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In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte over de stappen die zijn gezet 

en welke er nog gezet moeten worden om de festiviteiten rondom het 400 

jarig bestaan van de Purmer tot een groot succes te brengen. Veel lees plezier 

en hopelijk sluit u ook aan bij de vele vrijwilligers die nu al actief zijn. 
 

Nieuwe datum voor de Nagel Lichtjesoptocht 
Na de laatste persconferentie van 14 

december over de coronamaatregelen 

is het duidelijk geworden dat de Nagel 

Lichtjesoptocht helaas niet door kan 

gaan op 2 januari. Daarom is de datum 

verzet naar 12 februari 2022. We gaan 

ervan uit dat de maatregelen dan 

versoepeld zijn. Het enthousiasme om 

mee te doen is groot. Er zijn al meer 

dan 100 inschrijvingen binnengekomen. 

Ook al duurt het nog even, we gaan er 

met z’n allen een mooie lichtjesoptocht 

van maken. Dus berg de verlichting na de kerstdagen nog niet op en laat de verlichting in de 

tuinen nog even hangen want op 12 februari zijn ze weer nodig. Wil jij ook meedoen? Geef 

je dan op via: lichtjestochtpurmer@gmail.com. (foto: koezichtbeemster.nl) 

 

Films, video’s en foto’s gevraagd voor de Reünie van zondag 10 juli 
Noteer zondag 10 juli alvast in de agenda. Dan staat de reünie en een familiedag op het 

programma van Purmer 400 jaar. Vanuit de hele wereld kan iedereen, die zich verbonden 

voelt met de Purmer, samenkomen om bij te praten, opnieuw kennis te maken of gewoon 

weer eens samen te zijn. Of u nu woont of werkt in de Purmer of er geboren bent? Iedereen 

is die dag welkom om elkaar te zien onder het genot van een drankje en lekker eten. Meer 

informatie over aanmelden voor deze dag volgt later. 

 

Tijdens deze dag willen we (oude) beelden en video’s van de Purmer tonen op een groot 

scherm. Onze vraag aan u is: heeft u foto’s of opnames van vroeger, over welk onderwerp 

dan ook, en mogen wij die gebruiken, mail deze naar purmer400jaar@gmail.com of stuur 

per post naar: Stichting Purmer 400 jaar p/a Edammerweg E2 1481 AR, De Purmer.  

mailto:lichtjestochtpurmer@gmail.com
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Uitslag fotowedstrijd is bekend 
Jeanne Hinke uit Ilpendam heeft de 1ste prijs gewonnen 

van de fotowedstrijd. Zij ontving hiervoor een Purmer-

klompvogelhuisje, haar winnende foto in een mooie lijst 

en de allereerste kalender met foto’s van de 

fotowedstrijd. Haar winnende foto staat op de voorkant 

van de kalender. De foto van Jeanne is gekozen uit 150 

ingestuurde foto’s  

 

 

Unieke ‘Purmerkalender’ te koop! 
Wilt u deze unieke kalender, met foto’s gemaakt in de Purmer, ook aan 
de wand? Of cadeau doen tijdens de kerstdagen? De kalender is te koop 
bij Tamoil Edam voor € 14,95.  
 
De kalender kan ook besteld worden: 

- voor adressen in de Purmer door € 14,95 
over te maken op NL72 RABO 0371 8334 18 t.n.v. Stichting Purmer 
400 jaar met als omschrijving bij het betalingskenmerk uw naam 
en adres. Of gebruik de hiernaast opgenomen QR- code (camera 
van de mobiele telefoon op de QR-code richten). Bewoners uit de 
Purmer kunnen de kalender ook bestellen via de eigen 
buurtvereniging. 
 

- voor adressen buiten de Purmer (binnen Nederland) komt er 
€ 5,- verzendkosten bij. De betaling van €19,95 kan worden 
overgemaakt op NL72 RABO 0371 8334 18 t.n.v.  Stichting Purmer 
400 jaar met als omschrijving bij het betalingskenmerk uw naam 
en adres. Of gebruik de QR- code hiernaast (camera van de mobiele 
telefoon op de QR-code richten). 
 

 

Danny Schouten en Ronald Knook bij RTV Purmerend 
Voorzitter Danny Schouten en secretaris Ronald Knook van de 
stichting Purmer 400 jaar waren uitgenodigd voor een interview bij 
RTV Purmerend. In het programma Ondernemend Purmerend 
vertelden zij over de activiteiten rondom de viering van het 400 jarig 
bestaan van de Purmer. Kijk hier het programma terug (van 01.57 
tot 13.00 minuut). 
 

