijk is om 
te wonen en te werken. In de komende edities lijkt het mij leuk 
om een aantal van deze projecten voor het voetlicht te zetten. 
Het is namelijk elke keer weer geweldig om te zien hoe iets van 
een idee, werkelijkheid wordt. Natuurlijk kan niet alles worden 

uitgevoerd zoals gewenst, maar er kan wel over alles worden 
gesproken. Dus heeft u een leuk idee voor uw buurt of straat, 
of wilt u iets organiseren voor uw buurt of straat, neemt u dan 
contact met mij op via onderstaande contactgegevens. Dan 
kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Mehmet Uygun, sociaal werker Clup Welzijn Telefoon 06-15000623
E-mail m.uygun@clup.nl l

Bij brand snel het huis uit? Ken uw vluchtroute

Drie van de vier bewoners van een flat of 
appartementencomplex weten niet hoe ze 
bij brand het huis uit kunnen komen. Dat 
wijst onderzoek van ouderenbond ANBO 
uit. Dat is gevaarlijk, want als er brand is, 
heeft u gemiddeld maar drie minuten om 
uzelf te redden. Zorg daarom dat u een 
vluchtplan heeft en oefen dat regelmatig.

Als u niet vooraf nadenkt over een goede vluchtroute of 
de bestaande vluchtroute niet oefent, kunt u bij een brand 
snel in de problemen komen. Als u op dat moment nog op 
zoek moet gaan naar een sleutel of een trapje om door het 
raam te kunnen vluchten, bent u misschien te laat. Met de 
aanwijzingen in dit artikel bereidt u zich goed voor.Rook stijgt 
op. Als u moet vluchten, vlucht dan niet naar boven.

1.  Zorg dat u weet wat de hoofdvluchtroute is en wat
mogelijke andere routes zijn. De hoofdvluchtroute is
de route waarmee u het snelst en het veiligst uw huis
kunt verlaten, liefst naar de straatkant. Daar kunnen
hulpverleners u zien. Een andere mogelijke vluchtroute
gebruikt u als de hoofdvluchtroute is geblokkeerd door
de brand. Teken de route en hang hem op een centrale
plaats op. Woont u in een appartementencomplex, dan
heeft de Vereniging van Eigenaren als het goed is een
vluchtplan gemaakt. Zo niet, bespreek dit dan met de
andere leden.

2.  Zijn beide routes geblokkeerd door de brand? Dan
heeft u een vluchtkamer nodig, liefst een kamer aan de
straatkant waar hulpverleners u kunnen zien. Laat ramen
en deuren dicht en zorg dat er geen rook in de kamer
kan komen door een kier onder de deur bijvoorbeeld.
Een deur kan de brand een aantal minuten tegenhouden.
Houd de ramen gesloten totdat de brandweer is
gearriveerd. Doe dan het raam open en schreeuw om
hulp.

3.  Zorg dat er geen obstakels in de weg staan. Zet geen
spullen in de hal, hang geen gordijn voor het vluchtraam,
zet niets in de vensterbank en op de trap en zorg dat
er een opstapje is. Als u een rollator of stok gebruikt,
zorg dan dat u deze altijd kunt pakken. Zorg ook dat een
rollator in de goede rijrichting staat.

4.  Zorg dat in het hele gebouw alle vluchtwegen altijd vrij
zijn. De gangen, hallen en trappenhuizen moeten leeg
zijn. Er mogen geen fietsen, scootmobiels, vuilniszakken
of andere spullen in de weg staan. Deze worden
onzichtbaar als er veel rook hangt. Als bewoners toch
spullen in de vluchtwegen zetten, waarschuw dan de
huismeester zodat die ze kan verwijderen.

5.  Oefen de route regelmatig. Ook af en toe met uw ogen dicht.

6.  Leg alles klaar om snel te ontsnappen. Daar
zijn verschillende hulpmiddelen voor. Denk aan
een vluchtladder, een opstapje bij het raam en een
veiligheidshamer. Leg ze op een afgesproken plaats en
oefen.

7.  Zorg dat iedereen de sleutels altijd op dezelfde plek
hangt of legt. Of het nu in de fruitmand is of aan een
haakje bij de deur. Zo weet u altijd waar de sleutels zijn
als er brand uitbreekt. Hang ook een sleutel op een vaste
plek in de buurt van de toegangsdeur.

8.  Geen enkele situatie is standaard. Vraag bij twijfel advies
aan de brandweer of de verzekeraar.

9.  Maak afspraken over hulp. Bespreek met elkaar wie
voor welke huisgenoten, kinderen en/of huisdieren zorgt
bij brand. Heeft u zelf hulp nodig om snel naar buiten
te gaan, maak dan afspraken met de buren en wissel
telefoonnummers uit. Bij brand kunt u bellen om hulp.

