
 

PURMER 400 JAAR 
     

Nieuwsbrief nr 4, maart 2022 

 

In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen voor de 

Purmer 400 jaar-viering. De aftrap is geweest en we kijken nu vooruit naar 

wat er gaat gebeuren. Veel leesplezier en we hopen dat u ook aansluit bij de 

vele vrijwilligers die nu al actief zijn. 
 

De Nagel Lichtjesoptocht was een groot succes! 
Zaterdag 12 februari ging de Nagel Lichtjesoptocht dan eindelijk door. De vergunningen 

werden op het laatste moment verleend en de organisatie kon doorgaan met het regelen. 

Ook de organisatie was verrast door het grote succes; alleen maar positieve reacties 

ontvangen via Facebook en Instagram en andere kanalen. Iedereen was duidelijk toe aan 

een ‘feestje’. Stichting Purmer 400 jaar wil de organisatie, Gerwin Oortwijn, Dirk de Heer, 

Aron Lubrecht en Thomas Pronk van de Nagel Lichtjesoptocht heel erg bedanken voor het 

vele werk wat zij erin hebben gestoken. Maar zeker ook Jan Nagel van Nagel Hydraulics die 

zich als sponsor heel erg goed heeft neergezet. Het was zijn idee om de route te laten 

starten met het doorrijden van zijn bedrijfshal. Dit was een mooi beginpunt waarbij de 

deelnemers ook nog eens een goodiebag van Jan ontvingen.  

 

Live-uitzendingen 

Daarnaast hebben RTV Purmerend, Omroep Pim en L.O.V.E. de hele tocht live uitgezonden 

zodat thuisblijvers het ook konden volgen. Al met al een geweldige start van ons feestjaar.  

Hieronder een aantal linkjes naar de aandacht in de kranten en tv: 

- Rodi: https://www.facebook.com/watch/?v=285935510140388  

- Drone van Thomas Dekker: https://youtu.be/pbf3Ol9YU4g  

- NH Dagblad: 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220213_95557404?utm_campaign

=whatsapp&utm_medium=referral&utm_source=whatsapp 

- NH Nieuws: https://www.nhnieuws.nl/app/nieuws/299488/sfeerimpressie-feestjaar-

purmer-start-met-indrukwekkende-lichtjesoptocht  

- NOS Jeugd Journaal (5.30 min): https://jeugdjournaal.nl/uitzending/64506-

avondjournaal.html 
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Voorlopig programma Purmer 400 jaar 
Hieronder het voorlopige programma. Omdat de financiering nog niet geheel rond is kunnen 

er nog aanpassingen komen of activiteiten kunnen op een andere dag worden gepland. 

Details over tijden en inhoud van de programmaonderdelen en welke bands en artiesten 

komen optreden volgen binnenkort.  

  



 

Datum Activiteit/festiviteit 
22-01 tm 09-07  Tentoonstelling Waterlands museum De Speeltoren 

2e helft maart   Start tuinenwedstrijd door HHNK   

4 weekenden juni 
+ 1e weekend juli 

Expositie Purmerkerk  

Zaterdag 25-06 Open Dag Purmer  

Zaterdag 02-07 Opschoondag Purmer 

01 t/m 16-07 Aanzetten verlichting bij boerderijen en huizen  

                                                Start Feestweek Purmer 400 jaar 

Vrijdag 08-07  Banenmarkt 
Opening Purmer 400 jaar- feest 10-daagse 
DJ/Zanger/Band 

Zaterdag 09-07 Duurzaamheidsbeurs  
Praalwagen optocht  
DJ/Band/Zanger 

Zondag 10-07 
(Familiedag) 

Kerkdienst  
Reünie met DJ /Zanger(s)   
Buffet 
Playbackshow kids  
Playbackshow   

Maandag 11-07 Samen schilderen  
Kleirace (slob- en slootrace) 
Muziek  

Dinsdag 12-07 Fokveedag 
Landbouw mechanisatie demo/markt 
Oldtimer-trekker tourrit (klein aantal deelnemers) 
Oldtimer trekker tentoonstelling 
Autopuzzelrit  
Muziek  

