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WIJKKRANT
PURMEREND PURMER-ZUID
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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 Wijkkern-
groep van de Purmer-Zuid zich inzet.  l

Van de redactie
In deze wijkkrant vindt u weer veel nieuws uit en over 
onze prachtige wijk.

De schoolvakanties zijn voorbij en hiermee ook de vakanties van 
een groot deel van onze inwoners. De zomer kende veel warm 
en mooi weer, maar ook veel natte en kille dagen. En nu is het 
tijd voor onze volgende editie van de wijkkrant, uiteraard met een 
aantal vaste rubrieken, zoals u van ons gewend bent. De wijk-
agent en de wijkwethouder hebben speciaal voor u hun bijdrage 
aan de wijkkrant geleverd. Verder hebben we een artikel over 
een wijkbewoonster met een bijzondere passie en schenken we 
uitgebreid aandacht aan het aanstaande 25-jarige jubileum van 
het wijkcentrum de Zuid-Pool. Alle activiteiten die bij de Zuid-Pool 
worden georganiseerd, zijn na de zomerstop weer begonnen. De 
volgende wijkkrant verschijnt eind oktober. De redactie wenst u 
veel leesplezier!

Heeft u een tip voor onze redactie, mail deze dan naar 
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.  l

Wie jarig is, heeft iets te vieren

Een kwart eeuw geleden, in september 1994, werd wijkcen-
trum De Zuid-Pool in gebruik genomen. Het was een centrum 
midden in een wijk die toen nog volop in aanbouw en ontwikke-
ling was. Inmiddels, 25 jaar verder, vervult het nog steeds een 
centrale functie in de wijk met de vele cursussen die er worden 
gegeven, vergaderingen van wijkbewoners die er worden 
gehouden, de gezelligheidsclubjes waar wijkbewoners elkaar 
ontmoeten, de gezondheids- en bewegingsactiviteiten die er 
plaatsvinden, et cetera.

Zaterdag 5 oktober is het feest in De Zuid-Pool
Dit jubileum willen we uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Op zaterdag 5 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur vieren we dit 
daarom met alle wijkbewoners. Na het officiële gedeelte, om 
12.00 uur, kunnen de bezoekers, onder het genot van een kop 
koffie of thee en een gebakje, kennisnemen welke activiteiten er 
zoal plaatsvinden in het wijkactiviteitencentrum.

Die 25 jaar terug was de Purmer-Zuid een ‘jonge wijk’. Veel jonge 
gezinnen vestigden zich in de prachtige nieuwe, prachtige eenge-
zinswoningen, en voor de senioren verrezen al snel mooie, goed 
uitgeruste complexen. Bovenal was er veel aandacht voor water 
en groen in de wijk, iets waar we nu als wijkbewoners nog steeds 
van profiteren.

In ditzelfde groen, wijkpark De Driegang, werd een fraai wijkcen-
trum gerealiseerd, ruim en voorzien van alle gemakken en voor-
zieningen. Een team van wijkopbouwwerkers van Clup Welzijn 
werkte vanuit dit centrum aan de opbouw van de sociale cohesie 
in deze nieuwe wijk.

In juni 2012 ontstond voor de 
wijk een ongemakkelijke situ-
atie, want het college van B 
en W besloot alle wijkcentra in 
Purmerend te sluiten wegens 
‘een te geringe toeloop’. Ervoor 
in de plaats zou een aantal 
wijkpleinen komen, in Weide-
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venne, Wheermolen en Purmer-Noord, en een tiener- en jongeren-
centrum. Op de wijkpleinen zouden ook andere sociale voorzie-
ningen worden ondergebracht.

In de Purmer leidde dit tot enig rumoer onder de wijkbewoners, 
gebruikers en vrijwilligers. Dit alles werd nog eens extra gevoed 
door de economische crisis, waarin we als land en gemeente 
verkeerden. Anders gezegd: er was eigenlijk helemaal geen geld 
voor dergelijke nieuwe wijkpleinen, zodat van uitstel zou wel eens 
afstel kunnen komen.

