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Op vrijdag 12 april was het tijdens Koningssportdag 
een topdrukte in het Leeghwaterpark, in het 
Leeghwaterbad, op het terrein van voetbalvereniging 
Purmersteijn en in sporthal De Beuk.

Bijna 4.900 kinderen van alle 24 reguliere basisscholen in 
Purmerend deden die dag aan de sportieve activiteiten mee. 
Het was de zevende keer dat deze sportdag werd gehouden. 
Ook dit jaar coördineerde Spurd de sportieve activiteiten voor 
het basisonderwijs. Het was een zonnige, maar frisse dag. 
De kinderen moesten daarom goed in beweging blijven.De 
Purmerendse basisscholen hadden grote belangstelling voor 
de Koningssportdag. Er waren voor verschillende leeftijden 
diverse activiteiten. In het park, bij Purmersteijn en in De 
Beuk waren onder meer bijna dertig springkussens en diverse 
andere spellen aanwezig. Allerlei verenigingen demonstreerden 
hun sport en gaven clinics. Groente en fruit waren door 
sponsoring gratis in het park en bij de voetbalclub.

Blij
Coördinator Koningssportdag Cindy Schmidt: “Spurd, de 
Speelkraam en de Ridder waren hartstikke blij met het grote 
aantal kinderen. Er waren gezellige en sportieve activiteiten, zoals 
Koningen & Kastelen, Jumping King, King’s Court, circus voor 
kleuters, Koningsbal, Highland Games en Wielen van de Koning. 
Kinderen van groep 8 gingen naar het Leeghwaterbad, waar het 
thema luidde: ‘Waterpaleis – het zwembad op z’n kop’.”

“Medewerk(st)ers en vrijwilligers van sportorganisatie Spurd, 
speeltuin de Speelkraam en kinderboerderij de Ridder en 

Koningssportdag was weer groot succes

meer dan honderd stagiairs van het Horizon College Sport 
en Bewegen, het Regio College Pedagogische Werk, de 
sportklassen van Nelson Mandela en Gaudi van de PSG 
begeleidden de kinderen bij de diverse sportieve activiteiten.“
Koningsdag is op zaterdag 27 april, maar landelijk is besloten 
dat er de tweede vrijdag van april Koningssportdag is.

Donderdag 18 april was er Koningssportdag voor ongeveer 
350 kinderen van alle scholen voor speciaal basisonderwijs in 
Purmerend. l

Boomfeestdag bij obs 
De Boemerang
Op woensdag 13 maart is in heel Nederland de 
Nationale Boomfeestdag  gevierd, en zo ook bij 
basisschool De Boemerang. 

De dag wordt georganiseerd door de Stichting Nationale 
Boomfeestdag (BFD). Het is de bedoeling dat dit festijn in het 
vervolg jaarlijks plaatsvindt op de tweede dinsdag in maart.  
In 1957 is de BFD voor het eerst in Apeldoorn georganiseerd.

De FAO, de internationale organisatie van de VN voor 
landbouw en voedsel, sloeg in 1953 alarm en uitte haar 
bezorgdheid over de grootschalige ontbossing in de wereld. 
Dit leidde tot het aannemen van een resolutie waarin werd 
opgeroepen tot een jaarlijks terugkerend World Festival 
of Trees. Nederland gaf hieraan gehoor door het Landelijk 
Comité Boomplantdag op te richten. Dit comité, geleid door 
Staatsbosbeheer, kreeg de taak het Nederlandse publiek en 
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Afval scheiden – doet u mee?

Het lijkt zo’n gedoe, afval scheiden, tot 
je er gewoon een manier voor vindt om 
het jezelf gemakkelijk te maken.

Toen ik van de week een rondje door onze 
wijk liep, viel het me op hoeveel kleppen 
van de restafvalkliko’s omhoog stonden, 
omdat ze zo vol zaten. Hoe kan het dat we 
met ons allen zo veel afval hebben? En hoe 

mooi zou het zijn als we er met elkaar voor kunnen zorgen dat de 
hoeveelheid afval naar beneden gaat. 
Het is niet alleen beter voor het milieu als we afval 
zoals papier, plastic en gft-afval kunnen hergebruiken, 
maar we betalen dan uiteindelijk ook allemaal minder 
afvalstoffenheffing. Die heffing is immers gebaseerd op de 
hoeveelheid kilo’s restafval die moeten worden verbrand. In 
mijn driepersoons huishouden hebben we niet veel restafval. 
Mijn container zet ik één keer in de zes weken aan de weg, 
en dan nog is de bak niet helemaal vol. Plastic is de grootste 
hoeveelheid. Al zou je maar beginnen met alleen het scheiden 
van plastic, dan moet je eens kijken hoe dat scheelt in je 
restafval. Zelf heb ik elke week twee grote volle zakken plastic.
Onze bakken voor gft en restafval staan buiten, en het is een 
kleine moeite om dat afval te sorteren. In de keuken kun je 
tijdens het koken alvast beginnen met het scheiden. Gft-afval 
heeft het meeste gewicht, dus hogere verbrandingskosten. 
Probeer dus keuken- en tuinafval echt te scheiden, want het 
scheelt zoveel.Glas doe ik in een grote shopper, waarmee 
ik eens in de zoveel tijd naar de glasbak loop. Met dit soort 
dingen is het vooral een kwestie van ergens beginnen. Om een 
grote verandering tot stand te brengen, helpt elk klein stapje 
al. Doet u ook mee?

