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Feest! 
 
In de zomer van 2022 vieren we dat de Purmer 400 jaar bestaat. We zijn blij dat u zich 
opgegeven heeft voor deze nieuwsbrief of ons op een andere manier heeft laten weten 
dat u betrokken bent. Via een regelmatige nieuwsbrief, maar ook via de website; 
purmer400jaar.com houden we u graag op de hoogte van de voorbereidingen en van het 
uiteindelijk programma.  
 

 Purmer vlag 375jaar 
 
Stichting 
Misschien goed om te weten wie het coördinerend en stimulerend comité is dat volop bezig 
is om er – samen met ú - in 2022 een prachtig feest van te maken: 
Danny Schouten  voorzitter 
Kees de Boer  secretaris 
Gerda Straver  penningmeester 
Ronald Knook  bestuurslid 
 
Omdat we onze klus serieus nemen zijn we bezig met de oprichting van Stichting Purmer 400 
jaar. Dit geeft juridische duidelijkheid en biedt mogelijkheden om subsidies en fondsen aan 
te schrijven. Dit is nu rond. Aansluitend vragen we een eigen bankrekening aan. Een planning 
en communicatieplan moet ervoor zorgen dat we alles op tijd doen wat er gedaan moet 
worden. Er ligt een flyer om bekendheid te geven aan ons doel. We zien als onze taak om te 
stimuleren dat er in 2022 door gezamenlijke inspanning een prachtig programma staat.  
We coördineren alle activiteiten en bieden ondersteuning waar dat nodig is.  



 

We gaan actief op zoek naar financiële middelen. Ook verzorgen  
centraal de publiciteit. 
 
U kunt ons altijd bereiken onder: purmer400jaar@gmail.com  
06-53188434  (Kees de Boer) 
Per post: Stichting Purmer 400 jaar  p.a. Oosterweg E 5 a  1481 AP Purmer 
 
Ondersteuning 
We zijn erg blij met de ondersteuning van Vereniging Purmer Belang en Stichting Oranje 
Comité De Purmer beter bekend onder de naam Purmer Feesten. Zij zijn bereid om in de 
vorm van financiële middelen en organisatorische hulp een belangrijke bijdrage te leveren. 
Daarnaast bleek uit een gesprek met burgemeester Mevr. Lieke Sievers dat ook de 
gemeente ons initiatief zeer waardeert. We hopen dat dit ook tot uiting komt in een mooie 
subsidie. 
 
Op wie richten we ons? 
De Purmer is van drie gemeenten. Wij richten ons op de inwoners en oud-inwoners van de 
Purmer, wonende aan de Ooster-, Kwadijker-, Purmerender-, Monnickerdammer-, Hof-, 
Wester- en Edammerweg, Purmer buurt en Purmerdijk.   
 
Purmer Klei. 
Met een groep creatieve geesten uit onze mooie polder hebben we gebrainstormd over wat 
we de essentie vinden van de Purmer. Klei natuurlijk! Dit wordt de rode draad van de 
activiteiten. Dit is wat ons allen verbindt. 
Wie heeft er niet mee gewerkt? Wie heeft het wel eens onder zijn schoen of aan zijn broek 
gehad? Als je de Purmer binnenrijdt zie je het al glanzend liggen.  
Ook voordat de Purmer ontgonnen werd, lag dit gebied al vol met klei en waarschijnlijk over 
400 jaar nog steeds. De klei heeft ons veel vruchtbare grond gebracht, maar ook toekomst 
voor gezinnen en boeren bedrijven. Vele hebben hun bestaan opgebouwd op deze grond. 
Onderlinge samenwerking om die klei te trosteren als het weer tegenzit of juist mee, 
keiharde klei of juist verschrikkelijk zacht, maar het zal nooit weg gaan. PURMER KLEI!  

 
 
Activiteiten rond klei 
Allerlei dingen kun je daarbij 
bedenken: wat er groeit en bloeit op 
de klei, het wonen op de klei, van 
klei maak je aardewerk, foto’s van 
klei, enzovoort. De veel om op te 
noemen. We nodigen u uit om alvast 
na te denken wat rond de klei 
allemaal mogelijk is om te laten zien, 
te laten horen of mee te feesten! 
 
 
Purmer klei   
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Waar staan we nu? 
Nadat groepen vrijwilligers uit de Purmer hebben overlegd zijn er twee  
comités gevormd: de Organiserende comités 400jaar Purmer en het Bestuur 
Purmer 400jaar. Het verschil zit in de uitvoering.  
 
De groep van Organiserende comités vormt de verbinding tussen alle initiatieven van de 
inwoners, verenigingen en wie dan ook, die iets wil laten zien, presenteren, organiseren 
etc. Elke maand zijn er vergaderingen waar zaken uitgewisseld worden. 
Mocht je contact zoeken, laat het ons dan even weten via onderstaand email adres. 
 
Het Bestuur Purmer 400jaar zorgt voor de ‘randvoorwaarden’, zoals de vele vergunningen 
die bij de verschillende instellingen en gemeentes aangevraagd moeten worden, het 
financiële plaatje, de veiligheid, het samenbrengen van initiatieven, de gezamenlijke 
leidraad, de communicatie, verzekeringen etc.  
Hiervoor zijn we in nauw contact met de gemeente Edam-Volendam en straks ook met de 
gemeenten Waterland en Purmerend.  
 

 
 
Samenwerking en afstemming 
We gaan goed na wie we kunnen of moeten betrekken bij ons evenement. Om ons te 
ondersteunen of om af te stemmen of samen te werken. Zo hebben we contact met het 
Purmerends Museum en met het Waterlands Archief. 
 