Woensdag 13-07 Helikopter rondvluchten 
Kindermiddag 
    Estafette  
    Skelter race- brandweer show (Brandweerwagen) 
    Kleibakjes beschilderen 
Paintballen (voor de oudere kinderen) 
Beachvolleybal  
Boerenavondmarkt en Kaasmarkt 
Karaoke/Old school muziek  

Donderdag 14-07 Bedrijvenmiddag  
Kaartavond/Darttoernooi/Keezen  
Muziek  

Vrijdag 15-07 Toneel (middag- en avondvoorstelling) 
DJ/Zanger/Band 

Zaterdag 16-07 Beyaert Paarden wedstrijd (terrein Beyaert) 
Zeskamp  
DJ / Surprise act / Feestavond 

Zondag 17-07 Strowagen laden 
Oldtimer-trekker tourrit (groot aantal deelnmers) 
Oldtimer trekker tentoonstelling  
DJ/Zanger/PurmerPOP/ Regio muziek 
Foodtrucks & Drinks  
Prijsuitreiking buurtvereniging + tuinenwedstrijd  

 Einde feestweek Purmer 400 jaar 

 
Woensdag 30-12 

 
Lichtjesoptocht afsluiting 

 Einde Purmer 400 jaar 

 



Locatie feestterrein is bekend! 
De locatie voor het feestterrein is bekend. 

De feesten en activiteiten zullen gaan 

plaatsvinden aan de Oosterweg E28. Dit is 

net voor de rotonde op de N244. Hier zal 

een grote feesttent worden geplaatst waar 

maximaal 1500 personen in kunnen. Ook 

komt hier een parkeerterrein en een grote 

fietsenstalling.  

 

 

Inleveren oplossing Purmer 400 jaar-speurtocht tot uiterlijk 31 maart! 
U heeft ze vast al gezien; de mooie Purmer 400 jaar-

borden bij elke ingang van de Purmer. Deze zijn in 

december samen met het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) geplaatst. Aan deze borden is een 

speurtocht verbonden.  

Hoe doe je mee aan de speurtocht? 
Ga, op een zelf te bepalen moment, fietsend, lopend, 
skeelerend, joggend, vliegerend of zelfs schaatsend de 
Purmerpolder rond. De route (hieronder en op de website 
aangegeven) is ongeveer 25 km lang. Onderweg kom je, bij 

de 7 ingangen van de Purmerpolder aankondigingsborden ‘Purmer 400 jaar’ tegen. Op elk 
bord staat een foto afgebeeld die ergens in de Purmer is gemaakt. Raad voor alle borden de 
locatie waar de foto’s zijn gemaakt. Alle 7 borden zijn aangegeven op de plattegrond/route 
met een cijfer. De fotolocaties (waar is de foto gemaakt?) staan ook op de plattegrond/route 
maar met een letter. Koppel de nummers aan de letters en stuur deze oplossing in. 
 
Originaliteitsprijs 
Naast de speurtocht kan je ook meedoen voor de 
‘Originaliteitsprijs’. Kies jouw favoriete bord uit en maak er 
een leuke originele foto bij met jouw speurtochtgenoten. 
Hoe origineler, hoe beter. Maar doe het wel op een 
verantwoordelijke manier, voorkom verkeershinder of 
gevaarlijke en ongepaste situaties. 

Oplossing insturen    
Stuur jouw oplossing en originele foto, uiterlijk 31 maart 
2022, naar purmer400jaar@gmail.com of naar Stichting 
Purmer 400 jaar p/a Edammerweg E2, 1481 AR, De Purmer 
onder vermelding van naam en adres. Wie weet roepen we 
jou uit tot winnaar! 
 

Link naar de website met de uitleg en plattegrond. 
 

 
 
  

https://purmer400jaar.com/grote-feestdagenspeurtocht-ter-ere-van-de-opening-van-het-purmer-400-feestjaar/


Tot 1 juni is het mogelijk om het jubileumboek ‘Purmer 400 jaar’ via 
voorintekening te bestellen.  
We hebben er al eerder over geschreven dat  ter ere van de viering van het 400 jarig bestaan 

van de Purmer een jubileumboek wordt uitgegeven (gebonden, ruim 200 pagina’s). In dit rijk 

geïllustreerde boek komen 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 activiteiten en de toekomstige ontwikkelingen. Alles 

met speciale aandacht voor de bewoners.  

