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WIJKKRANT
P U R M E R - Z U I D

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

SAMEN STERK VOOR DE WIJK
De Purmer-Zuid, een prachtwijk om in te wonen

• Schoon en heel
• Toegankelijk en bereikbaar
• Veilig en sociaal
• Actief en positief
• Samen en leuk
• Compleet

Dit zijn de belangrijkste thema’s die spelen om de 
leefbaarheid van onze woonomgeving te stimuleren en 
waarvoor de Wijkkerngroep van de Purmer-Zuid zich inzet.  l

Van de redactie
We zijn erg blij u de eerste wijkkrant van dit nieuwe 
jaar te mogen presenteren. 

U  heeft toch ook uw kerstboom voor het goede doel 
bewaard? Is een van uw goede voornemens dat u iets 
meer wilt gaan bewegen? Wilt u snel een melding doen bij 
de gemeente? Vindt u het leuk om eens te snuffelen in de 
kast van een ander? Wilt u iets kwijt aan de redactie of de 
wijkkerngroep? Vindt u Bevrijdingsdag iets dat moet worden 
blijven gevierd? Hoort u onraad? Wilt u een natuurlijke 
speeltuin in de wijk? Of wilt u ook iets opvangen van het 
gezellige kerstevenement in De Zuid-Pool?

U kunt alles hierover lezen in deze nieuwe wijkkrant.

Veel leesplezier!  l

Kika-held
Een van onze jonge wijkbewoners haalt een geweldig 
bedrag op voor Kika. Kika is de stichting die zich ten 
doel stelt om onderzoek naar kinderkanker mogelijk 
te maken, om zo uiteindelijk kanker bij kinderen te 
kunnen genezen en voorkomen.

Wat ons betreft is Luuk Herlé de eerste wijkheld in het 
nieuwe jaar. Luuk heeft in de eerste week van het nieuwe 
jaar de hele Purmer-Zuid afgestruind om vuurwerkrestanten 
en kerstbomen in te zamelen. Deze leverde hij in bij de 
gemeente en verloste de wijk daarmee niet alleen van een 
hoop afval, maar sleepte daarmee ook een flink geldbedrag 
binnen. Het gehele bedrag van € 196,- stelde hij ter 
beschikking aan Kika. De gemeente werd 207 kilo vuurwerk 
en 223 kerstbomen rijker.

Dank je wel voor de schone wijk en fantastisch dat je dit hebt 
gedaan voor kinderen die zijn getroffen door kanker!

In totaal werden er in de Purmer-Zuid 689 kerstbomen 
ingezameld en 2551 kilo vuurwerk.  l
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Snel een melding doen?
Van veel wijkbewoners vernemen we dat ze al goed 
gebruikmaken van de WhatsApp van de gemeente. 
Ze hebben dan direct een contact met iemand van de 
gemeente, en die reageert vaak ook direct terug.

Ervaart u een gevaarlijke situatie? Heeft u last van 
overhangend groen op de openbare weg of is de 
afvalcontainer vol? Stuur dan even een WhatsApp-bericht 
naar de gemeente. Dit kan via 06-222 46 060. Maak 
eventueel een foto van de situatie.  l

Snuffelen in de kast van een ander
Overal in het straatbeeld verschijnen ze: kastjes 
met boeken, cd’s, dvd’s en soms ook etenswaren 

of andere zaken die 
mensen graag willen 
delen of weggeven. 
De kastjes worden 
vaak geplaatst in de 
voortuin, waarin nog 
bruikbare spulletjes 
worden uitgestald om 
te lenen of gewoon 
om mee te nemen.

De minibieb is niet alleen 
een bijdrage aan de 
duurzaamheid van onze 
wijk. Het is ook nog 
eens een leuke plek om 
mensen te ontmoeten. 
Net als op een markt 
zie je mensen soms 
snuffelen, maar dan in 
de kast van een ander. 
En het mag! Kijk gerust, 
neem mee wat van je 
gading is en plaats iets 
terug als je het hebt 
uitgelezen.  l

Actief in de wijk
In de vorige wijkkrant kon u kennismaken met Brian Melis, 
de nieuwe wijksportcoach van SPURD Sport & Spel. 

De wijkkerngroep heeft van diverse wijkbewoners 
gehoord dat ze graag wat actiever willen bewegen. 
Bewoners gaven aan dit weliswaar graag te willen, maar er 
tegelijkertijd tegenop te zien om naar een sportvereniging of 
fitnesscentrum te gaan. Brian heeft aangeboden om samen 
met bewoners te willen kijken wat het best past en hoe dit 
het best kan worden georganiseerd.

