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PURMEREND - Peu de Feu treedt 
vrijdag 27 maart op bij Proeflokaal 
Bakker in Purmerend. Zangeres 
Maaike Lans, Bob van Houten (so-
logitaar), Rob Sepp (ritmegitaar), 
Eelke van der Hak (contrabas) no-
digen elke maand een solist uit, 
die aan de Gypsy-jazz, Hot Club 
de France-optredens een bijzon-
dere bijdrage leveren.  Deze keer 
komt accordeonist Arthur Koot, 
die met zijn solistische inbreng de 
bekende nummers nieuw leven 
in gaat blazen, maar deze avond 
ook aan de nieuwe nummers zijn 
bijdrage gaat leveren. De entree 
is vrij en het optreden begint om 
21.00 uur. Proeflokaal Bakker be-
vindt zich op Koemarkt 44. 

Meer informatie via tel.:  
0299-421262 of per e-mail, via: 
info@proeflokaalbakker.nl.

Peu de Feu 
bij Proeflokaal 
Bakker
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Nieuws uit de regio

PURMEREND - “Ik ben trots om 
het meest duurzame warmtebedrijf 
van Nederland te presenteren en op 
de aanwezigheid van Zijne Majes-
teit.” Dat zei burgemeester Don Bijl 
vrijdag 13 maart bij de opening van 
BioWarmteCentrale de Purmer in 
Purmerend, verricht door Koning 
Willem-Alexander. Stadsverwar-
ming Purmerend gaat haar 25.000 
klanten daarmee voor 80 procent 
voorzien van duurzame warmte. In 
een grote tent woonden veel men-
sen uit de energiewereld, de poli-
tiek en het bedrijfsleven de feestelij-
ke opening bij. Bij een ontspannen 
sfeer hielden direct betrokkenen 
presentaties en voerden leerlingen 
groep 7 van Basisschool Akkerdijk 
een vrolijke dans op voor de koning 
en de andere aanwezigen, voordat 
het officiële moment daar was. 

“Het was niet altijd gemakkelijk 
met de stadsverwarming, want de 
kosten waren aanvankelijk hoger 
dan de baten. De laatste jaren gaat 
het de goede kant op en we richten 
ons nu op duurzaamheid en rende-
ment. We waarderen de komst van 
koning Willem-Alexander. Dat geeft 
ons een landelijke erkenning”, zei 
Bijl tijdens zijn presentatie.” Een 
anekdote had de burgemeester ook. 
“Dit is de eerste keer sinds 1821 dat 

de koning naar Purmerend komt. 
Koning Willem I opende toen een 
sluisbrug. Het bezoek voor de 21e 
eeuw is in elk geval al geregeld.”
Ook Gijs de Man, nu één jaar di-

recteur bij het in de jaren zeventig 
naar aanleiding van de oliecrises 
opgerichte Stadsverwarming Pur-
merend, is tevreden. “In 2006 wa-
ren er veel technische problemen 

en storingen. De klanten waren on-
tevreden. In 2007 hebben we daar-
om een eigen klantenservice ...

>> lees verder op pagina 3

‘Trots op meest duurzame warmtebedrijf’
Koning Willem-Alexander opent BioWarmteCentrale

Nadat de koning de BioWarmteCentrale opende, kreeg hij er een rondleiding. (Foto: aangeleverd)

Adresgegevens: De Volger 25, 1483 GA De Rijp, Tel: 06 499 680 25
Openingstijden: Ma: Gesloten, Di: 09.00 - 16.00 uur, Wo: 09.00 - 13.00 uur, 

Do: 09.00 - 16.00 uur, Vr: 09.00 - 16.00 uur, Za: 09.30 - 16.00 uur
Dinsdag, donderdag en vrijdag zijn we tussen de middag gesloten van 12.30 tot 13.00 uur

ANNIE SLOAN dealer 
alle verfsoorten op voorraad

De datums van onze workshops kunt u vinden
op www.brocantebijdeburen.com

Hier zullen wij gaan werken met de Chalk Paint van Annie Sloan. 
We gaan verschillende technieken oefenen op een (door ons aangeleverd) artikel, 

welke u aan het eind van de workshop mee naar huis mag nemen. 
De workshop is inclusief koffie/thee, en wat lekkers tussendoor. 

Het doel van de workshop is om gevoel te krijgen met de Chalk Paint, 
dit in een ontspannen en gezellige sfeer. Hierbij is er ruimte voor vragen en tips 

en hopen wij u enthousiast te kunnen maken over deze veelzijdige verf!

Voor meer info www.brocantebijdeburen.com P a g i n a
6  e n  7

Bekendmakingen, 
het nieuws uit B&W en 
het raadsnieuws

zie onze adv op pagina 4
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Kleur jubileum groen = PMS 355

Kleur jubileum oranje = PMS 143

starten.nl

BEGINNEND 

ONDERNEMER?

Informatieavond 

maandag 13 april

om 19.00 uur

Locatie: Stadhuis Purmerend

www.purmerend.nl/startersbijeenkomst
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Industrieterrein Baanstee-Oost, Impuls 63-65, 1446 WC
Purmerend, Tel: 0299-413103, E-mail: info@denhil.nl

Dé specialist in creatieve 
advisering en vakkundige 
montage van voordeur 
tot dakkapel. Kiest u voor 
DENHIL®, dan kiest u voor 
zekerheid.
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Zie de website voor onZe Lenteactie!
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VLOOIENMARKT WORMER
ZONDAG 22 MAART   10 - 16 UUR

SPORTHAL - SPATTERSTRAAT 21 - 075-6427333

22 maart

koopzondag

woonboulevard

volendam
www.wbvolendam.nl

Dé leverancier van tuinplezier!

Purmerenderweg 42a, Zuid-Oostbeemster (bij de OS) • Telefoon 0299-681252

Nu volop kleur door onze violen, primula’s, madelief, 
bloeiende heide, beukenhagen, leilindes en dakplatanen

Groot assortiment kruiden- en groenteplanten

Zondag open van 10.00 t/m 17.00 uur

7 dagen 
per week 

open!


