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WIJKKRANT
PURMEREND PURMER-ZUID

 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
In de vorige wijkkrant hebben we een artikel geplaatst 
over de mogelijke invulling van een aangepaste HOP 
‘tussen de meren’. Hierop is veel reactie geweest van 
de omwonenden. Er is ondertussen overleg tussen 
de gemeente, de bewoners en de werkgroep die het 
voorstel voor de gemeente heeft opgesteld.

Het artikel over een goed voetbalveld in wijkpark De Driegang 
heeft de aandacht van de wijkbewoners, want we ontvingen 
veel reacties via de sociale media. De kerngroep heeft al 
deze signalen doorgespeeld aan de wijkmanager.

Ook heeft de redactie in de voorgaande wijkkranten een 
oproep gedaan voor nieuwe redactieleden. We hopen 
nog steeds dat er bewoners in de wijk zijn die zich meer 

betrokken voelen bij hun wijk en daarom graag willen 
meewerken aan onze informatieve wijkkrant.

Leuke initiatieven belichten we graag in de wijkkrant. Deze 
keer is dit geen bekende Nederlander, maar een betrokken 
wijkbewoner met een prima initiatief, namelijk een Little Free 
Pantry.

Veel leesplezier!  l

Een Little Free Pantry in de 
Purmer-zuid

De redactie heeft een leuk mail gekregen van één van 
de inwoners van onze Purmer-Zuid, namelijk van Lissy 
Snoey Kiewit. Ze meldt ons dat ze eind 2018 een Little 
Free Pantry is gestart bij haar thuis in de voortuin.

Het idee voor een Little Free 
Pantry komt oorspronkelijk 
van de Amerikaanse Jessica 
McClard. Zij bouwde in de 
VS kastjes voor eten en 
andere producten, bedoeld 
voor mensen die het minder 
breed hebben. Jessica kwam 
op het idee door de kastjes, 
waaruit mensen gratis 
boeken konden pakken, 
die je vaak op vakantie 
tegenkomt. Dit principe 
is ook in Nederland niet 
onbekend. Een Little Free 
Pantry is ook bedoeld om 
verspilling van goed voedsel 
te voorkomen.

De Little Free Pantry hier in onze wijk is voornamelijk bedoeld 
voor etenswaren, die kunnen worden gebracht, gehaald 
of geruild. Hierdoor kan verspilling van voedsel worden 
voorkomen.

Het principe van de Little Free Pantry is simpel: pak wat je 
echt nodig hebt en geef wat je kunt missen. In principe is het 
kastje het hele jaar open.

Lissy heeft zelf de klushandschoenen opgepakt en bij de 
plaatselijke bouwmarkt de benodigde materialen gekocht 
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en, zoals ze zelf zegt, een klein en schattig mintgroen kastje 
gebouwd.

In Purmerend staan diverse Little Free Pantry’s, maar deze 
staat in de Malibongwestraat 27. Bij deze de oproep van 
Lissy om er vooral gebruik van te maken.

Er is ook een korte documentaire gemaakt over Little Free 
Pantry’s in Purmerend van de stichting SoGoed, een van de 
initiatieven van deze stichting tegen voedselverspilling.

De documentaire is gemaakt door Leonie Steenbakkers 
als afstudeerproject van de Fontys Hogeschool voor 
Journalistiek in Tilburg.

Wilt u de documentaire zien? Dat kan via deze link:
www.youtube.com/watch?v=FDHZw57Aig0  l

Oproep: we zoeken stewards
Een evenement als de Bevrijdingsdag 
kindervrijmarkt kan niet zonder organisatie 
en begeleiding op de dag zelf. De 
organisatie is daarom op zoek naar 
mensen die ons daarbij op zondag 5 mei 
willen helpen.
De kinderen die op de vrijmarkt staan en de 
bezoekers willen we op informele en prettige 
wijze begeleiden, zodat de dag goed verloopt. 
Van de steward wordt verwacht dat deze 

herkenbaar is als informatiepunt en tegelijkertijd de ogen 
en oren is van de organisatie tijdens het kinderfeest. Het 
evenement begint om 7.30 uur en eindigt om 14.00 uur. 
Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn er dan nog tal van zaken 
die in de afronding van de dag plaatsvinden, zoals het 
opruimen van materialen van de organisatie en dergelijke. 
Ook mensen die slechts enkele uren beschikbaar kunnen zijn, 
zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden via kerngroep.
purmerzuid@gmail.com. Verderop in deze krant vindt u meer 
informatie over het evenement.  l

