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Reuring weer in volle glorie te beleven

Vorig jaar vond Reuring plaats in een aangepaste 
versie. Dit jaar kan het festival gelukkig weer in volle 
glorie doorgang vinden. Dat wordt dus weer drie 
dagen oeh en ahh roepen, klappen in de handen van 
enthousiasme en uit volle borst meezingen met de 
vele artiesten die komen optreden.

Op vrijdag 24 juni wordt 
Reuring met een groot 
spektakel geopend in 
het Leeghwaterpark. Dit 
spektakel draagt de naam 
Les Commandos Percu en 
start om 22.30 uur op het 
hoofdpodium. Als we de 
aankondiging mogen geloven, 
komt u ogen te kort. En vanaf 

18.30 uur kunt u al genieten van Argo de Clown, gevolgd door 
muziek in het Zwoele Groen en in het amfitheater.

Straattheater
Op zaterdag 25 juni is er, ook als vanouds, straattheater 
in de binnenstad. De hele dag wordt op de Koemarkt 
een kunstwerk opgebouwd, waaraan het publiek heeft 
kunnen meewerken. Vanaf 13.00 uur zijn er in de stad op 
verschillende locaties optredens te zien. De voorstellingen 
zijn allemaal rond 17.00 uur afgelopen.

Voor  de kleine inwoners van Purmerend is er deze middag in 
het Leeghwaterpark het nodige te beleven. Op het veld en in het 
amfitheater worden verschillende voorstellingen gegeven. Deze 
beginnen om 13.00 uur en zijn ook rond 17.00 uur afgelopen. Wilt 
u weten wie er op de mol zijn kop heeft gepoept, komt dan zeker
langs bij de voorstelling. Jong en oud zal hier van genieten. Ook
Dikkie Dik zal van de partij zijn.
Traditiegetrouw staat de zaterdagavond in het teken van de clas-
sics- en coverbands. De avond wordt geopend door Treasure Drop,
om 17.15 uur in het Zwoele Groen. De band Rondje Doe Maar sluit
de avond af met klassiekers die iedereen kan meezingen. Deze
begint om 22.00 uur. Tussendoor kunt u nog genieten van onder
andere het stedelijk orkest met Jennie Lena en Kenny B.

Afsluiting
Op zondag 24 juni wordt Reuring afgesloten met een dag 
vol muziek. Het vroegere Cityslam staat vol met populaire 
artiesten. Zo opent om 14.00 uur Meau het hoofdpodium, 
gevolgd door Flamming in het Zwoele Groen. Fraukje, Ronde 

en Maan zijn ook allemaal te bewonderen en te beluisteren 
op het hoofdpodium. De dag wordt om 20.15 uur afgesloten 
door DJ Lady Bee. In de middag en avond is het amfitheater 
omgedoopt tot Dance Arena en treden er diverse dj`s op. 
Om 21.15 uur kan het grote opruimen beginnen en kunnen 
we hopelijk weer terugblikken op een prachtig festival. 

Het volledige programma en de tijdsplanning kunt u 
terugvinden op de website www.reuring.com.  l

‘Verbinden is een essentieel 
onderdeel van mijn werk’
Rob Gigengack blikt in dit artikel terug  op zijn eerste 
jaar als wijkmanager van het centrum.

Begin april 2021 nam ik het stokje over van mijn collega-
wijkmanager, Henk Noordhuis. Het was een roerige periode, 
want het land had al meer dan een jaar te kampen gehad 
met de gevolgen en effecten van Covid-19 en de bijkomende 
overheidsmaatregelen.

Oplossen
Iedere wijkmanager die voor onze gemeente werkt, houdt 
zich bezig met fysieke, sociaal-maatschappelijke en 
veiligheidsvraagstukken in zijn wijk. Vaak zijn andere partijen 
nodig bij het oplossen van die vragen. Daarom is het maken 
van verbindingen een essentieel onderdeel van mijn werk als 
wijkmanager. Hierbij is het belangrijk te weten wat zich afspeelt 
in de wijk en dat ik mensen, hun situaties en achtergronden ken.

Jongeren
Zo herinner ik me een van mijn eerste klussen: de aanpak van 
de jeugdoverlast in de Koestraat en op de Stationsweg. Dit zijn 
uitdagende klussen, waarbij we integraal samenwerken met 
verschillende partijen (politie, handhaving, jongerenwerkers 
van Clup welzijn, et cetera). In de aanpak ligt het accent op het 
terugdringen dan wel stoppen van de overlast, maar kijken we 
ook naar de preventieve kant. Zo wordt soms ondersteuning 
geboden aan jongeren die hulp nodig hebben of met vragen 
zitten die ze verder nergens kwijt kunnen.

