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Tien jaar Speelkraam 
feestelijk gevierd

Op zondag 10 juli vierde 
de Speelkraam zijn 
tienjarig bestaan. Dit 
festijn begon om 11.00 
uur met een mooie 
onthulling van het nieuwe 
logo van de Speelkraam 
door burgemeester 
Don Bijl en de voorzitter 
van het bestuur van de 
Speelkraam, Yvonne Moes.

Tijdens het officiële gedeelte 
was de speeltuin open. De 
burgemeester gaf aan in zijn 
speech hoe mooi het was 
dat de kinderen gewoon 
doorspeelden, ondanks 
alles wat er om hen heen 
gebeurde tijdens het officiële 
gedeelte. Het is dus echt hun 
speeltuin!

Cheque
Van Bim Bam, een van de sponsoren van de Speelkraam, 
kregen ze een cheque ter waarde van € 1.000,-. De cheque is 
voor de aanschaf van een goede grasmaaier. 
Na het officiële gedeelte was er een muzikale uitvoering door 
het koor Sing en was er van alles te doen voor de kinderen. 
De kinderen konden een suikerspin halen, cupcakes versieren, 
worden geschminkt en er waren ‘superhelden’ aanwezig. Met die 
superhelden werd gedanst, op de foto gegaan of de superheld 
werd van afstand bewonderd. Het was namelijk voor sommigen 
ook een beetje spannend. Om 15.00 uur kwamen Olaf en Elsa 
(Frozen) ook nog op bezoek. Wat was het een mooie dag.
Om 17.00 uur ging de speeltuin dicht en begonnen de 
voorbereidingen voor de zomervakantie.

Vrijwilligers
De Speelkraam wordt gerund door vrijwilligers. Bij de 
Speelkraam zijn ze daarom altijd op zoek naar goede 
vrijwilligers die zich voor langere tijd willen binden. Heb je 
belangstelling, dan kun je je altijd melden bij de speeltuin.

Achternamen van Olaf en Elsa bij redactie bekend.  l

Maak jij het verschil met 
een uurtje collecteren?

Wil je graag iets doen voor het goede doel zonder 
daar het hele jaar aan vast te zitten? Word dan (online) 
collectant bij de Brandwondenstichting. Met een uurtje 
(of meer) van jouw tijd maak je één keer per jaar een 
wereld van verschil voor mensen met brandwonden. 

Het geld dat wordt opgehaald, gaat naar belangrijk (litteken)
onderzoek, lotgenotencontact, preventie en de best 
mogelijke brandwondenzorg. De collecteweek is van 9 tot 
en met 15 oktober. Wil je helpen? Neem dan contact op met 
Linda Kas (coördinator Purmer-Noord) via telefoonnummer 
06-11392731 of e-mail kas_linda@hotmail.com. 
Dan bespreken we samen in 
welke straat of straten je wilt 
collecteren.
Heb je niet zo veel tijd? Geen 
probleem, want alle hulp is 
welkom. Of je nu vijf avonden 
of één avond een uurtje 
de straat op gaat, of online 
collecteert: elke euro telt voor 
de brandwondenslachtoffers. l

Vierhonderd jaar Purmer 
groots gevierd

Van 7 tot en met 17 juli werd het vierhonderdjarig 
bestaan van de Purmer gevierd. Er was van alles te 
doen: van feesten tot kinderactiviteiten, en nog veel 
meer; er was echt voor iedereen wat wils.

Op zaterdag 9 juli reden er 
praalwagens door de Purmer-
Noord en -Zuid, de één nog 
mooier dan de ander. Ze 
waren super mooi gemaakt en 
er waren veel mensen langs 
de weg om ze te bewonderen.