Even snel een melding doen?
Van veel wijkbewoners vernemen we dat ze al goed 
gebruikmaken van de whatsapp van de gemeente. 
Ze hebben dan direct contact met iemand van de 
gemeente, en die reageert vaak ook meteen 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 via 06-222 46 060 en maak eventueel een 
foto van de situatie.  l

De wijkwethouder aan het woord
Een vast item in onze wijkkrant is 
een column van onze wijkwethouder 
Thijs Kroese. Hierin vertelt hij over zijn 
plannen en ambities voor onze wijk.

Samen bouwen we beter
We moeten bouwen in Purmerend. Maar 
dat doen we niet meer zoals vroeger: 
als een inktvlek verspreidden we ons de 
afgelopen decennia in het groen. Vanaf de 
tekentafel in het stadhuis en de bureaus van 
architecten en stedenbouwkundigen werd bedacht wat het 
beste was voor de stad. Nu doen we dat anders. Op andere 
plekken, namelijk binnen de bestaande stad. Maar vooral ook 
anders, omdat we het samen met onze inwoners doen.

En dat is even wennen. Want hoe doe je dat dan? Hoe 
ga je bijvoorbeeld om met de ambitie om veel woningen 
te bouwen, als er een verzoek uit de buurt komt om dat 
grasveld groen te houden? En wat doe je als er twee groepen 
zijn in een buurt: de een wil extra parkeerplaatsen, de ander 
meer speeltoestellen. Of als de buurt het wel met elkaar eens 
is, maar het kostenplaatje van het geheel past niet binnen het 
budget van de gemeente?

Ingewikkelde zaken. Maar wat we de afgelopen tijd van het 
project aan de Drontermeer hebben geleerd, is dat het wel 
kán. En dat het ook zo moet. Ging dat traject dan vlekkeloos? 
Zeker niet. Maar mag het resultaat er wezen? Wat mij betreft 
wel. Mooie woningen, een goed ingerichte openbare ruimte 
en een buurt die intensief met de gemeente en de bouwende 
partij heeft meegewerkt. Hulde voor hen die daar de tijd voor 
hebben genomen.

Wooncompagnie gaat bouwen. En wij gaan op naar het 
volgende project, samen met u.  l

Wij zijn er klaar voor.  
Jullie ook?
Voor de negentiende keer gaat het dit jaar 
plaatsvinden. Alle voorbereidingen zijn alweer in 
volle gang. Vergunningen zijn aangevraagd en de 
draaiboeken afgestoft en bijgewerkt. We hebben het 
over de Bevrijdingsdag kindervrijmarkt in wijkpark De 
Driegang, die op zondag 5 mei weer plaatsvindt.
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De Bevrijdings-
dag kindervrij-
markt is in die 
negentien jaar 
uitgegroeid van 
een feestje voor 
de kinderen in 
de Purmer-Zuid 
tot een evene-
ment waaraan 
heel Purmerend 
en omstreken 

plezier beleeft. Het wijkpark is op 5 mei een groot pallet van de 
bonte kleuren van de kleedjes en afdekzeilen. ‘s Morgens vroeg 
worden de plekjes ingenomen door zo’n 450 standwerkertjes 
die hun koopwaar aan de man proberen te brengen bij zo’n 
7.500 bezoekers die het evenement jaarlijks trekt.

De Wijkkerngroep Purmer-Zuid en wijkactiviteitencentrum 
De Zuid-Pool zijn de organisator van het evenement. Grote 
trekker achter het evenement is sinds jaar en dag Erik 
Goldsteen. We vroegen hem naar de oorsprong van het 
evenement. Hij vertelt: “Gelukkig konden we in 2000 vieren 
dat Nederland 55 jaar bevrijd was van de verschrikkelijke 
bezettingsjaren gedurende de Tweede Wereldoorlog. 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag was en is vaak een 
grotemensenfeestje, maar zo’n twintig jaar terug was de 
Purmer-Zuid een wijk met veel jonge kinderen. Voor ons, 
wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool en de wijkkerngroep, 
was dat de aanleiding om eens iets anders te bedenken. 
We wilden kinderen bewust houden van het belang om in 
vrijheid te kunnen leven, want dat is niet voor alle kinderen 
een vanzelfsprekendheid. Zo ontstond het idee voor een 
kindervrijmarkt.”