Het is tot 1 juni 2022 mogelijk om het boek vooraf te 

reserveren via voorintekening. De kosten voor het 

boek zijn bij voorintekening € 19,95 (daarna  €24,95). 

Wilt u verzekerd zijn van het boek? Maak dan gebruik 

van de voorintekening!  

Bewoners uit de Purmer kunnen vooraf intekenen 

door € 19,95 over te maken op NL72 RABO 0371 

8334 18 t.n.v. Stichting Purmer 400 jaar met 

vermelding van uw naam en adres.  

 

Voor verzendadressen buiten de Purmer komen er 

verzendkosten bij. U kunt dan 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 met vermelding van uw naam en adres.  
 

 
 

Laat zien dat jij ‘Vriend van de Purmer’ bent! 
Voor de Purmer 400 jaar-viering zijn er 

leuke artikelen gemaakt met het logo 

van de viering. Dit zijn bijvoorbeeld T-

shirts, flesopener in de vorm van een 

klomp, bonbonschaal, boerengolf-set, 

vlaggen en nog veel meer. Door aanschaf 

van deze producten laat u zien dat u de 

organisatie steunt en daarmee vriend 

bent van Purmer 400 jaar! De artikelen 

zijn te bewonderen en te bestellen bij 

Tamoil Edam of via de buurtvereniging. 

Maar ook door het formulier op de 

website in te vullen.  
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Deelnemers gezocht voor de Boerenmarkt 
Op woensdagavond 13 juli van 18.00 tot 22.00 uur 

wordt er een Boerenmarkt georganiseerd op het 

feestterrein van de Purmer 400jaar. Op de markt 

komen gezellige kramen te staan die te maken 

hebben met het platteland zoals met kaas, worst, 

wol, brocante enz. Wilt u ook een kraam huren 

(€12,50) stuur dan, uiterlijk 30 juni,  een mail naar 

driesprong400@hotmail.com onder vermelding 

Boerenmarkt. U ontvangt dan verdere info en 

details over de markt.   

 

 

Nieuwe sponsoren aangesloten 
Om de vele festiviteiten te kunnen organiseren is er veel geld nodig. Wij hopen op de steun 

van de drie gemeentes maar dat is niet genoeg. We zijn daarom erg blij dat zich weer nieuwe  

sponsoren bij ons hebben aangesloten. Hieronder een opsomming van de totale lijst van 

sponsoren in willekeurige volgorde:  

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,  Agrifirm, Drukkerij 

Rijser, Fridi, Kraakman, Buis Elektrotechniek, Huiberts BV/ Wouters BV, Finish Profiles, Leeuwendaal, 

Peter Gorter Bakkerij, Lankelma, Best Containers, M. Havik BV. 

 

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.    

 

 

Praalwagenoptocht 
Een altijd zeer gewaardeerd onderdeel van de 

viering is de praalwagenoptocht (hiernaast de 

foto van de praalwagen Oosterweg met als 

thema Fabeltjeskrant van de 350 jaar viering). De 

optocht zal op zaterdag 9 juli worden 

georganiseerd. Alle 7 buurtverenigingen mogen 

dan met maximaal 3 wagens hieraan meedoen. 

Het thema van de optocht is ‘Klei’. We hebben 

van meerdere enthousiaste buurtverenigingen 

gehoord dat zij al druk zijn met het bedenken 

hoe de wagens eruit gaan zien. De organisatoren 

Christa Verbeek en Margreet Hopman hebben de 

buurtverenigingen op de hoogte gesteld van de 

benodigde informatie en van de voorwaarden (voor zover nu bekend) waaraan de wagen 

moet voldoen in verband met veiligheid. We verwachten dat er snel wordt begonnen met de 

bouw. De ‘razende reporters’ Inge en Nikki zullen binnenkort bij ze langsgaan om hier 

verslag van te doen zodat iedereen alvast kan meegenieten.   
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Oproep; Stel uw erf, tuin, huis of bedrijf open voor de Open Dag Purmer op 

25 juni  

Het is nog steeds mogelijk om u op te 

geven voor de Open dag van de Purmer 

400 jaar. Deze wordt gehouden op 

zaterdag 25 juni.  

