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Sint bezoekt Purmer-Noord in koets
Het is natuurlijk alweer 
even geleden, maar op za-
terdag 25 december bracht 
Sinterklaas een bezoek aan 
de Purmer-Noord.

De Sint had toen al zo veel 
nachten met zijn paard Amigo 
over de daken gereden, dat hij 
last van zijn rug had gekregen. 
Hierdoor begon hij zijn tocht 
aan de Heemstee, waar 
een koets op hem stond te 
wachten.

De Sint had veel pieten mee-
genomen – pakjespieten, dan-
spieten, uitdeelpieten, looppie-
ten – en er reed een piet mee 

in een auto zonder dak. Ja, die suffe piet had niet naar Sinterklaas 
geluisterd. De Sint had immers gezegd niet te hard en niet onder 
vrachtauto’s door te rijden, maar stuurpiet had dit toch gedaan. 
Nu heeft Sint dus een auto zonder dak. In Spanje is het gelukkig 
bijna altijd mooi weer, waardoor een dak niet echt nodig is.

Optocht
De optocht van Sinterklaas en zijn makkers begon om 11.00 
uur en kwam ongeveer een uur later aan op het Gildeplein. 
De route was als volgt: Korfbal Vereniging (KV Purmer) aan de 
Heemstee, van Osweg, van Garderenstraat, Overlanderstraat 
en Gildeplein. Veel mensen en kinderen volgden de stoet dan 
ook naar het plein. Daar zongen ze uit volle borst voor de 
bijna jarige Sinterklaas en hield wijkwethouder Mario Hegger 
een feestelijke toespraak.

Op het plein was op deze dag ontzettend veel te doen. 
Zo organiseerde Feestje 
Waterland leuke spelletjes 
voor de kinderen. Je kon er 
speculaaspopjes versieren en 
de danspieten maakten het 
erg gezellig door voor de Sint 
en de andere aanwezigen te 
swingen.

Al met al was het weer 
een warm welkom voor de 
goedheiligman – dus op naar 
eind dit jaar!                        l

Nieuwjaarstoespraak  
wijkwethouder Mario Hegger
Beste bewoners,

Het nieuwe jaar heeft zijn intrede gedaan. 2019 is een feit en ik 
wil iedereen hier vandaan een goed, gelukkig, sportief en vooral 
gezond nieuw jaar toewensen.
Ook in 2019 hebben we elkaar als inwoners en ondernemers hard 
nodig. Het gaat er om dat het in Purmerend en in het bijzonder in 
de Purmer-Noord goed wonen werken en leven is.
Juist met elkaar is het mogelijk om er voor te zorgen dat het nog 
beter gaat in de wijk. Het naar elkaar omkijken, eens vragen hoe 
het gaat en meedoen aan de vele initiatieven die in de Purmer-
Noord plaatsvinden, om in de wijk de verbinding met elkaar te 
zoeken en te vinden.
De gemeente wil dit graag ondersteunen. Neem hiervoor vooral 
contact op met uw wijkmanager Misja Horsthuis.
De  leden van de Wijkkerngroep Purmer-Noord geven advies en 
weten vele wegen te vinden om leuke ideeën een kans te geven. 
Ik geef ook vaak het advies om een buurtvereniging met elkaar op 
te zetten. Dit geeft structuur en biedt mogelijkheden tot het gene-

reren van inkomsten om activiteiten te financieren. Ik denk hierbij 
aan buurtbijeenkomsten en themadagen.
Ik heb er als wijkwethouder veel zin in om u het komende jaar te 
ontmoeten en samen ons best te doen om de Purmer-Noord een 
fijne, leefbare en gezellige wijk te laten zijn, waar inwoners echt 
om elkaar geven.
Voor voorbeelden kunt u gaan kijken in de Schoof-Halmstraat of 
de HSS-buurt, de Hark-, Spade- en Schoffelstraat. In de Arestraat 
heeft men de buurt helemaal opgeknapt. In de Rijtuigstraat is 
een heel plein aangepakt en de verbinding tussen de bewoners 
tot stand gekomen. Vergeet verder de Tilburykamer niet en het 
kinderjongerencentrum Riekstraat, net zo min als Buurtcentrum 
Gildeplein en Ontmoetingscentrum Tilburyplein.
Wellicht dat ik er nog één of twee vergeten ben. Al deze initiatie-
ven zijn echter alleen mogelijk door de inzet van de vele vrijwil-
ligers in de wijk. Zij kunnen nog steeds extra handjes gebruiken, 
dus wilt u zich hierbij aansluiten, doe dit dan vooral. Het is leuk 
om met elkaar bezig te zijn voor de wijk en u krijgt er veel liefde en 
waardering voor terug.