Wat is zo speciaal aan dit evenement dat het zo succesvol 
is? Erik: “Wat deze Bevrijdingsdag kindervrijmarkt 
onderscheidt van andere vrijmarkten of braderieën, is dat 
deze is gericht op kinderen. Kinderen zijn het middelpunt. 
Kinderen geven hun eigen spulletjes een tweede leven of 
kinderspulletjes krijgen een tweede leven. Daarnaast is het 
spannend als je al ‘s morgens om 5 uur, in het donker en 
met je zaklantaarn, op zoek gaat naar het beste plekje om 
je speelgoed, games, boeken et cetera te kunnen verkopen. 
Het is in een overzichtelijk gedeelte van het park en niet 
al te zeer verspreid, waardoor het zijn knusheid behoudt. 
De spanningsboog van kinderen is beperkt en daarom 
stoppen we om 14.00 uur. Dan hebben de pappa’s en 
mamma’s ook nog iets aan hun dag en kunnen ze daarna 
nog gezamenlijk op de Koemarkt verder de bevrijding vieren. 
Ook is van belang dat er geen handelaren en etenswaren zijn 
toegestaan. Ook dat houdt het intiem en beheersbaar. En 
ten slotte, het is bij ons op 5 mei tijdens de Bevrijdingsdag 
kindervrijmarkt altijd mooi weer.”

Het evenement kreeg in 2017 de Duurzaamheidsprijs 
Evenementen van de gemeente. Door samenwerking met 
kringlooppartners wordt er voor gezorgd dat zo veel mogelijk 
speelgoed en kinderkleding een tweede leven krijgt.  l

De rode brievenbus verdwijnt 

De bekende rode PostNL brievenbussen verdwijnen 
met meer dan de helft uit onze wijk.

In februari van dit jaar is 
PostNL gestart met het 
verwijderen van een groot deel 
van hun rode brievenbussen.
De laatste jaren zijn ‘wij’ 
steeds meer gebruik 
gaan maken van digitale 
mogelijkheden in plaats 
van de ouderwetse brieven, 
ansichtkaarten en andere 
zaken die per post worden 
verzonden. Vandaag de 
dag wordt steeds vaker 
gebruikgemaakt van e-mail en 
sociale media (zoals facebook, 
twitter en instagram).

Ieder jaar wordt er zo’n kleine tien procent minder post 
verstuurd via de brievenbus. De meeste post wordt door 
bedrijven verstuurd en alleen bij speciale gelegenheden, 
zoals met kerst en nieuwjaar, zie je nog een piek in de 
postverzending door particulieren.

Het verkleinen van het netwerk van brievenbussen is volgens 
PostNL noodzakelijk om kosten te besparen. De postmarkt 
is immers al jaren een krimpende markt, wat er recentelijk 
in heeft geresulteerd dat PostNL een andere postaanbieder 
heeft overgenomen, namelijk SANDD. Hierdoor is er een 
monopoliepositie ontstaan en is PostNL de nog enige 
postverzender in Nederland.

Voor onze wijk betekent dit dat PostNL op acht locaties 
de brievenbussen verwijdert en er nog (maar) zes locaties 
overblijven.

De locaties waar PostNL in de Purmer-zuid  
een brievenbus heeft staan:
• Grevelingenmeer 71
• Jan Bijhouwerstraat 108
• Van Burgplein 2
• Persijnlaan 150
• Speulderbos 4
• Vrijheidsplantsoen 1

De locaties waar de brievenbussen  
zijn vervallen en verwijderd
• Gaasterland 45
• Clara Visserstraat 29
• Frescobaldistraat 20
• Da Palestrinastraat 145
• Abbringstraat 1
• Sellingerbos 2
• Malibongwestraat 2
• Dom Helder Camarastraat 30            l
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‘Bakpraat’

Vraagt de groene aan de grijze afvalbak: “Jij bent toch 
vandaag weer aan de beurt, hè?”