10.  Zorg dat u altijd een opgeladen mobiele telefoon bij de
hand heeft, ook ‘s nachts. Dan kunt u altijd 112 bellen.
Als u een personenalarm heeft, kunt u dat ook gebruiken.

11.  Blijf bij brand zo mogelijk laag bij de grond, want rook
stijgt op. Gebruik nooit de lift. Houd ramen en deuren
gesloten. Sluit de deuren op uw vluchtroute weer achter
u, zodat de brand zich minder snel kan verspreiden.

12.  Spreek een verzamelplek af waar u naartoe gaat als u
bent gevlucht. Bel 112.

13.  Oefen het vluchtplan regelmatig en controleer de spullen
die nodig zijn.

Bron: Rabo bank l
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Het droog maken van de Purmer
Noord Holland was een provincie met veel meren. De 
beemster, Dergmeer, Oudkarspel, Kromwater, Berger- 
en Egmondermeer waren bekende meren in Noord 
holland. Veelal kleine ondiepen veenplassen.

Keizer Karel V en zijn zoon wensen orde op zaken te 
stellenen geven opdracht een hoogheemraadschap van de 
uitwaterende sluisen op te richten. Die het beheer van het 
water op zich neemt.

Jan Adrieaenszoon Leegwater, de molenmaker uit de Rijp 
en Dierck van Os zien grote mogelijkheden. Dierck van Os is 
deelhebber in de Oost- Indische Compagnie (V O C). Dierck 
ziet in zijn kringen van Kooplieden interessen te kweken voor 
deelneming in de kosten van droogmaking van de meren. In 
April 1608 wordt het begin gemaakt voor het droog leggen 
van de Beemster. En in 1612 komen Prins Maurits en Frederik 
Hendrik een kijkje nemen. De beemster komt in bloei en met 
deze bloei ook de omliggende steden en dorpen.

Op 6 december 1612 vroeg Dierck van Os en zijn collega 
Ten Grothuys, als mede de colleges van Burgemeesters der 
steden Edam en Monnickendam , octrooi aan om de Purmer 
droog te malen. De Staten konden niet direct beslissen 
en moesten een nader onderzoek instellen. De steden 
Purmerenden Alkmaar de dorpen Katwoude, Purmerland 
en Ilpendam, alsmede het hoogheemraadschap van de 
uitwaterende sluisen diende krachtige bezwaren in. De staten 
onderzochten de bezwaren door in maart 1613 een commisie 
in te stellen. Er werden regels opgesteld over de bedijking en 
de diepte van het vaarwater. Ook de vrouwensluis in Edam 
moest worden vernieuwd. Om de bedijkers in de kosten 
tegemoet te komken zegden de Staten een tijdelijke vrijdom 
van belastingen toe.

De boeren in Noord Holland zijn in 1618 begonnen met 
de bedijking van de purmer. Het bouwen van molens, en  
onderleiding van Jan Adriaenszoon en met geld van de 
Amsterdamse Koopman Dierck van Os werd de werkzaamheden 
aangevangen. In 1622 kwam de Purmer droog.

Door deze welvaart waren er ook kapers op de kust. 
Purmerend moet in 1654 toestemming vragen om 
vestingwerken te bouwen. Een deel van de vestingwerken 
kunt u zien op het slotplein.

Om bij drooglegging de bedrijfsvoeringen in de nieuwe 
polder te stimuleren werd tevens vrijdom van de honderste 
en vijftigste penning per octrooi toegezegd voor de tijd 
van 30 jaar. Als mede vrijdom van belastingop hoornvee en 
bezaaide landen voor de tijd van 10 jaar na de bedijking.

De belasting op hoornvee bedroeg voor dieren tussen de 
2en 3 jaar oud, drie stuivers en voor oudere zes stuivers per 
maand. De heffingen op bezaaid land bedroeg 4 1/2stuiver 
per maand per morgen* bezaaid met hard of week koren, 
rond of platzaad, peen, uien of rapen.
(*morgen=een morgen is een oud-nederlandse oppervlakte 
maat. Met een morgen werd een gebied aangeduid dat in een 
ochtend kon worden geploegd. Een morgen was ongeveer 
een hectare groot. 1 hectare = 10 000 m2 )

In 1618 werd begonnen met bedijking van de purmer, 
6042 roeden* in omtrek, gemeten langs de oever. (roeden= 
is een oude lengte maat en oude oppervlakte maat. Een 
Amsterdamse roede was 13 voet = 3,68 m)

Op 6 april 1620 werd door het hoof ingelanden* het besluit 
genomen om het bouwen van molens aante besteden.
Opzichter bij het bouwen van de molens was Jan 
Adriaenszoon Leegwater.

Op zaterdag 29 oktober 1620 werd de ringdijk gesloten. En 
kon met het droogmalen worden begonnen. 