Na de optocht kon je de 
praalwagens nog bewonderen 
aan de Oosterweg en kreeg 
de mooiste praalwagen  
een prijs. l
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Vrijblijvend kennismaken
met sporten tijdens Sport’in
Veel sportaanbieders in Purmerend en Beemster willen 
belangstellenden graag laten kennismaken met hun 
sport of sporten en hun club. Dit gebeurt tijdens de 
Sport’in 2022, van zaterdag 17 tot en met zondag 25 
september. De deelnemende sportverenigingen en 
andere sportaanbieders presenteren dan met trots hun 
sportaanbod en sportaccommodatie.

Inmiddels hebben negentien aanbieders zich al bij Spurd 
ingeschreven voor deze tweede Sport’in. Ze kunnen zich nog 
tot en met zondag 7 augustus aanmelden als deelnemer. Er 
is enige financiële ondersteuning om mee te doen en Spurd 
coördineert en communiceert deze kennismakingsperiode. De 
eerste Sport’in in 2021 was volgens de evaluatie een succes.
De inschrijvingen komen op gang, maar het team 
verenigingsadvies hoopt en verwacht dat het aantal 
deelnemende sportaanbieders nog flink toeneemt. Besturen 
en eigenaren kunnen hun club nog tot en met het eerste 
weekend in augustus inschrijven. Bestuursleden met vragen 
kunnen tijdens kantoortijden bellen met 0299 418 100.

Clinics
Bij de sportaanbieders in Purmerend en Beemster zijn er tijdens 
de Sport’in allerlei activiteiten, zoals demonstraties en clinics 
op de sportaccommodaties. Soms is dit ook op een bijzondere 
locatie, zoals winkelcentrum Makado. Deze activiteiten zijn 
toegankelijk voor leden en niet-leden, van jong tot oud. 

Meedoen aan Sport’in is voor sportaanbieders een investering 
in hun club. Ledenaanwas is immers belangrijk voor de 
toekomst van sportverenigingen en andere sportaanbieders. 
Een grootse kennismakingsperiode als Sport’in moet het 
belang en de aantrekkelijkheid van sportaanbieders bij 
belangstellenden extra onder de aandacht brengen.  

Meedoen
Leden kunnen bij hun bestuur informeren of hun club meedoet 
aan Sport’in 2022 en in die periode tijdens de activiteiten als 
vrijwilliger helpen of een niet-lid meenemen naar hun club. Samen 
sporten is leuk en gezond en soms heeft een belangstellende 
een laatste positieve ervaring bij de sportaanbieder nodig om de 
volgende stap te zetten, namelijk actief te gaan sporten. Dat kan 
afhankelijk van de sport van de club individueel of als team. 
De editie van vorig jaar had een korte voorbereidingsperiode van 
zo’n anderhalve maand.
Volgens een evaluatie van de deelnemende sportaanbieders 
voldeed de Sport’in aan de verwachtingen en was het 
evenement een succes.
Sport’in 2022 komt de komende maanden verder in de 
steigers te staan. Belangstellenden kunnen alvast zaterdag 
17 tot en met zondag 25 september in hun agenda noteren. 
Het voorlopige programma staat op www.spurd.nl/sportin. l

Purmerends Museum zoekt 
materiaal PurVak

Vanaf eind november is er een tentoonstelling over de 
PurVak in het Purmerends Museum aan de Kaasmarkt 
te bezoeken. De expositie tot in maart 2023 geeft 
een beeld van de ontwikkeling en populariteit van de 
PurVak. De voorbereidingen van de tentoonstelling 
zijn inmiddels ver gevorderd, het museum is nog op 
zoek naar foto’s, verhalen en films over bijzondere en 
persoonlijke ervaringen tijdens de PurVak.

De eerste PurVak was er bijna vijftig jaar geleden in de 
kerstvakantie van 1972. De dagen vol met sportieve beweeg-
activiteiten, spelletjes en creatieve activiteiten waren een enorm 
succes. De PurVak is altijd druk bezocht geweest, en Purvakken 
heeft zich ontwikkeld tot een Purmerends werkwoord.