  

https://rtvpurmerend.nl/televisie/gemist/ondernemend-purmerend/5c3f8e8c-2470-4834-995f-d5f7884d4803/ondernemend-purmerend-december-2021


 

Praalwagenoptocht 
De eerste bijeenkomsten van de buurtverenigingen hebben plaatsgevonden. Hier werd 

nagedacht over de thema’s  en de ontwerpen van de praalwagens. Er zijn in totaal 7 

buurtverenigingen. Iedereen heeft mooie plannen en is aan het nadenken hoe deze kunnen 

worden uitgevoerd. De praalwagenoptocht staat gepland voor zaterdag 9 juli. Zet dit alvast 

in de agenda! We houden jullie, via deze nieuwsbrief en via Facebook en Instagram, op de 

hoogte van de vorderingen.  

 

 

Word jij ‘Vriend van de Purmer’? 
U kan de organisatie van ‘Purmer 400 jaar’ 

steunen door artikelen uit de winkel te 

bestellen. Leuke artikelen met het logo 

van Purmer 400 jaar; T-shirts, vlaggen, 

stickers, Bonbon koeschaal, 

flessenopener, Boerengolf-set, 

Purmerbier, Vogelhuisje of een paar 

klompen. Met al deze producten laat u 

zien dat u de organisatie steunt! De 

artikelen zijn te bewonderen en te 

bestellen bij Tamoil Edam. Maar ook door 

het formulier op de website in te vullen.  

 

 

Al veel sponsoren met een mooie bijdrage aangesloten 
Aan de organisatie van de festiviteiten rondom de viering van Purmer 400 jaar zijn hoge 

kosten verbonden. We zijn daarom ook erg blij met de sponsoren die zich tot nu toe hebben 

aangesloten ; Boon Edam, Rabobank, Van Geemen, De Jong en Tump, Knook Totaaltechniek, 

Jonk Infra, De Struunhoeve, Loonbedrijf en grondverzet J.A.N. Koning, De Waalpaal, LMB 

Haan bv, Klaver Agrarisch Vastgoed, Knook Vormgevers in metaal, Martin Oly 

metaalbewerking op maat, Nagel Hydraulics, De Heus Voerders, Fouragehandel P&E van 

Beers, Hotel Volendam, Milieu Service Nederland, Eipi Belettering en Gevelreclame, Cono 

Kaasmakers en Agrifirm.   

 

Maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe sponsoren. Bent u of kent u iemand die zijn of 

haar naam wil verbinden aan ons jubileum? Laat het ons weten via 

purmer400jaar@gmail.com en wij nemen contact op.    

 

 

Voorinschrijving Purmerboek ter ere van het 400 jarig jubileum 
Ter ere van de viering van het 400 jarig bestaan van de Purmer wordt er een boek 

uitgegeven (gebonden, ruim 200 pagina’s). In dit rijk geïllustreerde boek staan foto’s, 

prenten, kaarten, portretten en afbeeldingen van historische voorwerpen. In het boek wordt 

niet alleen de geschiedenis van de polder belicht, maar is er ook aandacht voor de huidige  

https://purmer400jaar.com/vriend-van-de-purmer/
https://www.boonedam.com/nl-nl
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/waterland-en-omstreken?page-size=5
https://vangeemen.nl/
https://dejongentump.nl/
https://www.knooktotaaltechniek.nl/
http://jonkinfra.nl/
http://www.destruunhoeve.nl/
https://www.jankoning.nl/
https://www.dewaalpaal.nl/
https://www.lmbhaan.nl/
https://www.lmbhaan.nl/
https://www.klaveragrarischvastgoed.nl/
https://www.knooklas.nl/
https://martinoly.nl/
http://nagelbv.nl/
https://www.de-heus.nl/
https://voerboertje.nl/over-ons/
https://voerboertje.nl/over-ons/
https://www.hotelvolendam.nl/
https://www.milieuservicenederland.nl/?gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o3FlJpHnguMiX3UyCTs4tJFxZ-bBoc3s8MoSMCA7hYnRkD8lsvLUU0aAmMDEALw_wcB
https://www.eipibelettering.nl/?gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o0Vu-n6ez1GE0RWd2zHMfqXnub4iS-QcKuMTtCt5eU3dMvGvQJS_SUaAvMzEALw_wcB
https://www.cono.nl/
https://www.cono.nl/
https://www.agrifirm.nl/
mailto:purmer400jaar@gmail.com


 

activiteiten en de toekomstige ontwikkelingen. Alles met speciale aandacht voor de 

bewoners.  