(Hoofdingeland  In sommige waterschappen werd lid van 
het algemeen bestuur (enigszins vergelijkbaar met een 
gemeenteraadslid bij een gemeente)hoofdingeland genoemd.)

Op 9 januari 1621 namen de hoofdingelanden het besluit 
de ringdijk om de nesserpolder zodanig te leggen dat deze 
polder ook binnen de ringdijk van de Purmer werd gebracht..
Uit het boek “Drie en halve eeuw De Purmer” van Piet 
Huurdeman l
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Gerard Wessels is meester 
decoratie- en reclameschilde

Gerard Wessels is meester decoratie- en reclameschilder. 
Deze keer bezoeken we Gerard Wessels, een wijkbewoner 
met een bijzonder beroep dan wel passie. Gerard  is sinds 
bijna zestig jaar zelfstandig werkzaam als decoratie- en 
reclameschilder. Ondanks zijn leeftijd, 82 jaar, voert hij zijn 
beroep nog steeds elke dag met enthousiasme uit. Zijn 
huis staat vol met verfbussen, kwasten, penselen en hij 
wordt omringd door zijn werkstukken. 

In 1959 behaalde Gerard 
zijn meesterdiploma 
aan de Nationale 
Schilderschool te Utrecht.  
Gerard had tot nu toe een 
bewogen leven. Hij werd 
geboren op 10 augustus 
1938 en na zes dagen 
afgestaan aan het 
weeshuis, waar hij tot zijn 
veertiende bleef, zoals 
zo vaak met de nodige 
problemen. Daarna werd 
hij overgebracht naar 
een tehuis voor moeilijk 
opvoedbare jongeren 
in Maastricht. Zijn 
tekentalent werd daar 
opgemerkt door broeder 
Marcus die Gerard onder 
zijn hoede nam en hem 
het vak leerde. Op de 
ambachtsschool het St 
Jozefklooster afd. TVMOJ  
in Heer bij Maastricht. 
leerde hij alle kneepjes 
van het schildersvak. 

Fabeltjeskrant
Daarna heeft hij zijn vak en bedrijf met veel succes 
uitgevoerd. Diverse bijzondere projecten die Gerard heeft 
gedaan, waren onder meer het ontwerpen van filmdecors, 
maar ook het bedenken van logo’s voor diverse grote 
bedrijven. Daarnaast heeft hij – jawel! – de poppen 
ontworpen voor de bekende jeugdserie ‘De Fabeltjeskrant’.
Wat Gerard onderscheidt van andere schilders is dat hij 
alles uit de hand schildert en dus geen gebruik maakt van 
sjablonen en/of technische hulpmiddelen! In zijn ‘vrije’ uren 
maakt hij graag tekeningen, (portret)schilderijen en speelt hij 
graag keyboard. Kortom, Gerard verveelt zich niet snel. Ook 
staat hij met zijn producten op braderieën en jaarfeesten.
Verdere informatie over Gerard kunt u vinden op zijn website: 
www.letterschilder.com

We hopen dat Gerard zijn werkzaamheden nog lang kan 
voortzetten.  l

Herinrichting Karnstraat, 
een korte geschiedenis

Het was mei 2018 toen ik contact zocht met wijkbeheerder 
Misja Horsthuis van de gemeente over de zeer slechte 
staat van onderhoud van ons woonerf aan de Karnstraat. 
Hoe het daarna is gelopen, leest u hieronder.

De speeltoestellen waren van circa twintig jaar terug en werd 
het hoog tijd voor vervanging. De bomen zorgden, vanwege 
de extreme wortelopdruk, voor veel irritatie en overlast. 
Daarnaast was het aangezicht van het plein niet meer van 
deze tijd. De gemeente gaf al snel gehoor aan ons verzoek 
en er volgde een eerste bewonersbijeenkomst om zo zo veel 
mogelijk wensen te inventariseren.

De opkomst was groot en er was voldoende ruimte voor 
inspraak. Er volgden in de afgelopen twee jaar nog enkele 
bijeenkomsten en voorstellen, die uiteindelijk hebben 
geleid tot een mooi plan. De gemeente staat immers op 
het standpunt dat het een bewonersinitiatief is en kijkt 
naar de haalbaarheid van de wensen van de bewoners. 
Wat ons betreft is daar goed naar geluisterd en is het 
merendeel uiteindelijk naar volle tevredenheid uitgevoerd. 
Het binnenplein is rigoureus aangepakt. Er zijn volledig 
nieuwe speelvoorzieningen gekomen, de bomen zijn gerooid 
en de parkeervakken opnieuw aangelegd. Voor de gerooide 
bomen komt jonge aanplant terug en ook in de plantvakken 
(adoptievakken) komt nieuwe beplanting. Het heeft even 
geduurd, maar de Karnstraat ziet er nu weer prachtig uit. Ik 
hoop dat we het met ons allen ook netjes kunnen (bij)houden.  

Ronald Houweling. l
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