Initiatiefnemer
Er is inmiddels veel informatie en materiaal bijeengebracht, 
maar voor een completer beeld zoeken Purmerends 
Museum en Spurd naar persoonlijke verhalen, foto’s en 
filmpjes. Conservator Saskia van den Berg van het museum: 
“Informatie hebben we uit kranten en gesprekken met een 
aantal betrokkenen, onder wie initiatiefnemer Dick Hansen. 
Er zijn nog wat witte vlekken in de geschiedenis, maar wat 
de tentoonstelling vooral interessanter maakt, zijn anekdotes, 
foto’s en filmpjes die zijn gemaakt van kinderen tijdens de 
PurVak.” Het tot nu toe beschikbare beeldmateriaal is vooral 
afkomstig uit kranten, van de geïnterviewden en van Spurd.

Herinneringen
De gebeuren was vanaf de start een enorm succes en 
kinderen en ouders keken reikhalzend uit naar de PurVak in 
de schoolvakanties. Het is eind dit jaar een fenomeen dat 
dan vijftig jaar bestaat. Saskia: “Zijn er herinneringen aan of 
zelfs dagboekaantekeningen over belangrijke gebeurtenissen 
tijdens een PurVak? Zijn er oma’s en opa’s die zelf ooit 
gingen en die nu hun kleinkind naar de PurVak zien gaan? 
Zijn er tijdens de PurVak verliefdheden ontstaan tussen 
oudere kinderen of mogelijk tussen ouders die hun kinderen 
naar de PurVak brachten?”

Het museum en Spurd hopen dat er bijzondere verhalen en 
uniek foto- en filmmateriaal bij Purmerenders is. Het museum 
wil dan graag contact en in overleg kijken hoe verhalen en/of 
beeldmateriaal onderdeel kunnen zijn van de tentoonstelling. 
Dat kan vanzelfsprekend anoniem. Wie verhalen en/of 
beeldmateriaal heeft, kan dat melden aan Saskia. Zij is op 
maandag, dinsdag en woensdag telefonisch te bereiken via 
0299 472 718 of 24/7 en via info@purmerendsmuseum.nl.
De tentoonstelling gaat 26 november open voor publiek.  l

Nieuws
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Kunstcollectief in 2022: 
van Markthal tot Kunstroute

Meer dan 2200 bezoekers waren aanwezig bij de 
eerste editie van de Purmerend Art Fair in de Markthal, 
eind mei. De verwachtingen werden ruim overtroffen 
en het bezoekersaantal tikte zelfs bijna de 2300 aan. 
Van een groot succes mogen we dus wel spreken. 

Deze kunstbeurs 
werd gehouden ter 
ere van twintig jaar 
Kunstroute Purmerend. 
Hiermee werd het 
belang aangetoond 
van de verbindende 
factor van kunst in de 
gemeente: kunst voor 
inwoners, gemaakt 
door kunstenaars uit de 
omgeving. 
De kunstbeurs werd 
officieel geopend door 
wethouder cultuur 
Eveline Tijmstra. 
Lovende woorden 
werden gesproken over 
de verscheidenheid en 
het hoge niveau van 
de tentoongestelde 
kunst. De kunstenaars 

vonden het uitermate plezant om weer te kunnen exposeren, 
onderling met andere kunstenaars te praten en in gesprek te 
gaan met de vele enthousiaste bezoekers.

Etalageroute
Het Kunstcollectief staat uiteraard niet stil. Zo staat in 
september de Etalageroute weer op de kaart. Hier stellen 
verschillende kunstenaars hun kunstwerken tentoon in de 
etalages bij winkeliers in de binnenstad. De ‘etalage’ wordt 
feestelijk geopend op zaterdag 10 september.
Er is een wandelroute uitgestippeld die je kunt volgen. Zo 
kom je langs alle etalages en mis je geen enkel kunstwerk. 
Dit is een zeer goede opwarmer voordat de Kunstroute van 
start gaat, in het eerste weekend van oktober. Om precies te 
zijn: op 1 en 2 oktober.