Wijkwethouder Mario Hegger.  l

in het bijzonder kinderen te interesseren voor de waarde van 
bomen en bossen.

In 1980 werd het Comité Boomplantdag omgedoopt tot 
Stichting Nationale Boomfeestdag. In datzelfde jaar kreeg 
de stichting het huidige Dick Bruna-logo. Tot op de dag 
van vandaag is Staatsbosbeheer de moederorganisatie van 
Stichting Nationale Boomfeestdag. De Stichting is wereldwijd 
het oudste instituut dat zich bezighoudt met natuureducatie.

Elk kind een boom
Het streven is om elk kind in de basisschooltijd minimaal één 
boom te laten planten. Omdat dit vaak de eerste bewuste 
natuurervaring is, vergeten ze dit nooit meer. En als kinderen 
eenmaal enthousiast zijn gemaakt voor de waarde van bomen 
en natuur, zullen ze deze kennis vroeger of later vast weer 
overbrengen op hun ouders, of wellicht hun kinderen.
In de Purmer-Noord heeft basisschool De Boemerang aan 
de BFD deelgenomen. De school heeft een boom cadeau 
gekregen en in overleg met de buurt een mooi plekje 
uitgezocht. Daar hebben leerlingen van groep 7 de boom 

samen geplant. Laura van Deventer, locatieleider, doet 
verslag: “Op de boomfeestdag was het behoorlijk koud en 
nat. Dat heeft de kinderen er echter niet van weerhouden om 
enthousiast deel te nemen aan de actie en bomen te planten. 
De school heeft als dank voor de deelname een boom 
cadeau gekregen.”

Schooltuinen
Naast deelname aan de BFD werken kinderen van de school 
ook inde schooltuinen. Binnenschools is er aandacht voor 
natuureducatie in relatie tot onderzoekend leren. ‘Groei 
en bloei’ komt binnen een schooljaar regelmatig terug. 
Kortom, natuureducatie heeft een belangrijke plek in het 
lesprogramma van de school door middel van ‘leren & doen’.
De school heeft het leuk gevonden om aan deze activiteit 
deel te nemen en zo een boompje bij te dragen aan het 
groener maken van de Purmer-Noord.
 Volgend jaar, op 11 maart, is de volgende BFD gepland. 
Verdere informatie kunt u vinden op de website van de 
Stichting Nationale Boomfeestdag.

Bron: www.boomfeestdag.nl   l

Peutergym in de Purmer-Noord

Sinds begin november 
is er elke woensdag 
van 10.00 tot 11.00 uur 
peutergym in de gymzaal 
aan de Tarwestraat. 

Peuters vinden het leuk 
om te bewegen en het 
is ontzettend leerzaam. 
Spelmaterialen als hoepels, 
ringen, banken, kasten, 
ballen en matten dagen de 
peuters uit om bewegen te oefenen. Op dit moment doen 
echter niet zoveel peuters mee aan de les, dus heb of ken 
jij een peuter? Dan is die van harte welkom voor een gratis 
proefles (daarna € 4,85 per les).
Purmer Sportfestival

Het Purmer Sportfestival vindt plaats op vrijdag 17 mei op 
het sportcomplex Heemstee (KV Purmer/ViP). De inloop is 
vanaf 17.30 uur en om 18.30 uur begint het programma. Het 
is een zeskamp van verschillende sport- en spelactiviteiten, 
bestaande uit korfbal, beachvolleybal, smashpenalty’s, 
korfpenalty’s, jeu de boules en steenwerpen. Ben je wat minder 
sportief, dan is het alsnog hartstikke leuk om deel te nemen.

