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PURMEREND - CENTRUM
 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Al dertig jaar wijkkrant

De wijkkrant die u al jaren ontvangt, is precies dertig 
jaar geleden, in 1993, begonnen in de Purmer-Noord 
en uitgegroeid naar alle zeven wijken van Purmerend. 
Die wijken zijn: Centrum, Gors, Overwhere, Purmer-
Noord, Purmer-Zuid, Weidevenne en Wheermolen. 
Sinds de samenvoeging van Purmerend en Beemster 
zijn ook de redacteuren van Binnendijks bij dit cluster 
aangeschoven.

Alle wijken hebben hun eigen vrijwilligers als redactieleden, 
met soms een wijkkerngroep als ondersteuning. Ze krijgen 
van hun wijkbewoners en allerlei organisaties de informatie 
om voor u als lezer de uitgave tot een leuke en mooie krant 
te maken. Soms is er een onderwerp dat voor meer of alle 
wijkkranten interessant is, zodat we die informatie met elkaar 
uitwisselen.

Redacteuren
U staat er misschien niet bij stil, maar er werken momenteel 
in totaal zestien redacteuren aan de diverse wijkkranten, die 

worden ondersteund door een eindredacteur. De redactie 
van Binnendijks bestaat uit twee redacteuren en een eigen 
eindredacteur.
Na het verzamelen, inplannen en redigeren wordt de kopij 
– dus teksten en foto’s – aangeleverd bij de opmaker van 
Werkom, die er voor zorgt dat de krant zijn uiterlijk krijgt 
en leesbaar wordt. Vervolgens gaat deze naar de drukker 
om alles letterlijk op papier te laten zetten. Dan zijn we 
ondertussen alweer drie weken verder. Daarna gaat die 
papieren versie naar het bedrijf dat er voor zorgt dat de krant 
wordt verdeeld onder de bezorgers die de wijkkrant in uw 
brievenbus stoppen. Vanaf het verzamelen van de stukken 
tot aan de krant bij u op de mat valt zijn dan zo’n vier tot vijf 
weken verstreken.
Wij als redactieleden hopen u nog lang van al deze leuke, 
nuttige en interessante informatie te kunnen voorzien.

Versterking
De redactie van Wijkkrant Centrum kan trouwens nog 
wel wat versterking gebruiken. Mocht u het leuk vinden 
zich aan te sluiten bij de redactie, of wilt u een keer een 
editie meedraaien of -kijken, stuur dan een mail naar 
centrumredactie@gmail.com.  l

Collectanten Reuma 
Nederland gezocht

Een op de negen mensen in Nederland heeft een vorm 
van reuma – en elke dag komen er zevenhonderd 
mensen bij. Er is dus een grote kans dat u iemand met 
reuma kent. 

U kunt een bijdrage leveren aan het verbeteren van hun 
kwaliteit van leven door u aan te melden als collectant.
Tijdens komende collecteweek wandelt u dan twee uurtjes 
door uw eigen wijk om geld in te zamelen. Lekker in de 
buitenlucht zijn, leuke gesprekjes voeren, en nog voor het 
goede doel ook.

Daarom onze vraag: geeft u twee uurtjes van uw kostbare tijd 
en helpt u ons mee in de week van 20 tot en met 25 maart 
2023? Mail mij dan op miranda.koning67@hotmail.nl.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Miranda Koning,
wijkhoofd ReumaNederland Bloemenbuurt.  l