Kennismaken
Tijdens de Kunstroute maken de bezoekers kennis met 
kunstenaars uit de omgeving. Ze kunnen de kunst bekijken 
in de verschillende ateliers of op een gastlocatie. Er zal weer 
een grote diversiteit aan kunst te zien zijn, want er doen dit 
jaar weer veel nieuwe kunstenaars mee. Van fotografen via 
schilders tot aan keramiek: er is voor elk wat wils.
We feliciteren het Kunstcollectief van harte met het 
twintigjarig jubileum en het succes van de Purmerend Art 
Fair. We kijken dan ook uit naar het verdere verloop van 2022 
en zijn benieuwd wat er in 2023 allemaal gaat gebeuren.  l

Tweede Swim Pride in 
Leeghwaterbad

In oktober staat 
Purmerend bol van allerlei 
regenboogactiviteiten. 
Op 23 oktober 2021 
organiseerde Spurd 
voor het eerst een Swim 
Pride. Deze avond stond 
volledig in het teken van 
samenzijn en ontmoeting. 
Een veilig sport en 
zwemklimaat is namelijk, 
helaas, niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Spurd vindt daarom het belangrijk 
bij te dragen aan het vergroten van acceptatie van 
LHBTIQ+’ers in de sport. De tweede editie is op 
zaterdag 8 oktober.

Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn, los van seksuele of 
genderidentiteit. Daarom zette Spurd zich deze avond extra in 
voor LHBTIQ+’ers, hun naasten en iedereen die zin had in een 
gezellige avond. We vulden de feestelijke avond in met uitda-
gende, sportieve en leuke workouts, zoals FloatFit, Paaldansen, 
FloatFit Yoga (Balance) en Aqua Kickboksen. Met bijdragen 
van draq queen DonnaTella Vergatsie en zanger Tony Anderson 
beloofde het een fantastisch sfeervolle avond te worden.
Vanaf 19.15 uur stonden de deuren voor onze gasten open. 
Om 19.30 uur opende paralympisch zwemmer Querijn Hensen, 
namens de John Blankenstein Foundation, onze Swim Pride.

Superspannend
Zo hebben we in 2021 de Eerste Swim Pride in Nederland 
georganiseerd. Superspannend, met de vraag: slaat dit aan, 
is hier behoefte aan, komen er wel mensen op af, hoe wordt 
hier op gereageerd? De openingsact was fantastisch, met als 
hoogtepunt het optreden van DonnaTella Vergatsie. Na een 
toespraak van Querijn en het doorknippen van een regenbooglint 
door wethouder Harry Rotgans kon het feest beginnen.
In totaal hadden zich tachtig enthousiaste deelnemers 
aangemeld. De sfeer van de avond was perfect: er werd 
veel gelachen, gezwommen, gesport en gedobberd. Voor 
iedereen was er wat wils. Eén conclusie was duidelijk; dit 
krijgt een vervolg.

Trots
Zaterdagavond 8 oktober 2022 is de tweede editie van de 
Swim Pride. Ook dit wordt hopelijk weer een avond om trots 
op te zijn, en we hopen op nog meer deelnemers om deze 
avond legendarisch en uniek te maken.
Aanmelden kan te zijnner tijd via de website/webkassa, maar 
nu dus nog niet. Als het zo ver is, komt die te staan op  
www.leeghwaterbad.nl.

Freek Eshuis, manager Spurd-Leeghwaterbad.  l
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Fietsroutes door de jarige Purmer

Stap op de fiets en beleef de verhalen van de Purmer. 
Ter gelegenheid van vierhonderd jaar de Purmer zijn er 
twee fietsroutes gemaakt: één van zeventien kilometer 
door het noordelijke deel en één van vijftien kilometer 
door het zuidelijke deel van de polder. Beide routes 
starten bij het kruispunt Purmerenderweg-Westerweg 
bij de Purmerkerk en kunnen gemakkelijk worden 
gecombineerd.