 
Alle bewoners en eigenaren van 
bedrijven van de Purmer kunnen zich 
hiervoor opgeven om hun erf, tuin, huis 
of bedrijf open te stellen.  

 
Er zijn al veel enthousiaste bewoners en eigenaren van bedrijvend die zich hebben 
opgegeven.  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. 
 
Fietstocht 
Deze fietstocht 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. Ook is er 
een expositie in de Purmerkerk. Maar er 
is ruimte voor meer en alles is leuk. Wilt 
u ook meedoen of heeft u vragen? Stuur 
dan uiterlijk 20 maart een e-mail naar: 
opendagpurmer400@gmail.com.  
(foto’s: cultureelerfgoed.nl en Landhuis Leeuwendaal) 
 

 

Toegangskaarten voor de festiviteiten  
Voor een aantal festiviteiten en activiteiten die tijdens de viering worden georganiseerd zijn 

toegangskaarten nodig. De organisatie krijgt vragen of hier al toegangskaarten voor te 

bestellen zijn. Dit is nu nog niet mogelijk. We laten tijdig weten wanneer de verkoop 

hiervoor van start gaat. Omdat we verwachten dat de verkoop snel zal gaan worden de 

kaarten eerst een aantal dagen alleen voor bewoners uit de Purmer beschikbaar gesteld. 

Daarna zullen de kaarten in de vrije verkoop gaan. We houden jullie op de hoogte zodra 

hierover meer te melden is.  

mailto:opendagpurmer400@gmail.com


Bibliotheek Waterland speciale Purmer 400 jaar tafel 
De Openbare Bibliotheek aan de Waterlandlaan in 

Purmerend  heeft een speciale tafel ingericht met boeken 

die te maken hebben met Purmer 400 jaar. Dus wilt u meer 

weten over de Purmer en het ontstaan hiervan? Loop dan 

eens binnen bij bibliotheek Waterland.  

Twee tentoonstellingen en een educatief pakket 

over Purmer 400 jaar 

 
Waterlandsmuseum de Speeltoren. 

In de vorige nieuwsbrief schreven we 

er al over; een mooie tentoonstelling 

over 400 jaar Purmer . Tot en met 9 

juli is deze te bezichtigen in het 

Waterlandmuseum de Speeltoren in 

Monnickendam.  

 

Hier is aandacht voor 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. Zeker de moeite waard om dit te gaan bekijken. Het museum is elke zaterdag en 

zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 

 
Het Purmerends museum  

Het Purmerends Museum aan de Kaasmarkt in Purmerend organiseert 

tot 28 augustus de tentoonstelling: De Beemster en de Purmer - 400 

jaar droge voeten. Hiermee laat het museum zien dat het eigenlijk best 

bijzonder is om te leven in de gemeente Purmerend. Daar waar je nu 

heerlijk kunt wonen, wandelen, een terrasje kunt pakken en naar 

school gaat, stond je vroeger in het water. Purmerend maakt namelijk 

deel uit van twee belangrijke droogmakerijen: de Beemster en de 

Purmer. 

In de tentoonstelling wordt ingegaan op de inpoldering, de verkaveling, 

de bewoning en de toekomst van de voormalige 

droogmakerijen. 

 

Het museum haakt ook in op het heden en de toekomst. 

Bezoekers kunnen op een interactieve manier zelf ook 

aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het 

gebied, zoals huizen, groen, of bijvoorbeeld openbaar 

vervoer. 

Het Purmerends Museum maakt gebruik van de nieuwste 

https://www.despeeltoren.nl/


technologie en brengt daarmee de tentoonstelling op een unieke manier tot leven door het 

gebruik van hologrammen. Ook kunnen bezoekers binnen in een poldermolen stappen en 

alle verdiepingen van de molen bekijken dankzij 3D technologie. Het Purmerends museum is 

geopend van dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur en zaterdags en zondags en feestdagen 

van 12.00 tot 16.00 uur (1ste paas- en pinksterdag gesloten).  