De Wijkkerngroep Purmer-Zuid en de vrijwilligers van De 
Zuid-Pool wilden niet afwachten op betere tijden en trokken te 
strijde. Ze gingen in discussie met de gemeenteraad en zochten 
steun bij de Stichting Kinderopvang Purmerend. Deze was heel 
positief over de door de wijkkerngroep geschetste plannen. Er 
werd dan ook een overeenkomst gesloten: de kinderopvang 
kocht het pand van de gemeente en de wijkbewoners mochten 
het gebouw blijven gebruiken. Het beheer ging over van Clup 
Welzijn naar de door de vrijwilligers opgerichte stichting Pur-
merZuidPool. Zij beheren het centrum nu helemaal zelf als een 
maatschappelijke onderneming en doen dit zonder financiële 
ondersteuning van de gemeente.

Open Dag op 5 oktober
Wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool nodigt alle wijkbewoners en 
andere belangstellenden uit langs te komen. Er worden activiteiten 
gepresenteerd, maar ook wensen worden geïnventariseerd met 
betrekking tot activiteiten die de bewoners graag ook in hun cen-
trum zouden zien, en er zijn een draaimolen en een springkussen 
voor de kinderen. Kortom, loop gerust eens binnen en vier dit feest 
met alle wijkbewoners samen.  l

Wijkwethouder aan het woord
Een vast item in onze wijkkrant is 
de column van onze wijkwethouder 
Thijs Kroese. Hierin vertelt hij 
over zijn plannen en ambities voor 
onze wijk, en soms ook over zijn 
avonturen.

Koggenland en Luitje Broekemastraat
Vóór de zomer hebben we als college bekendgemaakt dat we 
op acht relatief kleine plekken in de stad graag in totaal zo’n 
250 woningen willen bouwen. Twee van die locaties liggen in 
de Purmer-Zuid, vlak naast elkaar: aan het Koggenland en de 
Luitje Broekemastraat.

De woningnood is hoog in Purmerend. De verhalen zijn bekend: 
mensen van een jaar of 28 die nog thuis wonen, simpelweg omdat 
er geen sociale huurwoning beschikbaar is. Ouders die met hun 
kinderen bij ‘opa en oma’ inwonen, om dezelfde reden. Starters 
die net iets meer verdienen dan de grens voor sociale huur, maar 
geen betaalbare koopwoning of particuliere huurwoning kunnen 
vinden. Mijn opdracht voor deze periode is helder: doe zo veel 
je kunt aan die woningnood. Hiermee ben ik op alle mogelijke 

manieren bezig: op de plekken waar het past, zoals aan de Wa-
terlandlaan, willen we ‘meer de lucht in’. We willen aan de randen 
van de stad, binnen onze eigen grenzen, nog uitbreiden, en dus 
ook op dit soort plekken.

Woningen bouwen doe je niet zomaar, zeker niet als je in bestaan-
de wijken en buurten bouwt. Dat doet namelijk iets met de wijk: 
met de parkeerdrukte, de verkeersafwikkeling, en de aanwezig-
heid en kwaliteit van het groen. Ook uitzicht en privacy spelen een 
rol. Het zijn allemaal ingewikkelde zaken, die van een gemeente 
vragen om een goede en zorgvuldige afweging van belangen.Die 
afweging kun je alleen maken als je weet wat er speelt. Hierom 
hebben we nog geen concrete plannen voor die acht locaties. 
Eerst willen we van de buurt weten waar de zorgen liggen. We 
hebben hiervoor al eerste inloopavonden georganiseerd en we 
gaan nog veel intensiever in gesprek. Voor de locaties in onze 
wijk weten we inmiddels al welke zorgen er leven. Het speelveldje 
wordt druk bezocht, dus hoe gaan we hiermee om? Hetzelfde 
geldt voor de hondenuitlaatplek. De Luitje Broekemastraat is vrij 
smal en heeft geen stoepen. Hoe zorgen we dat het veilig blijft 
met de komst van meer auto’s? En natuurlijk zijn er zorgen over 
het groen.Het zijn niet zomaar zorgen; ze komen van mensen die 
weten wat er in de buurt speelt. En we gaan hier dus ook serieus 
mee om. Als de gemeenteraad in september met ons voorstel in-
stemt, betekent dit dat we naar al deze details verder gaan kijken. 
Dan gaan we samen met de buurt aan de slag. Hoe breed is die 
weg? Hoeveel extra auto’s moeten straks precies door die straat? 
Waar zit de kwaliteit van het groen en hoe kunnen we dit behou-
den? En waar kan een speelvoorziening voor de kinderen komen 
als er straks woningen staan? Al dat soort kwesties komen nog 
aan de orde. Denkt u met ons mee? l

