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Hoop reunng btl Kinderb o ekenwe ekfe e st
Jan Koning

Purmerend
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Specieal voor de kin-

derboekenweek zijn theaters de
Purmaryn en De Verbeelding een samenwerking aångegeen met Biblio'
'theek Watedand en boelçhandel Het
'1{.eesteken. Dit elles om kinderen
''een te zetten fneer te gaan lezen.
,,Æs de ouders het stimuleren, bltj-

ken kinderen het lezen nog steeds

"leuk te vinden."
In de foyervan de Purmaryn is zondag een hoop reuring tijdens het
Kinderboekenweekfeest Er zijn
voorstellingen, Thea Taal leest voor
en \ryouter v¿n Waardt van boekhan-

del Het Leesteken steat samen met
de nieuwbalken bedrijfsleider Ste'
fanie Schulte meteen st¿nd.Zezien
een hoop kindereh voorbijkomen.
, Schulte,,Het thema van de kinder'boekenweek is
wiendschap en binnen dat thema zijn er een hoop leuheboeken verschenen. De populairste van dit moment is 'Lampje'. Het
van Annet Schaap won onlangs
Gouden Griffel en datheeftvoor

enorme boost van de verkoop
gløorgd." Van weerdt geeft aan dat
er in de winkel sowieso nog veel kin',derboeken
worden verkodrt Hier"1eeo

uitblijkt

det - ondanks de populari-

' teitvanhet gamen en de televisie - er
todr nog veel wordt gelezen door
kinderen.

Uitsmijter
Of voorgelezen door de ouders, navoorl#n ¿oet ook Thea
'tuurlijkl
Taal (echte naamSharon Engers). Ze
doet dat iedere.maand in de bibliotheeh in Purmerend en merkt dat lezen nog steeds in trek is.,,Er is een
veste kern die iedere maand komt,
meer er komen ook iedere maend

kinderen bij. Kinderen vinden het
ontzettend leuk om te lezen en ou{ers dragen daar een steentje aan
bij. Door bijvoorbeeld voor te lezen

ln een echte kampeertent gaf theatergroep Kwatta een voorleesvoorproe{ie van de muziektheatershow 'De familie van Nielie breekt de tent af'. roro

wenneerze nogklein zijn en mee te
gean om samen boekjes uit te zoe
ken in debibliotheek."
Veel bekijks is er ook bij theatergroep Kwatte. Het gezelsdrap heeft
een heuse kampeertent in de foyer
neergezßt- en kinderen kunnen er

een voorleesvoorproefie bezoeken
van de muziektheatershow'De familie van Nieliè breekt de tent af.
Ttrijs Mooij (6) is samen met z'n
moeder naar de Purmaryn gekomen

voor de boeken en de voorstellingen. ,,Over twee maanden ben ik al

Mijn favoriete boek is De
Middernadrtbende'. Det is een
spannend boek en ook een beetje
gek, want er zit een hoofdstuk in en
dat heet 'Kalç kalç dubbele kaIC",
ladrt de kleine boekenwurm.
De uitsmijtervan de Kinderboekenzeven.

Lucht Purmeren d: weinig
fiinstof, wel veel Srikstof
Janine Booij

Purrncrend tlt De fijnstofwaarden in
de Purmerendse binnenstad liggen
onder de Europese norm, maer boven de nonn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Stikstof over-

vrije binnensted van Purmerend.
Het is druk in de lunchroom, de korte presentatie van Wim Wilschut is
nauwelijks verstaanbaar.
Het is mooi weer voor een wande.

ling. En... de hoeveelheid f¡-nstof
voor het café blijkt lager te zijn dan

longen: Schone

Lucht wandeling

5o microgram. Wij maten

go àt4o

bij de Verbindingsweg,

vlakbij de 47. rtraarom er zo'n verschil is tussen de fijnstof en de stikstof is ons nietduidel[ik. Dat is ver-

schrijdt de norm.
oat blûkt uit de metingen tijdens de

binnen. Mooi weer is gunstig om de
fijnstof te meten. Na regen is er wei-

wandeling die de werkgroep Schone

fijnstofrvaerden (PM L 2,5 en ro) en

rassend."

seerde in Purmerend.

nig fijnstof en bij extreme warmte is
de concentratie fijnstof hoger. De
route gaat langs de Singelgracht en

In lundrroom De Oorsprong in de

door de Nedcersuaat onder de A7

,,De gemeten fijnstof is aan de lage

Frans ven Munster, inwoner van
Purmerend liep mee.,,Ik vond het

Peperstraet heeft zich een dertigtal
mensen verzameld. Een aantal van
hen is lid van de Fietsersbond ofvan

door. Vervolgens via de mooie, hoge

kanü tussende zoengo microgram
per kubieke mete/', concludeert
Van den Brandt.,,De norm is tot3o.

Ludrt afgelopen zaterdag organi-

Milieudefensie. Vanuit deze organiseties is de \{erkgroep Schone Lucht
ontst¿ran. Zij pleiten voor een euto-

Melkwegbrug naar het Tramplein
en via het Looiersplein weer temg
naar de Peperstraat. Op diverse punten meten Wim \ryilschut en Theo
van den Brandt vier waarden: drie

stilatof (NO).

Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie 15 aanhoudt. Dat is lager
dan..verwachg:
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dy¡ .een

week vindt plaats op zondagr4 oktober in de bibliotheek aan de Wa-

terlandlaan in Purmerend.Daar zal

Thea Taal voorlezer¡ zijn er versdrillende spelletjes en Brenda Heijnis, sduijfster van'Olle en de boe'
kenvloelC komt signeren.

De R[p * In de Sint-Bonifaciuskerk in De Rijp vindt morgenodrtend omhalf elf de af=
sdreidsdienst plaas van oudpoliticus Joop Kluliùuhn. Hij
overleed op woensdag 3 oktober

op de meeste punten, en zelfs boven
de Uo bij het fooiersplein en op de

rotonde

¡crs

Afscheid van
oud-politicus

schone wandeling gehad. Dat is fün
voor orrie longen. De stikstof is wel
hoger dan de norm. Die ligt rond de

Fiin voor de

wlrvr

interessant Je leest steeds meer over
ik me
wel zorgen over. Voorheen woonde
ik in Amstelveen, daar krljg je vervuiling vanuit het Roergebied. Hier
is het een stuk schoner."

luchwervuiling. Dear maak

op n-jarigeleeftijd.
De CDAler was vanaf zoo6 raadslid in de gemeente Graft-De

Rijp, werd later lijsttrekker en
zelfs wethouder. Na de fusie
tussen Graft-De Rijp en Alkmaar

in zor5 was Klukhuhn tot april
dit jaar raadslid in de gemeenteraad van Alkmaar. Hij werd
bestuu¡slid bij de partij na de
laatste verkiezingen.
De inwoner van De Rijp was vân

t997 totzoo4 commandant van
de vrijwillige brandweer in
Graft-De Rijp. Hij kreeg bij zijn
afschei{ na z5 jaar deel uit te
hebben gemaakt van dat korps,
een

koninklijke onderscheiding
totlid in de

en werd benoemd

Orde van Oraqje-Nassau.