  

Waterlands Archief   

Het Waterlands Archief heeft in samenwerking met de Bibliotheek 

Waterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een 

educatief programma ontwikkeld. ‘2022: Jaar van verhalen’ is een 

gevarieerd programma voor in de klas voor de groepen (6) 7 en 8 

van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. 

Ook is het mogelijk om een rondleiding te boeken in het gemaal 

Purmer Noord en zijn er tips voor rondwandelingen en fietstochten. 

Voor informatie of aanvraag van het gratis 

programma: educatie@waterlandsarchief.nl  graag onder 

vermelding van ´2022 jaar van verhalen’. 

 

 

Opschoondag Purmer op zaterdag 2 juli 
Voorafgaand aan de feestweek wordt er op zaterdag 2 juli een 

‘Opschoondag’ in de Purmer georganiseerd. Het is de bedoeling dat 

elke buurtvereniging zijn eigen buurt ‘opschoont’, van begin tot 

einde buurtgrens. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld het vuil zoals 

papier en plastic uit de berm langs de wegen verwijderen. Elke 

buurtvereniging mag zelf de mensen regelen, minimaal 10 

personen) om deze klus te klaren. Het 

is leuk om hier ook kinderen bij te 

betrekken om ze bewust te maken van het afval. Er wordt 

gezorgd voor grijpers en vuilniszakken. Het verzamelde afval en 

de grijpers worden na afloop op een, in overleg te bepalen, 

locatie weer opgehaald. 

Binnenkort neemt Monique Broers contact op met de buurtverenigingen om te vragen 

hoeveel materiaal er nodig is. Voor vragen kunt u contact opnemen met haar via 06-

12294422. 

 

 

Oproep aan alle bewoners van de Purmer voor het Smoelenboek 
Bij een Purmer 400 jaar-viering hoort een smoelenboek. We willen met de viering niet alleen 

de polder onder de aandacht brengen, maar ook zijn inwoners. Daarom verschijnt er vóór de 

feestelijkheden een ‘smoelenboek’. Hierin staan hopelijk alle Purmer-bewoners én hun 

woning afgebeeld.  

We willen graag een zonnige foto van de woning en van 

de bewoners afbeelden met een korte omschrijving (zie 

het voorbeeld hiernaast). Het wordt een mooi naslagwerk 

als er zoveel mogelijk bewoners meedoen. U kunt zelf iets 

aanleveren, maar de organisatoren (Vanessa de Boer en 

Fieke van Wengerden) van het Smoelenboek komen ook 

mailto:educatie@waterlandsarchief.nl


binnenkort langs om u hierbij zo nodig te assisteren. Zij kunnen dan de foto maken en samen 

met u een ‘verhaaltje’ opstellen.  

 

Wilt u ook opgenomen worden in het smoelenboek? Meld u dan aan via mail, sms of 

WhatsApp met ‘Ik wil in het smoelenboek’ naar smoelenboekdepurmer@outlook.com of 

naar 06-1500.4047 (Vanessa de Boer). De organisatie laat dan weten wanneer ze bij u langs 

kunnen komen.  

 

Het Hoogheemraadschap organiseert een tuinenwedstrijd  
Ter ere van Purmer 400 jaar organiseert 

het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) een speciale 

Tuinen Challenge voor alle tuinen in de 

Purmer. Iedereen kan meedoen, het 

maakt niet uit of jouw tuin groot of klein 

is. Er worden prijzen uitgereikt voor 

elementen in de tuin die watervriendelijk 

zijn of die biodiversiteit bevorderen. Met 

elk element dat helpt om water in de tuin 

vast te houden of om insecten, vogels of egels te beschermen kun je meedoen aan de 

challenge. Misschien bestaat het al, misschien ga je het speciaal voor de challenge maken. 

Door foto's in te sturen, kun je meedoen. We dagen je uit om de slimste, leukste, mooiste 

tuinelementen voor water en/of beestjes te delen. Binnenkort is alles te lezen op de 

wedstrijdsite :www.purmer400-tuinen-challenge.nl.  