Met vriendelijke groet,
Mario Hegger, Wijkwethouder Purmer-Noord.  l
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De gebakkraam Gildeplein

De gebakkraam van de 
Heer Diderich aan het 
Gildeplein staat dit jaar 
voor de 34 ste keer.

Rond de klok van 13.00 uur 
gaat begonnen worden met het 
aansteken en op temperatuur 
brengen van de ovens.
Er worden olie bollen met 
en zonder krenten verkocht. 
Pudding broodjes diverse 
andere lekkernijen. 

De heer Diderich is 34 jaar 
geleden begonnen met de 
verkoop op het toekomstige 
Gildeplein, dat toen nog een 
zandvlakte was.
Het winkel centrum moest nog 
gebouwd worden en wonin-
gen lagen ver van de kraam 
verwijderd.
Dit is heden ten dage verbe-

terd. Hij staat op een gunstige plek en heeft genoeg aanloop.
U kunt de kraam inhuren bij festiviteiten en braderieën.

Na deze verkoop periode gaat de kraam verbeterd worden. 
De buiten en binnen kant worden verbeteringen toegepast.

De heer Diderich verkoop niet het gehele jaar oliebollen 
maar staat ook met het spel “Kop van Jut” op kermissen en 
braderieën door het hele land.  l

Fraaie kerstmarkt in 
Waterlandswelzijn
Op vrijdag 14 december werd in het gebouw van 
Waterlandswelzijn aan de Graanstraat 30 een geslaagde 
kerstmarkt gehouden. De vele gebruikers van het pand 
hadden hun uiterste best gedaan om met veel fantasie 
mooie kerststukjes in elkaar te zetten. Het viel op dat 
er met veel liefde aan de artikelen was gewerkt. De 
deelnemers waren dan ook terecht trots op hun werk.

De markt was ingericht met een aantal kramen, waarop de 
kerstversiering werd uitgestald. De gemaakte artikelen gingen 
grif van de hand. Koffie, warme chocomelk en heerlijke, 
zelfgemaakte taart waren gratis.

De organisatoren hopen dat ze volgend jaar een nog grotere 
markt kunnen neerzetten, met nog meer zelfgemaakte artikelen.
Vooral de begeleiders mogen niet worden vergeten, want zij 
droegen de ideeën en adviezen aan voor de mensen die de 
kerstartikelen maakten.  l

Recreatiedeel Leeghwaterbad 
weer beschikbaar
Sinds maandag 24 december is het recreatiebad weer 
helemaal klaar voor enthousiaste zwemmers. Met het 
opleveren van dit deel is de verduurzaming van het 
Leeghwaterbad afgerond.

De afgelopen weken hebben de aannemers de resterende 
materialen opgeruimd en de keet verwijderd. De gemeente 
en Spurd zijn blij dat alle baden van het zwembad sinds de 
kerstvakantie weer toegankelijk zijn voor Purmerenders en 
inwoners van omliggende gemeenten.
Freek Eshuis, manager van het Leeghwaterbad, is een 
gelukkig man: “Alle collega’s hebben keihard gewerkt om het 
bad tijdens de werkzaamheden steeds zo veel mogelijk voor 
onze klanten open te houden. Dat is gelukt, en dat hebben 
we gemerkt door de vele positieve opmerkingen. Omdat 
de glijbaan nog niet beschikbaar is, betalen de bezoekers 
voorlopig het dalurentarief.”

Inkomsten
Spurd-directeur Jancor de Boer: “In nauwe samenwerking 
met de gemeente en hoofdaannemer Vaessen hebben we 
het bad niet als geheel hoeven sluiten, maar steeds één van 
de vier delen. De gasten konden tijdens de werkzaamheden 
dus gewoon blijven zwemmen. De inkomsten waren wel wat 
minder, maar door niet maandenlang volledig dicht te gaan, 
viel het financiële nadeel voor de gemeente mee.”
Door onder meer de isolatie met drievoudig glas in de gevels 
en extra dakisolatie zijn de energiekosten gedaald.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred 
Beijert van Spurd, telefoon (0299) 418 107, e-mail  
Fred.Beijert@Spurd.nl. l

Bron foto: Website Leeghwaterbad

Bron foto: RTV Purmerend
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Het begon met een 
simpele melding bij het 
wijkteam van schots 
en scheef liggende 
straatstenen bij de 
parkeervakken en rond 
de bomen van woonerf 
Portelstraat, waardoor 
gevaarlijke situaties 
ontstonden. Het heeft een 
aantal jaren geduurd, maar 
het initiatief heeft een 
resultaat opgeleverd dat er 
zijn mag.