De minimumleeftijd is twaalf jaar en een team bestaat uit vier 
tot zes personen. Het is tegen betaling mogelijk om tussen 
17.30 en 18.30 uur een hapje te eten op Sportcomplex 
Heemstee. Zoals de naam Purmer Sportfestival al doet 
vermoeden, is het meer dan een beachvolleybal- en 
korfbaltoernooi. Dus ook als je niet wilt deelnemen, ben je 
van harte welkom om gezellig langs te komen.  l
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Kevin Farenhorst 300ste 
zwerfinator
Overal zie je het, op straat, in plantsoenen en tuinen: 
zwerfvuil. Ongeveer vijf jaar geleden is Dirk Groot 
begonnen dat afval te verzamelen. In de loop der 
jaren zijn er steeds meer mensen bijgekomen die zijn 
voorbeeld volgen. Zo ook Kevin Farenhorst. Hij heeft 
zich als 300ste vrijwilliger aangemeld om mee te doen 
met het schoonhouden van zijn leefomgeving en mag 
zich nu ‘zwerfinator’ noemen.

Kevin vertelt: “Ik ben achttien jaar en zit nog op school, mbo 1 
richting economie. In juni doe ik examen en hoop dan als vracht-
wagenchauffeur aan de slag te gaan. Ik werk nu al als bijrijder.”

Hij heeft thuis een prima voorbeeld, want zijn beide ouders rapen 
ook rommel op van straat. Eenmaal per week gaan ze met hun 
drieën op pad. Ze verzamelen dan zwerfvuil in de Rijtuigenbuurt, 
waar ze ook wonen. Vader Farenhorst gaat ook wel alleen de wijk 
in en heeft daarvoor zelfs een bakfiets aangeschaft.

Voetbalfan
Kevin is een grote voetbalfan. “De wedstrijd Ajax-Juventus 
hebben we in het stadion gezien, in de Johan Cruijff Arena dus. 
Mijn ouders trouwens ook. Ik ga altijd met vrienden.”
“Waarschijnlijk zijn er nog meer mensen die willen helpen met 
zwerfvuil verzamelen. Je kunt je aanmelden via www.purmerend.
nl/schoon. Je krijgt dan een grijper, een hesje en zakken.”
De redactie van de wijkkrant wenst Kevin en zijn collega’s 
veel succes met het meewerken aan een schone stad.  l

Doe mee aan Waterspektakel 
Purmer-Noord

Na het succes 
van vorig jaar 
wordt op zaterdag 
22 juni weer het 
Waterspektakel 
georganiseerd bij 
de Riekstraat. Het 
wordt opnieuw 
een middag vol 
gezelligheid en 
sportiviteit. Kom 
ook en doe mee 
met een team 
buren, vrienden, 
familie of collega’s.

Meer informatie vindt u op onze facebookpagina 
(waterspektakel Purmer-Noord) of via e-mail: 
waterspektakelpurmernoord@gmail.com.  l

Geslaagde geveltuinenactie 
Overlanderstraat via NLdoet
Bouwbedrijf Van Wijnen,  dat zich inzet voor 
duurzaam bouwen en graag een bijdrage wil leveren 
aan de maatschappij, heeft Rochdale, de grote 
woningbouwcorporatie, benaderd om samen in het 
kader vanNLdoet een vrijwillige bijdrage te leveren 
aan de leefbaarheid in Purmerend. Rochdale heeft dit 
verzoek enthousiast ontvangen en voortvarend een 
geveltuinenactie opgezet, met medewerking van de 
gemeente.

Vijf man van Van Wijnen, drie man van Groenbedrijf Krinkels, 
wijkbeheerder Jacob van der Meulen en sociaal beheerder 
Milosj van Renesse hebben op deze natte en onstuimige (!) 
vrijdag 15 maart gewerkt aan de geveltuintjes van een aantal 
woningen in de Overlanderstraat.

Het Oranje Fonds heeft op 15 en 16 maart, samen met 
duizenden organisaties in het land, NLdoet georganiseerd, 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om 
een dagje de handen uit de mouwen te steken.

Redenen
Waarom juist een geveltuinenactie in de Overlanderstraat? 
Hier volgen de redenen:

 -  Het onderhoud van de bestaande geveltuintjes werd niet of 
nauwelijks gedaan, omdat het merendeel van de bewoners 
op de begane grond lichamelijk beperkt zijn (Focus-
woningen);

 -  Van Wijnen wil graag een schoon, groen en heel 
straatbeeld creëren;

 -  het een feit is dat door de veranderingen in het klimaat de 
regenbuien steeds heviger worden en door de vele tegels 
het water nauwelijks kan wegstromen;

 -  het motto is daarom nu: ‘Tegels eruit, planten erin’; dit is 
nu ook het beleid van de gemeente en bovendien wordt het 
door Rochdale aangemoedigd;

 - het resultaat is dat het water beter kan worden afgevoerd.