Samenspraak
Daarnaast heb ik het afgelopen jaar ook een aantal leuke 
wijkinitiatieven ontvangen. Een voorbeeld kunt u terugzien 
bij de Hazelaarstate, waar we de complete beplanting, in 
samenspraak met bewoners, hebben aangepakt. 
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Daarnaast heeft het afgelopen halfjaar in het teken gestaan 
van informatie ophalen bij ondernemers en bewoners van 
de binnenstad voor het ‘programma binnenstad’. Van de 
bijeenkomsten die hiervoor waren gepland, krijg ik echt 
energie. Ik vind het prachtig als ik zie hoe betrokken mensen 
zijn bij hun ‘stadje’. l

Bloemenpracht in onze wijk
Het werd voorjaar, en opeens stonden er overal 
in Purmerend bakken vol met bloeiende tulpen in 
de straten. De gemeentemedewerkers hadden in 
het geheim tweehonderd grote bakken gevuld met 
allerlei soorten tulpenbollen, die dus nu in volle bloei 
kwamen. Een prachtig gezicht natuurlijk. 

Jammer dat een paar vandalen meende dat er meteen maar 
een paar bakken moesten worden vernield, maar gelukkig 
bleven de meeste bloemen gespaard.
Het ging de gemeente echter niet alleen om het plaatsen 

van die bakken; er zat veel 
meer achter. De gemeentelijke 
accountmanager wijken had 
bedacht dat er een prijsvraag 
aan zou worden gekoppeld. 
Bij drie bloembakken was een 
gouden tulp verstopt. Iedereen 
kon meedoen om zo’n tulp 
te vinden.

Tekening
Tweehonderd schoolkinderen 
hadden een bijzondere tekening 
gemaakt, waarop ze konden 
tonen hoe ze de toekomst van 
Purmerend en de Beemster 
voor zich zagen. Het was een 
kleurrijk geheel op die bakken. 

Uit de vele goudentulpfoto’s (selfies) die binnenkwamen, zijn 
drie winnaars gekozen, die een wel zeer speciale prijs kregen. 
Zij mochten namelijk een tulpen- of bijenlint voor hun straat in 
ontvangst nemen.

Wat is een bijenlint, zult u zich 
afvragen. Dat is een stukje 
grond waarin of tulpenbollen 
of bloemzaden worden geplant 
of gezaaid, zodat volgend 
voorjaar weer een zee van 
bloemen te voorschijn komt.

Overleg
In overleg met de wijkmanagers 
zijn door de drie winnaars 
de plekken aangewezen. In 
de volgende straten staan 
bijenlinten, die in het najaar 
worden geplant

of gezaaid in volle bloei: in de Kraggeveenstraat en 
de Primulastraat in Purmerend en bij de Eenhoorn in 
Middenbeemster.
In onze wijk was Han Cozijn de winnaar, vandaar dat wij 
in onze wijk straks ook van alle mooie bloemen mogen 
genieten. Han had de gouden tulp gevonden in de 
Plantsoenstraat en zijn hond Brasco er bij op de foto gezet. 
Het bleek een van de winnende foto’s te zijn. 
Het is een prachtig initiatief van de gemeente, dat voor de 
toekomst zeker navolging verdiend.  l

Help de planeet, vergroen de tuin
In deze tijden, waarin de aarde opwarmt, is het van 
levensbelang om meer groen aan te leggen, en 
iedereen kan hieraan bijdragen. Helaas is de trend nu 
om de tuin zo veel mogelijk te bestraten.

Dat is zonde, want je helpt de natuur hier niet mee. Een eerste 
kleine stap om mee te helpen aan een beter klimaat is het 
aanbrengen van meer groen in de tuin. We hebben de adviseur 
groen van de gemeente daarom gevraagd om simpele en leuke 
manieren aan te dragen om de tuin te vergroenen. Geerten 
Kalter heeft de volgende tips.
Er zijn veel leuke manieren om een tuin waarin veel stenen 
liggen groener te maken. U kunt de wanden laten begroeien 
met muurbakken, waarin veel verschillende planten en bloemen 
kunnen  worden gezet. Ook kunt u rekken met potten hangen 
waarin kruiden zitten, vlakbij de keuken.
De goedkoopste, maar ook het zichtbaarst: durf een beetje 
junglestijl te maken. Plant verschillende klimplanten tegen de 
muur waarop langdurig zonlicht valt, want dat koelt de ruimte en 
geeft een prachtig beeld, vaak met veel bloemen.
Met enkele pollen grote bladplanten voelt het of je op vakantie 
bent. Een stap uit de deur, hoe mooi is dat?