Er kwam een discussie op gang om een bankje in de 
speeltuin te laten plaatsen voor ouders, en tegenwoordig ook 
voor grootouders. Hiervoor werd een enquête op touw gezet. 
Het was verrassend hoe veel bewoners dit een goed idee 
vonden. Enkelen waren zelfs benieuwd wanneer de eerste 
barbecue wordt gehouden; positieve geluiden dus.
Op het wethoudersspreekuur in het wijkcentrum hebben we 
wijkwethouder Mario Hegger met behulp van een tekening 
het voorstel gedaan om rond de speeltuin de veiligheid 
voor de kinderen te optimaliseren. Vervolgens zijn we met 
wijkadviseur Mehmet Uygun van Clup Welzijn en wijkmanager 
Misja Horsthuis van de gemeente aan de gang gegaan om 
alles duidelijk in kaart te brengen. Aan de hand hiervan heeft 
de gemeente in oktober 2016 een bewonersbijeenkomst 
georganiseerd, waarop iedereen zijn mening kon geven.

Gezellig
Het plan werd met een ruime meerderheid aangenomen en 
begin april 2017 werd begonnen met de werkzaamheden, 
wat meteen een gezellig sfeertje op het woonerf bracht. 
Enkele buren voorzagen de werklieden spontaan van koffie 
en wat lekkers. Een paar actieve bewoners gaven het 
speelobject een grondige schoonmaakbeurt en rondom werd 
laagblijvende beplanting aangebracht, met nieuwe bomen. 
Doordat de parkeervakken opnieuw werden ingedeeld, 
ontstond meer ruimte bij de in- en uitgang van het woonerf, 
waar tevens een verkeersdrempel werd geplaatst.
Alle bewoners werden uitgenodigd om op woensdagavond 
12 april de aanpassingen te komen bewonderen onder het 
genot van koffie, thee, limonade en wat lekkers. Wijkadviseur 
Uygun en wijkwethouder Hegger waren ook aanwezig.
Begin mei 2017 werden twee plantenbakken geplaatst en 
geadopteerd zijn door enkele buurtbewoners, die al snel de 
naam Green Team kregen. Zij droegen en dragen er zorg voor 
dat alles er netjes en verzorgd uitziet.

Hinkelbaan
Afgelopen oktober is de speelplek voorzien van een prachtig 
speeltoestel, met nieuw kunstgras en een hinkelbaan.
Doordat bewoners onlangs een flinke duit in de 

Woonerf Portelstraat flink opgeknapt

PortelPlantenSpaarpot hebben 
gedaan, kunnen de bakken 
worden voorzien van nieuwe 
planten en kunnen we voor de 
komende kerstperiode verlichting 
aanbrengen. Dit alles hebben 
we een feestelijk tintje gegeven 
door de bewoners afgelopen 
december uit te nodigen bij de 
speelplek om met een hapje 
en een drankje met elkaar de 
vernieuwingen te bewonderen.
We bedanken iedereen voor zijn 
inzet en positieve bijdrage. Het is 
mooi om te zien wat we met elkaar tot stand kunnen brengen. 
We hebben er immers een mooi, gezellig en veiliger woonerf 
door gekregen.
We wensen iedereen een verdraagzaam 2019, en dat we er 
vooral weer iets moois van maken met elkaar.

Namens alle Portelstraat-bewoners,
Mirella, Jantien en Ans.  l
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Kerstmarkt op de Koemarkt 
‘Kerst in het Leeghwaterpark’, op de speelweide van 
het Spurd-zwembad, was een initiatief van enkele leden 
van de Wijkkerngroep Purmer-Noord. Ze hadden het 
overgenomen van drie tieners die met het idee waren 
begonnen. Door de slappe en natte ondergrond van de 
weide werd de derde editie afgelast. Hierop nam Arwin 
Versteyne van café-restaurant Brasa het initiatief om de 
kerstmarkt dan maar op de Koemarkt te houden.