De grijze antwoordt: “Ja, ik mag weer. Werd ook wel tijd. Ik 
begon al een beetje te stinken.”

De groene: “Ja, ik dacht al iets te ruiken, hahaha.”

De groene: “Ik hoop dat je snel terugkomt. De vorige keer 
bleef je een week weg.”

De grijze: “Ja, die sukkels gingen met vakantie en hadden 
niet aan de buren gevraagd me even terug te zetten. Ik 
hoorde mensen er over klagen. Sommige schopten zelfs 
tegen me en ik heb vier dagen op mijn zij gelegen met m’n 
deksel open nadat ik was omgegooid. Dat was niet fijn.”

De groene: “Goh, wat erg. Krijgen wij weer de schuld dat het 
zo’n troep is in de buurt, met al dat zwerfafval. Dat was laatst 
ook. Ik stond er op woensdag. Netjes op een rijtje, wordt er 
ineens een hele schuurinhoud naast me gedumpt, zó tegen 
me aan. Ik denk nog: hé ik ben van het papier en niet van 
het grofvuil. Komen er mensen langs, die sleuren er het een 
en ander uit, en de rest verspreidt zich over de hele buurt. Ik 
werd ‘s avonds wel weer netjes opgehaald, maar die troep 
heeft er nog wel een paar dagen gelegen.”

De grijze: “Dat is toch zó balen! Wij doen ons best om de 
boel netjes te houden en de mensen maken er een troep van. 
Heb je trouwens al gehoord van de app van de gemeente?”
De groene: ”Nee, wat is daarmee?”

De grijze: “Die is nieuw. Kun ze precies zien wanneer ze ons 
langs de weg moeten zetten. Papier, restafval, grofvuil en 
GFT. Handig joh!”

De groene: “Wat fijn. Het zal er een stuk opgeruimder van 
worden als iedereen hem gaat gebruiken.”

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. 

Als 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 wel en niet in de 
bak mag, waar verzamellocaties zijn in de buurt (voor plastic, 
papier en karton, glas en textiel) en wat 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 te printen. De app is op uw 
mobiele telefoon te downloaden in de appwinkel via de 
zoekterm ‘afvalkalender purmerend’.  l

Van de wijkagent
Beste lezers,

Dit jaar ben ik begonnen met het 
houden van spreekuur in de wijk. 
Ik probeer iedere twee weken een 
datum door te geven via twitter (@
POL_Purmerzuid ) of via het facebook-
kanaal van de Politie Purmerend. Ik 
heb nu twee keer zitting gehouden 
in de Molentocht, maar verdeel mijn 

spreekuur nu ook via de Zuidpool in park De Driegang. 
Omdat ik in een roostergroep meeloop, kan ik (nog) niet op 
een vast dagdeel spreekuur houden. Ik bekijk per twee weken 
wanneer ik roostertechnisch spreekuur kan houden en zal dit 
ook bekend maken via de sociale media.

Overigens zijn wij, de wijkagent van de Gors Harry, Purmer-
Noord (Josh) en ik, bezig met het opzetten van een eigen of 
gezamenlijke facebook-pagina. Zodra deze in de lucht komt, 
wordt vanzelf bekend via facebook en twitter.

Onze wijk is in februari opgeschrikt door enkele autobranden. 
Ondanks dat er getuigen  en camerabeelden zijn, is het nog 
niet tot aanwijzing dader(s) gekomen. Vaak zijn er bewegende 
beelden beschikbaar, omdat steeds meer mensen uit 
veiligheidsoverwegingen camera’s plaatsen in en bij hun 
woning. Hiervan maken we gretig gebruik bij incidenten.

Ik kreeg via twitter ook nog enkele verdachte situaties 
doorgespeeld. Vaak lees ik die helaas pas als de zaak al heeft 
gespeeld. Ik adviseer die melders dan ook steevast om bij 
verdachte zaken meteen 112 te bellen, zodat de collega’s 
meteen ter plaatse kunnen komen kijken.

Tot een volgende keer.