Waterlelies
De betegelde tuin kan goed worden gevuld met schalen waarin 
planten of misschien wel waterlelies groeien.
Als mensen wat verder durven gaan, dan kunnen tegels en 
klinkers worden vervangen. Over het zogenoemde tegelwippen 
en geveltuintjes hebben we eerder in deze krant al geschreven. 
Haal een tegel er uit en zet wat plantjes in dat gat. Voor 
geveltuintjes kun je zelf bij de gemeente subsidie aanvragen.

Inspiratie
Voor inspiratie: ga ook eens naar een botanische tuin in de 
buurt. De hortus in Amsterdam is maar een half uurtje weg uit 
Purmerend, maar ook in de Beemster liggen prachtige tuinen 
waar u de nodige inspiratie kunt opdoen.
 Voor mensen die beter willen begrijpen hoe die mooie 
natuur nu eigenlijk werkt, is een leuk boekje uitgekomen, 
‘Tuin Mysteries’ van Guy Barter genaamd. Het is te verkrijgen 
bij de boekhandels in de stad. Uiteraard zijn daar nog meer 
boeken te verkrijgen over vergroening van de tuin.
We hopen dat de ideeën beginnen op te borrelen, de handen 
beginnen te jeuken en we binnenkort meer groen dan tegels 
zullen zien in de wijk.  l
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Hoewel ik niet in de 
Bloemenbuurt woon, 
maar wel vlak in de 
buurt, wil ik graag 
als toeschouwer 
annex deelnemer van 
het gebouw aan de 
Violenstraat 6a mijn zegje 
doen met dit artikel voor 
de bewoners van de 
Bloemenbuurt.

Maandelijks lees ik in mijn middagpauze de wijkkrant. Het 
is een fris en leuk blad met leuke artikelen. Artikelen over 
jubilea, iets over de binnenstad van Purmerend, en ja, Ken 
Uw wijk. En dat laatste, daardoor werd ik even getrokken en 
dacht: ja, laat ik eens iets schrijven over de vele jaren die ik al 
lesgeef/leiding heb op de maandagen van Activiteitencentrum 
Gebouw Marijke.
In deze vaste clubs op de ochtend en de middag 
komen veelal mensen uit de wijk die creatief zijn, 
maar ook gevorderd en graag privé, thuis er ook door 
gestimuleerd worden en daardoor een zinvolle mooie 
dagbesteding hebben.

Gevraagd
In 1986, (dus ruim 35 jaar geleden) werd ik gevraagd door 
de gemeente en Gecoördineerd Ouderenwerk een activiteit 
te starten voor ouderen in de wijk Bloemenbuurt. Toen waren 
er alleen de biljarters en je kon er Engels volgen. Ik was dus 
de derde activiteit die hiermee een start gaf in de rij. Het 
bleek een schot in de roos. Binnen enkele weken had ik een 
twintigtal aanmeldingen van veelal alleenstaanden. Daarmee 
werd het gebouw meerdere dagdelen bezet in het teken- 
en schilderlokaal. Ik heb in een later stadium gezocht naar 
collega’s in de kunst om van mij wat mensen over te nemen.
Na twee jaar was de eerste open dag een 
bezienswaardigheid voor de buurt. Het werd ook een 
praatdag. Ook daaruit kwamen weer diverse aanmeldingen 
voort. De plek en activiteit leek dus gewild en ja, er volgden 
ook andere activiteiten met betrekking tot handwerken en 
volksdansen, kaartclubs werden opgericht en kwam er 
een gym- en yogaclub in de latere jaren. En werd er ook 
in vergaderd. Het gebouw, dat door de gemeente wordt 
gesubsidieerd om de drempel voor omwonenden redelijk te 
houden, is daardoor een graag bezocht gebouw. En kwam er 
een interim-bestuur.

In actie
Alles is nu in actie en leeft volop. Vóór corona bezochten zo’n 
360 mensen per week een activiteit in het gebouw, dat vroeger 
Gebouw Prinses Marijke werd genoemd.  
Inmiddels is alles nog meer uitgebreid met clubs en activiteiten, 
maar nog steeds is het gezellig en kleinschalig en ook 

persoonlijk door de aanpak van de leiding, die deels geschoold 
is of veel ervaring heeft. Met buiten de clubs van jeu de boules 
is het vaak heel levendig. Verder zijn er tal van vrijwilligers die 
allemaal hun steentje bijdragen, en dat wordt erg gewaardeerd. 
De gastvrouwen schenken met verve de koffie en brengen 
die langs met een grapje, en allerlei behendige mannen 
doen karweitjes. Jaarlijks maken we met elkaar het gebouw 
superschoon. De entreeprijs is laag en ook de clubs zijn 
betaalbaar; informatie is bij de leiding te verkrijgen.
Inmiddels hebben we een gedeeltelijk nieuw actief en 
meelevend bestuur, wat de sfeer ten goede komt.
Soms zijn we meer een wijkcentrum. Mensen kunnen 
binnenlopen en kijken wat we doen. En als vragen niet 
kunnen worden beantwoord, dan verwijzen wij ze of geven de 
nieuwe folder mee, waarin alle activiteiten en namen van de 
leiding vermeld staan die u kunt bellen.