Woningen Orchideeënstraat 
verduurzaamd
De wooncorporatie van 
de woningen aan de 
Orchideeënstraat is in 
december begonnen met 
het verduurzamen van het 
woningblok. In de straat 
staan dan ook hopen 
bouwmaterialen. De woningen 
worden zowel van buiten als 
van binnen verduurzaamd. 
Zo wordt het dak van binnen 
uit geïsoleerd, worden de 
ramen vervangen door goed 
geïsoleerd glas en worden de 
cv-installaties aangepast.  
Al met al was het een grote 
klus, die echter wel hard 
nodig was. De bewoners 
kunnen straks dan ook 
genieten van een goed 
geïsoleerd huis, wat flink 
scheelt in de stookkosten.    l
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Speurtocht 
naar lek 
geslaagd
Ineens was het in december 
een komen en gaan 
van zware machines in 
het parkje tussen de 
Goudenregenstraat en het 
station. Het stukje groen 
bij de hondenuitlaatplek 
werd afgesloten en diep 
afgegraven. Het was dus 
een drukte van belang, 
maar wat was er nu aan de 
hand? Het antwoord: de 
stadsverwarming merkte 
dat er een lek in een leiding 
zat, dat ze aan het opsporen 
waren. Ze wisten niet precies 
waar het gat zat; vandaar 
dat een groot stuk werd 

opengehaald. We gaan er van uit dat het lek is gevonden, 
want van de ene op de andere dag was alles weer dicht en 
waren de machines weer verdwenen.  l

Word vrijwilliger bij 
Stichting Wonen Zorg 
Purmerend

In Purmerend wonen net als overal in ons land veel 
ouderen. Ook in onze wijk bestaat een aantal woonvormen 
voor onze oudere medebewoners, zoals bijvoorbeeld 
De Rusthoeve. In deze diverse woonvoorzieningen 
houden zich de nodige dames en heren bezig met allerlei 
zaken voor de bewoners. Zij kunnen nog wel wat extra 
vrijwilligers gebruiken.

Onze verslaggever had in restaurant De Populier van De 
Rusthoeve een ontmoeting met twee dames van de Stichting 
Wonen en Zorg Purmerend. Deze dames, Kelly Brussel en 
Mariëtte Quint, hebben de leiding over het verzorgen van 
allerlei activiteiten en hulpvragen van en voor de bewoners.

Locaties
De stichting is werkzaam op drie locaties in Purmerend, te 
weten De Rusthoeve, Heel Europa en De Tien Gemeenten. 
De activiteiten worden veelal verzorgd door vrijwilligers, en 
natuurlijk zijn er altijd vacatures. Hierbij valt te denken aan: 
maatjescontact, helpen in de keuken, fietsen met bewoners en 
meehelpen bij de spelletjesmiddag of het klaverjassen.
Er kan echter ook worden gekeken naar een uitdaging op maat. 
Stel, u bent ergens heel goed in of vindt iets erg leuk om te 
doen, dan denkt Mariëtte graag met u mee over hoe u dit zou 
kunnen inzetten bij de oudere bewoners.  l

Kortom, als u wat van uw tijd beschikbaar wilt stellen 
voor onze oudere medemensen, dan bent u van harte 
welkom. Mariëtte is als coördinator Vrijwilligers en 
Recreatie graag beschikbaar voor meer informatie of een 
kennismakingsgesprek.  U kunt haar bereiken via e-mail, 
m.quint@swzp.nl, of door te bellen naar 06-57195429.  l

Looiers voorzien van nieuwe trap
Als sinds de oplevering van het 
complex Looiers zat er een fout 
in de trap die naar de ingang 
leidt. De trap was namelijk te 
breed en kwam daardoor te ver 
op de stoep uit. Mensen met 
een rollator, rolstoel of kinder-
wagen konden zodoende niet 
tussen de trap en het verkeers-
licht door. Half december is de 
gehele trap dan ook verwijderd 
en stap voor stap is er een 
nieuwe versie gecreëerd. De 
treden zijn nu een stuk minder 
diep, waardoor de trap ook minder ver uitkomt op de stoep. Nu is 
het trottoir weer voor iedereen toegankelijk en is de bouw van de 
Looiers echt helemaal voltooid.  l

 

Afhaalpunten  
van onze wijkkrant

Onze wijkkrant wordt verspreidt samen met het 
Purmerends Nieuwsblad. Helaas is er niet altijd een 
bezorger beschikbaar voor de gehele wijk en kan het 
zijn dat u de wijkkrant niet ontvangt. 