Peter Dijks, 
wijkagent Purmer-Zuid.  l

 

 



Pagina 5Pagina 4

Wijkkranten maken 
is gewoon leuk
De wijkkranten in Purmerend bestaan 25 jaar, en dus ook 
die van de Purmer-Zuid. Een van de gangmakers achter de 
Wijkkrant Purmer-Zuid en de organisatie van alle wijkkran-
ten in de stad is Erik Goldsteen. Na al die jaren draagt hij 
wegens verhuizing het stokje over aan Rob Moederzoon. 
Reden voor de redactie om eens aan Erik te vragen wat er 
nu zo leuk is aan het maken van een wijkkrant.

“De naam zegt 
het al. Het gaat 
over jouw wijk, 
jouw buurt, jouw 
straat. Het is 
natuurlijk geen 
nieuwsblad met 
nieuwsberichten, 
maar juist met 
artikelen over 
dingen die jou  
kunnen aangaan, 
die misschien 

informatie bevatten die voor jou zinvol is of die aanzet geven 
tot denken over je woon- en leefomgeving”, vertelt Erik.

Wat heeft jou gemotiveerd om dit te gaan doen? “Van 
huis uit heb ik een sterke betrokkenheid bij anderen en de 
samenleving meegekregen. Dertig jaar geleden kwam ik met 
mijn jonge gezin in de Purmer-Zuid terecht. Gedeeltelijk was 
het nog een grote bouwput met enkele blokken woningen. 
Het leuke was de enorme saamhorigheid, die ertoe leidde 
dat buurtbewoners samen dingen gingen oppakken. De 
gemeente gaf daar ook ruimte voor. Zo verscheen er 25 
jaar terug een wijkkrant, over de wijk, de plannen et cetera. 
Die werd geschreven door de wijkmanager en ambtenaren. 
Daarin stond dus veel informatie, maar veelal vanuit 
gemeentelijk perspectief. Op een zeker moment was de wijk 
al wat meer gevuld en was de informatie die de gemeente 
over de wijk had zich aan het herhalen. De gemeente heeft 
toen het initiatief genomen dat de wijkkrant meer ‘voor en 
door bewoners’ moest zijn. Bewoners en instellingen werd 
gevraagd informatie aan te dragen, artikelen te schrijven, 
enzovoort. Dat was het moment dat ik geïnteresseerd raakte 
in de wijkkrant.”

Wanneer kwam je in de redactie? “Dat was weer een 
paar jaar later, een kleine twintig jaar terug, toen de 
gemeente het wijkgericht werken invoerde. Een van de 
wijkinstrumenten werd de wijkkrant, een ander instrument 
de wijkkerngroep. Hiermee werden de redacties zelfstandig 
en de wijkkerngroepen de uitgever van de wijkkranten. Ik 
was al betrokken bij allerlei wijk- en buurtinitiatieven, zoals 
wijkwerkgroep De Driegang Leuk, en rolde zo ook in de 
redactie van de wijkkrant.”

Hoe heeft het zich verder ontwikkeld? “De wijkkrant werd 

toen pas echt ‘voor en door bewoners’. De gemeente had 
het officiële krantje ‘Purmerend Totaal’ en de wijkbewoners 
hadden de wijkkrant om onderling informatie te delen, 
gedachten uit te wisselen, activiteiten te promoten, et 
cetera.”

Is het leuk om redactielid te zijn? “Het is heel leuk. Je bent 
veelal degene die dingen als eerste hoort uit de wijk of over 
de wijk, en je geeft dit terug aan de wijk, maar dan in je 
eigen bewoordingen en stijl. Je hoeft niet altijd neutraal te 
zijn, want je bent een belanghebbende, maar je kent wel 
de overwegingen van de ander. Het is ook niet moeilijk. Je 
krijgt veel informatie aangeleverd waar je keuzes uitmaakt 
of je schrijft een artikeltje over wat je hoort of leest. Er is 
een professionele eindredacteur die er de stijl- en taalfouten 
uithaalt, dus daarvoor hoef je niet beducht te zijn.”