 

Bij de Driesprong is een bewoner al enthousiast 

begonnen met spitten om een mooie biodiverse 

tuin te maken.        

 

 

 

 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet meer.. 
Het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier is naast de organisatie van de 

tuinenwedstrijd sterk betrokken bij de viering 

van 400 jaar Purmer, zij houden onze polder 

immers droog. In het speciaal voor dit feestjaar 

gemaakte filmpje wordt het droogmaken van de 

polder uitgelegd, en wordt het verleden 

verbonden aan het heden. Meer over de 

bijdragen van het hoogheemraadschap aan onze 

festiviteiten, lees je op de website van het 

Hoogheemraadschap.   

mailto:smoelenboekdepurmer@outlook.com
http://www.purmer400-tuinen-challenge.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=szoww4lQxXU
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https://www.youtube.com/watch?v=szoww4lQxXU


Reünie en familiedag op zondag 10 juli. 
Bij de viering van De Purmer 400 jaar mag een reünie natuurlijk niet ontbreken. Het 

programma voor deze dag is bijna rond. We willen er een mooie middag van maken voor 

oud- en huidige bewoners en voor iedereen die de Purmer een warm hart toedraagt. 

 

Kerkdienst en reünie in de feesttent  

De reünie zal plaatsvinden in de feesttent. We beginnen om 14.00 uur met een kerkdienst 

waarna vanaf 15.00 uur de reünie van start gaat. Deze middag vindt de officiële uitreiking 

van het Jubileumboek ‘Purmer 400 jaar’ plaats. Ook kunnen de aanwezigen genieten van een 

warm- en koud buffet en zal er livemuziek aanwezig zijn.  

 

Hotelkamer met korting 

Voor wie van ver komt is er de mogelijkheid om, tegen een aantrekkelijke korting, een kamer 

te boeken bij Van der Valk Hotel Volendam. Dit hotel is ook één van de sponsoren van 

Purmer 400 jaar. In de volgende nieuwsbrief volgt de informatie over het aanmelden, de 

kosten en alle details over de middag en hoe de overnachting met korting geboekt kan 

worden.   

Oud beeldmateriaal gevraagd 

Om de reünie compleet te maken zijn 

we nog steeds op zoek naar (oude) 

beelden en video’s over de Purmer.  

Diverse mensen hebben al 

beeldmateriaal aangeleverd dat zal 

worden getoond. Heeft u foto’s of 

opnames van vroeger, over welk 

onderwerp dan ook, en mogen wij die 

gebruiken, stuur ze dan naar ons of 

neem contact op via 

purmer400jaar@gmail.com.  

 

 

Oproep aan kleine ondernemers, ZZPérs en particulieren; word lid van de 

CLUB van 100!  
Een jubileumfeest is niet compleet zonder ‘CLUB van 100’! Bij 

deze ‘CLUB van 100’ kunnen kleine ondernemers, ZZP’ers en 

particulieren zich aansluiten. Door middel van een donatie 

van € 100,- dragen de deelnemers bij aan viering van Purmer 

400 jaar en geven aan zich verbonden te voelen met de 

Purmer en hun bewoners. Daarnaast geeft het deze groep 

deelnemers de kans om kennis te maken met elkaar 

gedurende de viering Purmer 400 jaar en te netwerken wat 

ook na de viering kan doorgroeien tot een effectief netwerk.  

 

Meld u nu aan en stuur een mail met uw 

gegevens naar purmer400jaar@gmail.com 

en doneer € 100,-  via NL72RABO0371833418 t.n.v. Stichting Purmer 400 

jaar onder vermelding van CLUB van 100 of via de QRcode. Maar mocht u 

ons een nog warmer hart toedragen, dan kunt u het bedrag natuurlijk vrij 

verhogen. 

mailto:purmer400jaar@gmail.com
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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 daarom onder voorbehoud en daarmee voorlopig. 

 

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

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

mailto:purmer400jaar@gmail.com
mailto:purmer400jaar@gmail.com