Bent u niet meer een van 
de jongste wijkbewoners, 
maar voelt u zich zeker ook 
geen oudere wijkbewoner, 
stuur dan een berichtje 
naar b.melis@spurd.nl, en 
zij houden u op de hoogte. 
U kunt via dit e-mailadres 
ook uw vragen stellen of 
wensen uiten.

SPURD Sport & Spel organiseert zaterdag 16 juni de Purmer 
Sportinstuif, een groot sportevenement met o.a. een korfbal- en 
-volleybaltoernooi en vele andere activiteiten en sporten. Heeft 
u zin om met straat-, buurt- of wijkgenoten een team op de 
been te brengen? Laat het SPURD dan even weten, zodat ze u 
tijdig op de hoogte kunnen houden.  l

De wijkkrant? Dat bent u zelf
De redactie doet er alles aan om een interessante wijk-
krant voor alle bewoners samen te stellen. Graag willen we 
daarom ons netwerk van 
correspondenten in de wijk 
uitbreiden. Wilt u meewer-
ken aan de wijkkrant, of 
heeft u iets te melden of 
iets leuks gezien? Stuur dan 
een berichtje naar de Wijk-
krant Purmer-Zuid.

Wilt u meewerken aan de 
wijkkrant? Stuur dan een 
berichtje naar kerngroep.
purmerzuid@gmail.com.

Heeft u de wijkkrant niet ontvangen? Laat dit dan alstublieft 
weten aan de verspreider. Dit kan via het telefoonnummer 
en het e-mailadres dat is vermeld in het colofon, verderop 
in deze krant. U kunt ook een exemplaar ophalen bij 
wijkcentrum De Zuid-Pool of de snackbar op het Meerland. 
Wilt u ook de wijkkranten uit andere wijken lezen, dan kan dit 
digitaal via www.wijkkrantenpurmerend.nl.  l
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Bevrijdingsdag kindervrijmarkt 
op de agenda
Op zaterdag 5 mei is het weer feest in wijkpark De 
Driegang. De bevrijding wordt dan weer gevierd met 
een gezellige kindervrijmarkt.

Inmiddels zijn de voorbereidingen al weer in volle gang. De 
organisatie heeft de eerste gesprekken al achter de rug. 
Op het stadhuis is het initiatief opnieuw met enthousiasme 
ontvangen en alle medewerking is weer toegezegd.

U kunt ook meehelpen er weer een fantastisch kinderfeest 
van te maken. U doet dit door de kindervrijmarkt te bezoeken 
en spulletjes van de kinderen te kopen, of door uw (klein)
kinderen te helpen om het kleedje op de gunstigste plek neer 
te leggen.

Er is echter nog een andere mogelijkheid om Bevrijdingsdag 
op gedenkwaardige wijze onder de aandacht van kinderen 
te houden: door bij te dragen aan de organisatie. Door 
verhuizing van enkele initiatiefnemers/organisatoren komt 
de Bevrijdingsdag kindervrijmarkt op 5 mei 2019 op losse 
schroeven te staan. Draai dus vooral in 2018 mee met ons en 
kijk of het u aanspreekt om een rol te spelen bij de organisatie 
in de komende jaren. De kinderen uit onze wijk zijn er erg blij 
mee! Contact: kerngroep.purmerzuid@gmail.com.  l

Wijkinformatie

Heeft u meldingen suggesties, ideeën et cetera, laat 
het ons dan alstublieft weten via

De website is een gezamenlijk initiatief van activiteitencentrum  
De Zuid-Pool en de Wijkkerngroep Purmer-Zuid.  l

kerngroep.purmerzuid@gmail.com

Volg ons en/of retweet: @wkgPurmerZuid

 www.purmerzuidpool.nl

facebook Wijkkerngroep Purmer-Zuid

Van de wijkagent

Beste wijkbewoners,
Degenen die ik nog niet persoonlijk 
heb kunnen spreken wil ik, 
misschien een beetje laat maar 
zeer zeker welgemeend,  een 
gezond en veilig 2018 toewensen. 
Ik hoop ook dit jaar weer op de 
medewerking van alle bewoners 
om onze wijk veilig te houden.