IJsbaan op de Koemarkt 2018.

Er werd een schaatsbaan aangelegd met een draaimolen, 
globes en andere attracties. De eerste editie op de Koemarkt 
viel helaas, mede door het slechte weer, een beetje in het water.
In 2018 pakte Arwin de boel toch weer op. Hij zette een 
kerstmarkt op met ondersteuning van vrijwilligers, inclusief 
een echte ijsbaan, huisjes, een poffertjeskraam en andere 
stands. Voor sfeerverlichting en stroom was gezorgd, en er 
werd een heel grote kerstboom geplaatst met 250 kleine 
kerstbomen. Daarnaast kwam er een podiumwagen bij, voor 
de optredens van orkesten en zangers.

Werkgroepen
A. van Egmond trommelde vervolgens veel mensen en
vrijwilligers op om het geheel van de grond te krijgen. Melissa
van Egmond van In Dutch Events deed vrijwillig mee met
het organiseren van de kerst- en Bourgondische markt.
Ook Arwin zette zich vele uren in voor de organisatie en er
werden diverse werkgroepen opgezet. Enkele leden van de
wijkkerngroep, Marie-Louise Verhoeven en Coen Lageveen,
namen de indeling en de vrijwilligers voor hun rekening.

Scholen
Op 14, 15 en 16 december werd de kerstmarkt gehouden. Mede 
door de weersomstandigheden was de opkomst echter jammer 
genoeg niet zo hoog als werd verwacht. De schaatsbaan was 
daarentegen een groot succes. Veel scholen hebben hiervan ge-
bruikgemaakt, maar helaas deden niet alle scholen mee.
Een week later was er op 21, 22 en 23 december een Bourgondi-
sche markt. Spijtig genoeg waren er weinig ondernemers die hier 
aan meededen en ook de opkomt van het publiek viel tegen.
In januari was er een evaluatie, die veel verbeterpunten voor 
de komende jaren opleverde. Dit jaar hopen we er natuurlijk 
wél een groot evenement van te maken!  l

Afvalkalender op telefoon
De nieuwe afvalkalender voor Purmerend en Beemster 
is vanaf nu ook als app te gebruiken op uw mobiele 
telefoon. Via deze app kunt u meteen zien wanneer 
u welke bak aan de weg moet zetten. Ook is het
mogelijk een herinnering in te stellen, een dag van
tevoren of op de dag zelf.

Wanneer u de app downloadt, wordt gevraagd naar uw 
postcode, zodat u vervolgens op de afvalkalender specifiek 
kunt zien wanneer het afval in uw straat wordt opgehaald. Per 
afvalstroom vindt u meer informatie: wat er wel en niet in de 
bak mag, waar verzamellocaties zijn in de buurt (voor plastic, 
papier en karton, glas en textiel) en wat er na de inzameling 
met het afval gebeurt. Voor wie liever een papieren versie 
in de keuken heeft hangen, is het mogelijk een maand- of 
jaarkalender te downloaden en printen.

De app is op uw mobiele telefoon te downloaden in de 
appwinkel via de zoekterm ‘afvalkalender purmerend’. De 
redactie heeft de app meteen uitgeprobeerd en vindt hem 
hartstikke handig, evenals onze wijkwethouder Paul van 
Meekeren (foto).  l

COLOFON
Redactie: Ria de Vries, Lenie Wessels, Hans Pels 
en Peter Klappe.
Redactionele ondersteuning: Fred Berga.
E-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Uit deze krant mogen geen artikelen en/of foto’s worden
overgenomen zonder toestemming van de redactie.
Bezorgklachten: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Drukwerk: Werkom.
Ontwerp en opmaak: Gerjan Stolp.

Contactinformatie
Voorzitter wijkkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23.
E-mail wijkkerngroep: kerngroeppurmernoord@hotmail.nl.
Website: www.kerngroeppurmernoord.nl.
Wijkwethouder: Mario Hegger, telefoon 0299 452 452.
Wijkmanager: Misja Horsthuis, telefoon 0299 452 452.
Wijkadviseur Clup Welzijn: Mehmet Uygun,
telefoon 06 150 006 23, e-mail m.uygun@clup.nl.
Sociaal Wijkteam, telefoon 0299 452 385, e-mail
wijkpuntpurmer@gmail.com.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 28 maart 2019.
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