Eerst overzicht activiteiten 
Er zijn al mooie ideeën en concrete activiteiten ingediend: voor jong en oud. Het is 
afhankelijk van het enthousiasme wat we zullen kunnen gaan uitvoeren en wat niet. 
In de bijlage vindt u een lijst met ideeën. Geef s.v.p. aan waar uw voorkeur naar uitgaat. 10 is 
graag! Een 1 betekent: hoeft niet. 
Wilt u ook aangeven of u contactpersoon wilt zijn bij een activiteit? Geef het ook aan als u 
beslist een bijdrage wilt leveren, maar niet als contactpersoon. We hebben veel hulp nodig… 
 
  



 

Voor en door u 
Wij gaan u de komende tijd regelmatig informeren over de stappen die we  
maken en de activiteiten waar we uw hulp voor nodig hebben. Dit feest is  
voor en met u! Als stichting kunnen wij faciliteren, maar veel ligt bij ons allen. Elke bewoner 
maakt zijn eigen feest!  
 
Hoort Zegt het Voort! 
Wilt u zichzelf, familie of oude buren aanmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan even een 
bericht naar  purmer400jaar@gmail.com  
 
Of kijk op: INSTAGRAM, FACEBOOK, MAIL, WEBSITE - http://purmer400jaar.com 
 
Hieronder vindt u de ingediende ideeën voor activiteiten bij de feesten.  
Of wellicht staat uw idee hier nog niet tussen, laat het ons gerust weten!  
Deze lijst zit ook als bijlage bij de nieuwsbrief.  
 
U kunt de lijst printen, de punten daarop invullen en dan in de brievenbus doen bij Kees of 
per post op Oosterweg E 5 a 1481 AP Purmer.   
Of zet de punten en uw naam bij een activiteit in het Excel bestand en mail die naar:  
purmer400jaar@gmail.com 
Wilt u uiterlijk 30 april reageren? 
 
 

  Activiteitenoverzicht Purmer 400 jaar 
    

 Activiteit:  Aantal 
punten 

Ik wil deze activiteit helpen 
organiseren:  

      NAAM 
  Agrarische dag met de diverse activiteiten.      
1 Agrarische dag:      veeteeltstudiedag     
2 Agrarische dag:      fokvee dag     
3 Agrarische dag :     akkerbouw dag     
4 Agrarische dag :     open huis agrarische bedrijven     
5 Agrarische dag:      toertocht met oude trekkers      

6 Agrarische dag:      oogstdemonstratie ( met de hand / met 
mechanisatie 40 jaar geleden / met huidige mechanisatie)     

7 Veiling organiseren:     bedrijven agrarische producten     
8 Veiling organiseren:    particulieren diverse spullen     
        
  Algemeen:     
9 Bedrijvendag.     

10 Reünie van oud bewoners.     
11 Roofvogelshow.     
12 Helikopter vluchten, Segway rijden, parcours afleggen      
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13 Purmerkerk:  Viering of andere activiteit     
14 Ouderwetse Boerenmarkt     

15 Ingang van de Polder versieren.  (6 stuks) 2 bruggen 
monnikendam, kwadijk, ilpendam/ N 244aan twee kanten     

16 Purmer opschoondag met buurtverenigingen     
        
  Sport en Spel:     

17 Polderloop     
18 klei race      
19 Tuinenwedstrijd     
20 Praalwagens per buurtvereniging      
21 Zeskamp met buurtverenigingen     

22 Puzzelrit    (op de fiets  /  lelijke eendjes /  tuk tuk / paard en 
wagen etc. )     

23 Geocaching      
24 Koeboten race      
25 Darttoernooi.       
26 Kleiduiven schieten     
27 Stroladen spel     
28 Beach volleybal     
29 Klaverjassen / Keezen     
30 Paintball.      
        
  Kinderen:     

31 Purmerbos kabouter pad voor de kleintjes ( 3 tot en met 6 
jaar)      

32 Een toneel voor alle kinderen  bv middag voorstelling      
33 Pannenkoeken bakken en versieren     
        
        
  Jeugd:     

34 Tunneltje onder N244 ‘oppimpen’       
35 Rotonde oppimpen.      

36 Promotie borden  maken of iets dergelijks of Video’s maken 
en bewerken      

37 Een avond disco met eigen lichtshow voor jeugd     
        
  Feesten:     

38 Foodtrucks / bierproeverij     
39 Optreden Flegmatieke zonderlingen.      

40 Purmerpop , optredens van lokale bandjes uit de 3 
gemeenten.      



 

41 Start 1/2 januari 2022 met lichtjestour voor trekkers/auto’s 
of andere voertuigen      

42 Lichtornamenten op iedere poort of bij lantaarnpalen.      
43 Playbackshow     
44 Karaoke avond     
45 Running diner. Eten bij je buren     
        
  Informatief en boeken:     

46 Foto’s van boerderijen langs de weg.      

47 
Polder-foto-shoot.     Tijdens puzzelrit , of andere activiteit, 
op bv een drietal plaatsen hobby fotograaf neerzetten voor 
polder foto shoot     

48 Miss /  mister polderverkiezing     
49 Verhaal 400 jaar Purmer boek     
50 Smoelenboekje maken      
51 kalender met markante koppen of iets dergelijks     
52 Nieuwe Purmer vlag     

53 Via HEEL groot ophijsbaar scherm aan 4 zijkanten van 
weiland een lichtshow gegeven      

54 Fotoboek     

55 Fotocollage van oude foto’s enz. Geschiedenis van de 
Purmer.      

        
56 Of….      
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