Wat zou je nog kwijt willen bij je afscheid? “Uiteraard wil 
ik alle meeschrijvers  en regelmatige rubriekschrijvers 
bedanken, zoals wijkagent Peter Dijks, wethouder Thijs 
Kroese, handhavers Manou en Hein, en vooral de leden van 
de Wijkkerngroep Purmer-Zuid. Ik zal de contacten gaan 
missen, maar zal zeker de Wijkkrant Purmer-Zuid blijven 
lezen via www.wijkkrantenpurmerend.nl.”  l

Nieuws van de Zuid-Pool
Activiteitencentrum De Zuid-
Pool is een centrale plek in de 
Purmer-Zuid en een centrale 
plek voor de wijkbewoners. Er 
worden veel creatieve, actieve 
en educatieve activiteiten en 
workshops gehouden.  Stichting 

Kinderopvang Purmerend stelt het gebouw open 
voor wijkgerichte, maatschappelijke activiteiten. 
Het beheer van het gebouw, in het kader van deze 
activiteiten, wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. 
De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid die dit 
met zich meebrengt, zijn ondergebracht in de stichting 
PurmerZuidPool.
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In deze rubriek vermelden en belichten we de diverse 
activiteiten die in wijkcentrum de Zuid-Pool plaatsvinden. 
Omdat het wijkcentrum niet door de gemeente wordt 
gesubsidieerd, is gastheer Guus Visser afhankelijk van 
vrijwilligers om het wijkcentrum draaiende te houden. Het 
centrum heeft meermaals een prijs gewonnen voor diverse 
activiteiten. Laatst nog heeft de kinderdisco, die maandelijks 
op de vrijdagavond wordt gehouden, een gedeelde derde 
prijs gewonnen voor het Lokaal Compliment.

Programma 2018 – 2019

 Maandag:
10:30 – 12:30 Koersbal
12:00 – 14:15 Jeu de boules
12:45 – 14:15 Aquarelleren

 Dinsdag:
10:30 – 11:30 SPURD Weerbaarheidstraining
19:00 – 22:00 Klaverjassen
19:30 – 20:30 Bootcamp Girlpower!
20:30 – 21:30 Bootcamp Girlpower!

 Woensdag:
09:15 – 11:15 Schildersclub (om de week)
11:15 – 12:15 Tai chi
13:00 – 15:00 Jeu de boules

 Donderdag:
09:30 – 12:30 Schilderswerkplaats
09:30 – 10:30 Qi gong
11:30 – 14:15 Koersbal
11:30 – 14:15 Ouderensoos
19:00 – 20:00 Bootcamp Girlpower!

 Vrijdag:
09:00 – 11:30 Crea hobbyclub
10:45 – 11:45 SPURD ouderengym 55+
19:00 – 20:30 Kinderdisco (één keer per maand)

 Zondag:
14:00 – 16:00 Bingo (laatste zondag van de maand)
14:00 – 16:00 ZoMiPo (locatie Molentocht)
17:00 – 22:00 Troefcall*1 (eerste zondag van de maand)

*1: Troefcall is de benaming voor Surinaams klaverjassen.

Wijkcentrum de Zuid-Pool organiseert regelmatig het ZoMiPo, 
het zondagmiddagpodium. Deze activiteit vindt plaats in 
de Molentocht aan de Persijnlaan in de Purmer-Zuid. Er is 
bewust gekozen voor deze locatie, omdat veel bewoners uit 
de Molentocht de middag bezoeken, en zo hoeven ze niet te 
reizen. Op het ZoMiPo treden allerlei artiesten op die liedjes 
van vroeger en nu zingen, onder het genot van een hapje en 
een drankje voor de bezoekers. Het volgende ZoMiPo vindt 
plaats op 14 april aanstaande.

Als u geïnteresseerd bent in een van de activiteiten, kom 
dan eens langs op het tijdstip van die activiteit en laat u 
informeren over de mogelijkheden door de vrijwilligers of mail 
naar info@purmerzuidpool.nl.

Ondanks dat het wijkcentrum geheel door vrijwilligers wordt 
gerund, moet soms een kleine bijdrage worden gevraagd. Zo 
kost de entree voor bijvoorbeeld de kinderdisco € 1,50 per kind.

Het wijkcentrum hoopt u vaak te zien! l

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: Rob Moederzoon en Erik Goldsteen.
Ontwerp: Werkom Business Post & Printing.
Met dank aan: Fred Berga, Gerjan Stolp.

E-mail: wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.
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.
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