Wij willen natuurlijk zoveel mogelijk buurtbewoners bereiken met 
onze wijkkrant. Daarom is de wijkkrant beschikbaar op verschil-
lende punten. Er staat een zuil in het Gebouw Marijke (iedere 
doordeweekse dag te bezoeken), in de Strada en bij het gemeen-
tehuis. U kunt hier terecht en een wijkkrant meenemen.  l
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Wintertentoonstellingen in 
etalage VVV Purmerends Museum

Sinds 2 januari staan twee lokale kunstenaars 
centraal in de etalage van de VVV/Museumwinkel in 
de Peperstraat 35. Het Purmerends Museum heeft de 
etalageruimte beschikbaar gesteld aan Kunstcollectief 
Purmerend om daar maandelijks een kunstenaar te 
tonen met een of meerdere werken.

2 januari – 6 februari: Jurgen van den Hoek
Voordat Jurgen aan 
een schilderij begint, 
is het creatieve proces 
grotendeels achter 
de rug. Tientallen 
schetsen, ontwerpen 
en detailschetsen zijn 
(soms met behulp van 
de computer) in het 
ontwerpproces gemaakt. 
Het eindresultaat staat 
dus al vast als hij aan een 
schilderij begint. Doorgaans schildert Jurgen met acrylverf 
in combinatie met permanent inkt-pennen. Voorkeursformaat 
is 90 bij 90 centimeter. Het eindresultaat is ‘strak en 
realistisch’. Vaak doet zijn werk denken aan M.C. Escher. 
Zwart-wit werk heeft zijn voorkeur, omdat dit een krachtig 
eindresultaat geeft en het je dwingt tot het maken van 
keuzes (het is zwart of wit).
Zie ook: www.jurgenvandenhoek.nl.

6 februari – 6 maart 2023: Joke Goossens
Na een jaar kunstacademie is Joke biologie gaan studeren. 
Ze gebruikt dan ook vaak thema’s uit de natuur, zoals 
bloemen, landschappen of wolkenluchten. Ze heeft heel lang 
vooral geaquarelleerd, maar is nu alweer jaren enthousiast 
met krijt, zachte pastel en oliepastel bezig. Voor grotere 

doeken neem ze meestal 
acryl, al dan niet met gel-
medium voor meer reliëf. 
Licht-donkercontrasten 
en de effecten van de 
lichtinval vindt ze steeds 
een uitdaging. Ze zoekt 
vaak plekken op in haar 
directe omgeving, zoals het 
Purmerbos of het Twiske. 
Door af en toe een cursus te 
volgen, vindt ze vaak nieuwe 
inspiratie.

In de VVV/Museumwinkel is meer informatie over de 
kunstenaar en het werk van die maand te vinden.  l

Feest op Koemarkt luidt 
nieuwe jaar in

Na twee jaar afwezigheid 
door corona was er op 
1 januari gelukkig weer 
een editie van Purmerend 
Wenst Elkaar. Op een 
drukbezochte Koemarkt 
wensten inwoners van 
de gemeente Purmerend 
(uiteraard inclusief Beemster) en van daarbuiten elkaar 
een goed en gelukkig 2023.

Optredens waren er onder meer van Belle Perez en Thomas 
Berge. De sfeer zat er weer goed in en het weer werkte ook 
mee. Kortom, het was een vrolijk begin van dit nieuwe jaar.  l