Interesse
Door de periode van corona is bij diverse clubs het aantal 
leden teruggelopen, of is er nog wat aarzeling om alles weer 
te gaan proberen. Maar, lieve wijkbewoners, aarzel niet en 
kom binnen om te vragen als je interesse hebt voor de clubs, 
of vraag waar er plaats is. U moet wel 55 jaar of ouder zijn 
om te mogen deelnemen.
Bij mij zijn dat de twee teken- en schilderclubs op de vaste 
maandagen, uitgezonderd de maanden juni tot en met 
augustus. Deze clubs zijn bestemd voor beginners en 
gevorderden. U heeft de mogelijkheid een proefles mee te 
maken en allerlei vragen te stellen.
Het is behalve iets leren ook genieten van de afleiding en 
plezier met elkaar hebben, en dat hebben we allemaal nodig 
na een lange tijd dat het niet kon.

Met vriendelijke groet, Anneke Burger-van der Blom, telefoon 
0299-742459, e-mail aburgervdblom@hotmail.com. l

Blijf op de hoogte van het 
Waterlandkwartier
Er staat veel te gebeuren rond het stationsgebied. Bent u 
benieuwd naar de plannen? Dan kunt u zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief van het Waterlandkwartier. 
Hiermee houdt de gemeente u op de hoogte van de 
ontwikkelingen, plannen en ambities in het gebied. 
Aanmelden kan via purmerend.nl/waterlandkwartier.

Daarnaast organiseren we op vrijdag 1 juli een wandeling 
voor inwoners en ondernemers in het Waterlandkwartier. 
De projectleider geeft toelichting op de plannen en er is 
gelegenheid tot het stellen van vragen. De wandeling is van 
11.00 tot 12.30 uur. Aanmelden hiervoor kan door een mail 
te sturen naar waterlandkwartier@purmerend.nl. Vermeld 
daarbij het aantal personen en u ontvangt vervolgens een 
bevestiging met meer informatie.  l

Ingezonden brief
Kom gezellig naar Activiteitencentrum Marijke
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Waar is dit? Ken uw wijk

De oplossing van de vorige 
opgave luidt: boom in het 
parkje Bolwerk, grenzend 
aan de Wolthuissingel 
tegenover de Rusthoeve. 
Het was blijkbaar een 
moeilijke puzzel, want we 
hebben slechts vier goede 
inzendingen ontvangen. Na 
loting is Frankje de Haan-
Bokma 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 23 juli 2022 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

Vrouwfietsclub Purmerend 
zoekt fietsende vrouwen

Heb je dat ook wel eens? Zin in een fietstocht, 
maar geen enkele vriendin die er warm voor loopt? 
Vrouwenfietsclub Purmerend is een initiatief om 
fietsende vrouwen bij elkaar te brengen.

Corine Straver woont nu twee jaar in de Beemster en houdt 
erg van fietsen. Toen ze nog in Den Haag woonde, fietste ze 
bij de vrouwenfietsclub KEK. In Purmerend bestaat zoiets 
nog niet, en dus besloot Corine om zelf een fietsclub voor 
vrouwen op te zetten.
De club is een initiatief voor vrouwen van achttien jaar of 
ouder die in Purmerend of omstreken wonen. Wekelijks op 
dinsdag vanaf 19.00 uur is er een fietsrit. Door te mailen naar 
vrouwenfietsclubpurmerend@gmail.com kun je je aanmelden 
voor de whatsappgroep. In die app groep wordt  informatie 
over de rit gedeeld.  l

Bij wijze van spreken

ik loop op stevige stappers

want af en toe breekt mijn klomp

kan geen ijzer met handen breken

daar is geen kruid tegen gewassen

als er stront aan de knikker is

pak ik doekjes voor het bloeden

erger me niet snel groen en geel

ben door de wol geverfd

hoe wij met de mens omgaan

is het geheim van de smid

als jij van de hak op de tak springt

zet ik alles weer op een rijtje

warme handen drukken is beter

dan scheve gezichten trekken

je kan geen loopje met me nemen

want mijn stappenteller laat zien

hoeveel meters ik gemaakt heb

weer een wit voetje gehaald

Gerda Hooijberg.

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
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