Maak met de routes 
een tijdreisje door de 
geschiedenis van het gebied. 
Lees bijvoorbeeld over 
de droogmaking van het 
Purmermeer met behulp van 
poldermolens in het eerste 
kwart van de zeventiende 
eeuw. Nu zorgen drie 
elektrische gemalen er voor 
dat de inwoners van de 
Purmer droge voeten houden.

Buitenplaatsen
En maak kennis met de locaties waar ooit prachtige 
buitenplaatsen stonden, zoals kasteel Ilpenstein, Westwijck 
en Wolffenhoeck, waar dichter Joost van den Vondel een 
graag geziene gast was. Ook kom je langs de kaasfabrieken 
De Purmer en De Verwachting, waar boeren in de vorige 
eeuw  hun melk naar toe brachten. Ook lees je over de 
verwoestende brand in de kerk in de Purmerbuurt en de 

huidige kerk die 
daarvoor in de 
plaats kwam. En 
wist u dat er ooit 
een trammetje 
door de Purmer 
reed? De tram rijdt 
al lang niet meer, 
maar het tracé is 
nog grotendeels 
herkenbaar in het 
landschap.

Gratis
De routes zijn ontwikkeld door het Waterlands Archief en 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de 
papieren versie is gratis af te halen op diverse locaties in 
de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Waterland, 
waaronder bij de gemeentehuizen, VVV’s, enkele musea en 
bibliotheken, en het Waterlands Archief. Daarnaast zijn de 
routes digitaal te vinden op www.waterlandopdekaart.nl onder 
de knop Wandel- en fietsroutes. Er zijn printbare versies op 
A4-formaat.

Zie voor meer informatie ook www.waterlandsarchief.nl en 
www.hhnk.nl/purmer-400-jaar.  l

Twintigste Reuring  
succes ondanks regen
Het laatste 
weekend van 
juni was er weer 
Reuring. Dit 
jaar werd het 
festijn voor de 
twintigste keer 
georganiseerd. 
Wat was het weer 
een spektakel, 
met op de 
Koemarkt een 
mooi nagebouwde 
Beemstermolen. De molen ging helaas door de regen 
snel stuk en stortte in; we hebben er gelukkig nog een 
mooie foto van.

Van vrijdag tot zondag was het ook groot feest in het 
Leeghwaterpark. De openingsact van Les Commandos Perçu 
met vuurwerk en vuurflitsen was een spektakel.

Straattheater
Op zaterdagmiddag was er een mooie middag voor de 
kinderen in het Leeghwaterpark en in de binnenstad was er 
straattheater. De zaterdagavond in het Leeghwaterpark was 
er ook weer gezellig, met allerlei bands.

Op zondag, de laatste dag van het evenement, stonden 
er weer bekenden namen op het programma en was het 
gezellig druk. Maan, Fleming, Meau, Froukje, Rondé en nog 
meer artiesten: het kon niet op. Het was daarmee opnieuw 
een geslaagde Reuring en het weer werkte goed mee - op die 
bui na waardoor de Beemstermolen instorte natuurlijk.  l

Foto: Weidevenner.nl, Piet Jonker
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Beginnersgroep  
volksdansen gestart

Volksdansvereniging 
FDP (Folklore Dansgroep 
Purmerend) is op 
woensdag 7 september in 
Wijkplein Where gestart 

met een cursus volksdansen voor echte beginners. De 
lessen zijn van 19.30-20.30 uur.

Ook als je nog nooit hebt gedanst, kun je eenvoudig 
uitproberen of volksdansen iets voor jou is; een proefles is 
namelijk gratis.
Volksdansen is plezier, beweging en gezelligheid. 
Je leert gevarieerde dansen uit verschillende landen, 
op aanstekelijke muziek.