Sfeerverlichting  
rond de feestdagen
In de maand december hebben veel buurtbewoners hun 
best gedaan om hun tuin of straat te verlichten voor de 
feestdagen. De een was nog mooier dan de andere. Een 
deel van de Vooruitstraat wordt al jaren door een vast clubje 
versierd. Zodra de Sint het land heeft verlaten, komen de 
buren bij elkaar om hun woningen te versieren. Het was ook 
dit jaar weer een plaatje. Dit jaar had ook Villa Clementine 
haar best gedaan om de grote boom op het erf te versieren. 
Dat was gelukt, want het zag er prachtig en sfeervol uit.  l
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Waar is dit? Ken uw wijk
De oplossing van de vorige 
opgave luidt: een prachtig 
verlichte gevel in de Bernard 
Nieuwentijtstraat. We hebben 
drie inzendingen gekregen, 
maar helaas zat er geen 
goede oplossing bij. Er is 
deze editie dus geen winnaar 
van de cadeaubon.
Onze fotograaf heeft weer 
een nieuwe puzzelfoto 
gemaakt. Als u weet waar dit 

in de wijk is, kunt u tot 24 maart 2023 de oplossing insturen 
en maakt u kans op een VVV-bon ter waarde 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

Naar het licht
met een glimlach

het nieuwe jaar tegemoet
met de verwachting voor 

een aanvaardbaar bestaan

bij moeilijkheden in
verbinding gaan en

naar oplossingen zoeken

met de lente in zicht
naar een lichtpunt toe

die je laat genieten
van het nieuwe groen

hou het met je ogen vast
en blijf doorstappen

Gerda Hooijberg 

Bewegen voor 55+
In de sportzaal van kindercentrum Willem Eggert is op 
vrijdagmiddag een mogelijkheid voor 55-plussers om, onder 
deskundige begeleiding, aan hun conditie te werken.

Dit sportmoment wordt georganiseerd door Trimgroep 
Phoenix. Van oorsprong was deze groep alleen toegankelijk 
voor senioren met een hartprobleem, maar er bleek in de 
samenleving méér belangstelling te zijn voor aangepast 
bewegen.
Wilt u graag onder professionele begeleiding sporten en lijkt 
het u leuk om met deze groep mee te doen, kom dan eens 
kijken op vrijdagmiddag. De groep traint van 14.15 tot 15.45 
uur. De ingang van de sportzaal bevindt zich aan de Jan van 
Egmondstraat.  l

Felicitaties  
voor zestigjarig huwelijk
Op 11 december waren Bert en An van Slooten-
Heezen zestig jaar getrouwd. Voor dit prachtige 
jubileum kwam wethouder Harry Rotgans bij het 
echtpaar langs om ze te feliciteren met dit heuglijke feit.

Bert en An 
leerden elkaar 
kennen op de 
kweekschool 
in Doetinchem. 
Na hun huwelijk 
zijn ze gaan 
inwonen bij hun 
(schoon)ouders 
in een dorpje 
dichtbij die 
Achterhoekse 
stad. Bert was 
werkzaam in het 
onderwijs als 
hoofd van de 
school; An werkte eveneens in het onderwijs, maar dan als 
lerares. In 1969 is het echtpaar verhuisd naar Purmerend en 
de twee wonen nu bij ons in de mooie Bloemenbuurt.

Schilderen
Bert vult zijn vrije tijd met tekenen en schilderen. Dit doet hij ook 
bij het gebouw Marijke. Op maandagochtend van tien tot twaalf 
uur is hij daar te vinden. Bert maakt de mooiste aquarellen. Het 
zijn schilderijen die doen denken aan de stijl van Anton Pieck, 
en hij maakt ze zó uit het blote hoofd. Ook bij de schildersclub 
werd met een heerlijke taart stilgestaan bij de huwelijksdag. 
An houdt zich liever bezig met lezen, borduren en puzzelen.
Het zestigjarig huwelijk is gevierd samen met kinderen en 
kleinkinderen.  l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Jan Jansen, Stefan de Jong en Nathalie Rijkenberg.
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: Werkom, Business Post & Printing.
Opmaak: Gerjan Stolp.
Drukwerk: Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 23 maart 2023.
Kopij kunt u aanleveren tot 24 februari 2023.
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