Resultaat
Ondanks de natte omstandigheden hebben de vrijwilligers 
een leuke en gezellige dag gehad en zijn ze tevreden met 
het resultaat. Ze hebben in vijftien tuinen tegels verwijderd 
en de percelen voorzien van nieuwe aarde. Daarna zijn de 
tuintjes opnieuw ingeplant met onderhoudsarme beplanting, 
die ook nog eens aantrekkelijk is voor insecten. Als het goed 
is, zorgen de kleinere onderplanten er voor dat de bodem 
komend jaar dichtgroeit, zodat er weinig onderhoud aan hoeft 
te gebeuren. 

Deze actie heeft de bewoners en de buurt weer mooi 
opgefleurd. Het was dan ook een zeer geslaagde 
ondernemers; hulde aan de initiatiefnemers en uitvoerders 
ervan!
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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 27 juni 2019.

Speelkraam weer geopend

De Speelkraam is 
de speeltuin in het 
Leeghwaterpark in de 
Purmerend-Noord. De 
tuin heeft op zaterdag 
30 maart weer zijn 
deuren voor een nieuw 
speelseizoen opengezet.

Speciaal op deze eerste 
speeldag konden de kinderen 
voor een gering bedrag 
een lenteknutsel maken en 
heerlijke poffertjes eten. Ook 
was FaceColor op zaterdag 
30 maart weer aanwezig om de kinderen (tegen betaling) te 
voorzien van een prachtige tatoeage. Nieuw dit seizoen is dat 
de Speelkraam geheel rookvrij is.

Prijzen
De entreeprijs bedraagt € 2,- per kind per dag. Als u 
gedurende de dag de speeltuin verlaat, maar later weer terug 
wilt komen, zet een medewerker een stempel op de hand 
van uw kind. Voor echte kleintjes geldt: als ze kunnen lopen, 
moet er entree worden betaald. Naast losse entree kunt u een 
(niet-persoonsgebonden) strippenkaart aanschaffen. Met zon 
kaart krijgt u ‘vijftien keer toegang voor € 17,50.
Nieuws kunt u vinden op facebook: www.facebook.com/
Speelkraam of op de site www.speelkraam.nl.  l

Bericht van de wijkagent

Beste lezers,

We zitten inmiddels alweer in het voorjaar 
en de donkeredagenperiode is voorbij. Dit 
is een tijd waarin de politie extra aandacht 
besteedt aan het voorkomen van zoge-
noemde HIC-feiten (High Impact Crimes), 
zoals woninginbraken en straatroven. Naast 

de reguliere surveillantes, met extra aandacht voor preventie, 
zijn in de Purmer-Noord in deze periode twee grootschalige 
controles uitgevoerd.

Vanuit de bewoners dragen deelnemers aan het Ogen & Oren-
project hun steentje bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de 
wijk. Veel wijkbewoners ervaren hun aanwezigheid op straat 
dan als zeer welkom. Daar komt bij dat bewoners ook sneller 
geneigd zijn melding te doen van verdachte situaties, waar-
door de  ‘heterdaadkracht’ en de pakkans van daders wordt 
vergroot. Uiteindelijk moeten we het immers samen met elkaar 
doen in de wijk.

Voor de komende periode besteden we veel aandacht 
aan het verkeersgedrag van bestuurders, vooral waar het 
de overschrijding van de maximumsnelheid betreft. Met 
name de doorgaande wegen als Osweg, Grotenhuysweg 
en Overlanderstraat zijn locaties waar de verkeersveiligheid 
in het gedrang komt. Denk hierbij vooral aan scholen in de 
buurt.

Klachten met betrekking tot het verkeersgedrag van 
fietsers en bromfietsers in het voetgangersgebied van het 
Gildeplein vormen aanleiding om extra toezicht te houden. 
Vanuit de afdeling Handhaving van de gemeente worden 
er, in samenwerking met de politie, gerichte controles 
georganiseerd. 
Ik vraag u dan ook om echt niet te (brom)fietsen op het 
Gildeplein, in het kader van de verkeersveiligheid en het 
eventueel oplopen van onnodige bekeuringen.

Verder wil ik nog het maandelijkse spreekuur benadrukken, 
op elke eerste donderdag van de maand, dat wordt 
gehouden op de locatie Tilburykamer, Overlanderstraat 132. 
Sinds kort sluit ook de wijkagent Purmer-Zuid, Peter Dijks, 
aan bij dit spreekuur.

En dan dit bericht om mee te eindigen: bij iedere verdachte 
of noodsituatie, bel 112! Wilt u aangifte doen? Bel eerst even 
0900-8844 en laat uw aangifte inplannen. Dit kan overigens 
ook in een andere gemeente als u dat beter uitkomt. We 
hebben dan veel meer tijd om een en ander goed met u door 
te nemen.
 
Tot een volgende keer, 
met vriendelijke groet,
Josh Rutumalessy

wijkagent Purmer-Noord.  l
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