Belangstelling
Denkt u, ik heb wel belangstelling, maar wil eerst wel eens 
kijken of zien hoe het in de praktijk gaat, dan bent u van 
harte welkom op het Sport’in sportfestival op zaterdag 24 
september bij de Markthal op de Koemarkt. Daar kunt u vanaf 
13.00 uur gratis meedoen aan twee workshops.

Kijk voor verdere informatie of onze andere dansgroepen op 
www.folkloredans.nl of bel met Thea Okhuijsen: 06-3754 4718. l

Zomer voorbij: snoeien maar!

De zomervakantie is alweer voorbij als u deze wijkkrant in 
uw handen hebt. Dan is het ook weer tijd om eens naar uw 
tuin te kijken, want deze houdt natuurlijk geen vakantie en 
groeit rustig verder. Ook de regen heeft hieraan bijgedra-
gen, voor zover we over regen hebben kunnen spreken. 
Nu het groen bijna is uitgegroeid, is de tijd weer aangebro-
ken om struiken en heggen weer terug te snoeien.

Het kan zomaar zijn dat het groen behalve in uw tuin ook 
ruimte heeft ingenomen over de trottoirs, waardoor deze 
niet meer fatsoenlijk toegankelijk zijn en de medebewoners 
hiervan last kunnen ondervinden.

Verzorgd
Ga vooral lekker met uw planten aan de slag, zodat niet 
alleen uw tuin, maar ook uw straat er weer geweldig gaat 
uitzien. Hierdoor wordt de straat er weer als verzorgd 
beschouwd in plaats van dat mensen denken: 
‘Wat gaat de buurt/straat toch achteruit’.

Heel veel succes gewenst dus met de groene vingers. 
Heeft u zelf geen groene vingers, maar wilt u uw tuin toch 
weer een beetje toonbaar hebben? Vraag dan eens aan een 
van de buurtbewoners of die het wil doen, eventueel tegen 
een kleine bijdrage. Er zijn immers best bewoners die dit 
willen oppakken.  l

Bolderkar weer beschikbaar

Deze was gestolen 
en dankzij een 
inzamelingsactie is 
het weer beschikbaar. 
‘Zwerfinator’ Dirk Groot 
loopt al jaren met 
zijn bolderkar door 
Purmerend om zwerfafval 
op te rapen, maar eind juli 
was deze kar plotseling 
tijdens een van Dirk’s 
tochten verdwenen. 

Het was voor Purmerender Dirk Groot schrikken op een van 
zijn tochten in juli door Purmerend. Hij was zwerfafval aan het 
opruimen op de Verzetslaan, toen hij na opruimwerkzaamheden 
rondom de Macdonalds ineens zijn bolderkar kwijt was. Zo’n 
kar raak je niet zomaar kwijt, dus moet er uitgegaan worden van 
opzet. Nadat in eerste instantie RTV Purmerend een artikel over 
zijn gestolen bolderkar plaatste, werd hij overladen met media-
aandacht. Niet alleen NH-nieuws , maar ook het Algemeen 
Dagblad, het Parool en het Noord-Hollands Dagblad schreven 
artikelen over wat hem die zondag is overkomen. Naast al deze 
media-aandacht is een Facebookvriend, Rene Rovekamp, ook 
een inzamelingsactie gestart om een nieuwe kar te kunnen 
bekostigen. Deze actie heeft ondertussen al zoveel opgeleverd 
dat Dirk gemakkelijk een nieuwe kar kan aanschaffen. Van de 
diefstal is aangifte gedaan bij de politie.
Begin september hoopt Dirk zijn nieuwe bolderkar te hebben. 
Verder gebruikt hij de vele donaties voor extra materiaal wat hij 
gebruikt op zijn rondes door Purmerend en het overige bedrag 
gaat naar zijn nieuwe stichting die in oprichting is: ‘de Zwerfinator 
foundation’. Die gaat zich helemaal bezighouden met onderzoek 
en dataverzameling rond zwerfafval en plastic vervuiling.