Purmerend wordt wel helaas weer 
met enige regelmaat opgeschrikt 

door woninginbraken. Ook in onze wijk heeft het fenomeen 
jammer genoeg al weer plaatsgevonden. Alstublieft, blijf alert 
en bel 112 bij verdachte situaties of personen. Ik word tijdens 
buurtonderzoek naar aanleiding van een inbraak geregeld 
geconfronteerd met een mededeling als: “Ja, ik hoorde wel 
glasgerinkel gisteravond, maar heb er niet aan gedacht 
112 te bellen.” Mijn dringende advies: gewoon wél doen de 
volgende keer. Er kan toevallig een politieauto vlak bij de 
plek des onheils rijden, maar het heeft sowieso echt zin om 
te bellen. Ik heb het namelijk begin januari zelf meegemaakt 
in de Purmer-Noord dat buren werden opgeschrikt door 
glasgerinkel en dat ze direct 112 belden. Er reed net een 
politiemotor langs het genoemde adres toen de melding 
binnenkwam, en ik was er samen met collega op de bike 
maar een paar honderd meter vandaan. We konden alles snel 
afzetten en in actie komen. Het bleek niet om een inbraak te 
gaan, maar om een hulpverlening. Ook daarop konden we 
toen snel inspelen.

Op maandag 8 januari in de avond hebben drie jongemannen 
getracht het Total-benzinestation aan de Verzetslaan te 
beroven. Hun plan mislukte, omdat de overvallers niet door 
de beveiligde werkruimte, waar ook de kassa staat, konden 
komen. Ze vluchtten dan ook direct weg toen ze inzagen 
dat er niets te halen viel. De recherche doet hiernaar nog 
onderzoek.

Let goed op elkaar en tot een volgende keer,
Peter Dijks, wijkagent Purmer-Zuid.  l

Natuurlijke speeltuin  
De Driegang

Kunnen ravotten in een 
natuurlijke speeltuin 
in ons eigen wijkpark 
De Driegang: dit is de 
uitkomst van een peiling 
onder wijkbewoners 
naar de wensen over 
de aanpak van het 
speeltuintje in het wijkpark. 
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COLOFON
De Wijkkrant Purmer-Zuid wordt gemaakt voor bewoners, door 
bewoners. Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen 
met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

Uitgever: Wijkkerngroep Purmer-Zuid.
Eindredactie: Erik Goldsteen.
Ontwerp: Baanstede Business Post & Printing.
Met dank aan: Fred Berga, Gerjan Stolp.
Postadres: Wijkkerngroep Purmer-Zuid,  
De Driegang 1, 1447 HX Purmerend.
E-mail: kerngroep.purmerzuid@gmail.com.
Website: www.purmerzuidpool.nl.
Rodi Verspreiding: 0226-331020, e-mail: verspreiding@rodi.nl
De wijkkrant wordt met grote zorg samengesteld door 
de Wijkkerngroep. Niettemin kunnen zich incidenteel 
onvolkomenheden voordoen. Aan de inhoud kunnen geen 
rechten worden ontleend. De wijkkerngroep aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade, in enigerlei vorm, die 
direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie.

Het speeltuintje dat ligt tussen het speeleiland en de 
hondenontmoetingsplek is al geruime tijd aan een revitalisering 
toe. Daarvoor zijn verschillende opties onderzocht, die variëren 
van verwijderen tot de aanleg van een vlindertuin en van een 
moestuin tot een hangplek voor jongeren.

Uiteindelijk is gekozen voor het inrichten van een natuurlijke 
speeltuin, die een plekje krijgt in de parkachtige omgeving en 
die een speelse eenheid moet vormen met het speeleilandje. 
De natuurlijke wijkspeeltuin moet een logische schakel 
zijn tussen de kleinere speeltuintjes die er her en der op 
buurtniveau zijn en de stadsspeeltuin De Speelkraam. 
Belangrijk is ook dat kinderen weer leren om zich vies te 
maken, te hangen en te slingeren, te vallen en weer op te 
staan. Dit is in lijn met het landelijke beleid om kinderen weer 
te laten uitvinden wat spelen is.

De gemeente 
is bereid haar 
medewerking 
aan dit plan te 
verlenen. Wilt u ook 
meehelpen bij de 
realisatie van dit 
speeltuintje? Neem 
dan contact op met 
de Wijkkerngroep 
Purmer-Zuid.  l

Zeer geslaagd kerstevenement
Het is al bijna traditie: al heel veel jaren organiseren de 
vrijwilligers van het wijkactiviteitencentrum De Zuid-
Pool een kerstevenement voor wijkbewoners van 55+, 
en zo ook dit jaar.

Onderstaande foto’s laten zien hoe gezellig het er ook dit jaar 
weer aan toeging. Het evenement werd geheel georganiseerd 
door vrijwilligers van de Zuid-Pool. l