Omdat het boek in beperkte oplage wordt gedrukt is het mogelijk om deze vooraf te 

reserveren via voorintekening. De kosten voor het boek zijn bij voorintekening € 19,95 (na 

voorintekening €24,95). Wilt u verzekerd zijn van het boek? Maak dan gebruik van de 

voorintekening!  

 

Bewoners uit de Purmer doen dit door € 19,95 over te maken op NL72 

RABO 0371 8334 18 t.n.v. Stichting Purmer 400 jaar of gebruik de QR-

code links (camera van mobiele telefoon op de QR-code richten) met 

vermelding van uw naam en adres.  

 

 

Voor verzendadressen buiten de Purmer komen er verzendkosten bij. U 

kunt reserveren via voorintekening door €26,70 (€19,95+€ 6,75 

verzendkosten binnen Nederland) over te maken op NL72 RABO 0371 8334 

18 t.n.v. Stichting Purmer 400 jaar of gebruik de QR-code rechts (camera 

van mobiele telefoon op de QR-code richten) met vermelding van uw 

naam en adres.  

 

 

Tentoonstelling Purmer 400 jaar in Waterlandsmuseum de Speeltoren. 
Van 22 januari t/m 9 juli 2022 is in 
het Waterlandmuseum de Speeltoren 
in Monnickendam, een mooie 
tentoonstelling over 400 jaar Purmer 
te bezichtigen. Deze tentoonstelling 
belicht een aantal onderwerpen uit 
de geschiedenis van de Purmer, met 
speciale aandacht voor het 

Waterlandse deel. Er zijn verschillende historische kaarten, illustraties en voorwerpen uit de 
eigen collectie van het museum de Speeltoren te 
bewonderen. Aangevuld met bruiklenen van het 
Edams museum en het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK). Met als hoogtepunten het 

grote antieke molenmodel uit Edam, een  wagenbord met wapen van 
het Waterschap de Purmer en een video van verhalenverteller Marten 
Horjus, die vertelt over het Purmer zeewijf. Dit alles is zeer de moeite 
waard om te gaan bekijken. Kijk hier voor openingstijden en alle andere 
informatie. (foto’s: despeeltoren.nl) 

 

  

https://www.despeeltoren.nl/
https://www.despeeltoren.nl/


 

Stel uw erf, tuin of huis open voor de Open Dag Purmer 400 op 25 juni 
De voorbereidingen voor de Open Dag 
Purmer 400 op 25 juni 2022 zijn in volle  
gang. Dankzij de Purmerbewoners 
wordt het programma steeds 
gevarieerder.  
En, u kunt nog meedoen. Alle bewoners 
van de Purmer hebben een uitnodiging 
ontvangen om mee te doen.  
Meerdere (agrarische) bedrijven en 

inwoners hebben gereageerd. Zij stellen hun erf, tuin of huis open om hun 
bedrijfsactiviteiten of liefhebberij te laten zien. Zo werken bewoners aan exposities met 
hedendaagse kunst, aan plekken met fijne muziek en locaties met koffie, thee en limonade. 
De boswachter van het Purmerbos regelt voor de natuurliefhebber een activiteit in het bos. 
Een vogelaar vertelt over de verschillende vogels en uilen in de Purmer.  
Daarnaast organiseert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met het  
Recreatieschap Noord-Holland een fietsroute langs historische locaties in de Purmer. 
De tocht start bij het gemaal in Edam met een tentoonstelling met historisch  
materiaal. Museum de Speeltoren in Monnickendam heeft een expositie over de  
geschiedenis en de drooglegging van de 
Purmer. Maar er is ruimte voor meer en 
alles is leuk. Wilt u uw erf, tuin of huis 
open stellen voor de Open Dag Purmer 
400, stuur dan een e-mail naar: 
opendagpurmer400@gmail.com.  
(foto’s: cultureelerfgoed.nl) 
 

 

Aanmelden voor de Nieuwsbrief ? Hoort Zegt het Voort!  
Wilt u zichzelf, familie of oude buren aanmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan even een 

bericht naar purmer400jaar@gmail.com. 

___________________________________________________________________________ 
Het coronavirus is en blijft waarschijnlijk nog wel een tijdje een onzekere factor.  

We blijven optimistisch, maar alles is onder voorbehoud. 
 

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

Geef dit aan door een bericht te mailen aan purmer400jaar@gmail.com 
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