Zwerfafvalonderzoek
Voor de ‘Zwerfinator’ is het een dagelijks ritueel. Hij loopt door 
Purmerend en doet zwerfafvalonderzoek. Sinds 2014 zoekt Dirk 
naar afval en noteert dat in een app. Dirk wilde eerst alleen de 
afval in zijn eigen omgeving opruimen, maar nu doet hij het ook 
in opdracht van gemeentes en bedrijven. In 2019 werd Groot uit-
geroepen tot nummer 1 in de Duurzame Top 100 van het Dagblad 
Trouw. De jury roemde zijn zogenoemde ‘wetenschappelijke 
analyses’. “Ik registreer alles wat ik opraap en geef op die manier 
inzicht in het afval. Wat ligt waar en vooral ook waarom? Alleen als 
je dat weet, kun je het oplossen” volgens Dirk.  l

Bron foto: Wikipedia
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Johan van Noorden 
met pensioen

Na zestig jaar in 
het vak werkzaam 
te zijn geweest, 
waarvan 36 in zijn 
schoenmakerij op 
het Gildeplein, gaat 
Johan van Noorden 
(71) met pensioen. 
Zijn schoenmakerij 
was er nog tot 1 
september; daarna 
is er geen nieuwe 
schoenmaker meer 

in gekomen. Wat er wel in het pand gaat komen, is 
nog niet bekend. We zullen Johan gaan missen.

Johan van Noorden, namens de redactie van de Wijkkrant 
Purmer-Noord en de Wijkkerngroep Purmer-Noord willen we 
je een mooie tijd wensen nu je met pensioen bent. Hopelijk 
zien we elkaar nog een keer.  l

Twee eenakters 
bij Koude Kermis

In de coproductie van het Purmerender Stadstoneel 
en PUIK worden twee eenakters gespeeld 
onder de noemer Koude Kermis. ’Het Groot 
Uitdrukkingenwoordenboek’ van Van Dale (2006) 
vermeldt dat de uitdrukking is ontstaan vanuit de 
gedachte dat een kermis verwachtingen wekt van 
plezier maken, maar bij een koude kermis is dat juist 
niet het geval.

Stel, je gaat naar het circus. Spanning, verwondering en 
lachen, toch? Maar wat als de clown er geen zin meer in 
heeft? Als de clown ‘de lach voorbij’ is? Hopla toet! Dan 
kom je van een koude kermis thuis. Of stel, je gaat naar het 
Musica Fiësta Festival. Je favoriete Spaanse gitarist staat 
op het punt van beginnen. Maar wat als degene die opkomt 
niet eens lijkt op je Spaanse held en een heel ander deuntje 
speelt? Koude kermis, toch? Of toch niet?

Nadenken
Koude Kermis biedt twee eenakters met teksten om over na te 
denken. Wie zijn wij? Wat zijn wij? Willen we dat zijn? Of gaan 
we mee met de ander? Niet zwaarmoedig, misschien wel een 
tikkeltje confronterend.  Is dat erg? Nee, want later lachen we er 
om. Het is tenslotte allemaal theater, toch?
Teksten: Barry – Jibbe Willems en Floortje – Peter Zuurveld.
Spel: Barry – Marc Bart en Floortje – Katinka Nieuwenhuizen.
Techniek: Cees Wingelaar.  l

Stemmen: Martin Roffel en Hans Jager.
Regie: Peter Zuurveld & Vincent Albers.
Reserveer vooraf via stadstoneel@gmail.com of 06-10588905.

Kijk voor meer informatie op purmerenderstadstoneel.nl en/of 
puiktheater.nl. 

Peter Zuurveld.  l
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