Het barst van het talent in de 
Purmer-Zuid

Normaal stellen we u in deze rubriek 
talenten voor die bij ons in de wijk 
wonen. Deze editie echter presenteren 
we u graag een inwoner van onze 
prachtwijk die geen ‘bekende Purmer-
Zuider’ is, maar iemand die met passie 
haar hobby uitvoert. Talenten zijn er in 
veel vormen. We hadden al een zanger, 
een taalheld en een dj, en nu richten we 
ons vizier op een gedreven wandelaar.

Wij stellen u graag voor aan Reina Koopschuring, bewoonster 
van het eerste uur in de Purmer-Zuid. Ze heeft eerst in een 
eengezinswoning gewoond en sinds een aantal jaar woont 
ze samen met haar echtgenoot, poes en hond in een appar-
tement in de Purmer-Zuid. Reina heeft een sportieve hobby, 
of beter gezegd een passie, want ze wandelt onder andere al 
jaren de Vierdaagse van Nijmegen. Dit jaar heeft ze de tocht 
voor de veertiende keer gelopen.
Hoe het allemaal begon? Reina werkte jaren geleden op een 
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station in Amsterdam. Ze beoefende geen sport en leefde, net 
zoals zovelen van ons, niet al te gezond. Ze begon wat met haar 
gezondheid te kwakkelen, en toen zei een collega tegen haar: “Ga 
eens mee wandelen.” Dit was het begin van heel veel wandel-
kilometers. Ieder weekend ging Reina samen met haar collega 
lopen, ten minste 25 kilometer per keer. Op enig moment heeft 
ze zich ingeschreven voor de Nijmeegse Vierdaagse. Vrouwelijke 
deelnemers lopen dan per dag veertig kilometer, in totaal dus 160 
kilometer in vier dagen.

Reina heeft veel meegemaakt in al die jaren. Zo heeft ze in 2006 
van dichtbij meegemaakt dat er dat jaar door de extreme hitte 
lopers massaal onwel werden, en helaas zijn toen ook enkele 
deelnemers overleden. Hierdoor is de tocht uiteindelijk ook afge-
last. Wat Reina pijnlijk vond, was dat de evenementen die om het 
loopgedeelte heen worden georganiseerd niet werden afgelast. De 
Vierdaagse is naast loopevenement immers ook een week voor 
andere festiviteiten in Nijmegen. Reina heeft daarom een paar jaar 
na 2006 wel gewoon ieder weekend getraind, maar aan de tocht 
zelf niet meegedaan.

Maar het wandelbloed laat zich niet temmen, dus is Reina de 
laatste jaren gewoon weer gaan meedoen. Zo’n acht jaar geleden 
stopte haar collega met wandelen en heeft Reina op facebook een 
bericht geplaatst om een nieuw wandelmaatje te kunnen vinden. 
Hierop werd gereageerd door een sportieve dame, ook afkom-
stig uit Purmerend. Die laatste acht jaar lopen ze nu samen ieder 
weekend zo’n 25 kilometer en de Vierdaagse van Nijmegen.
Dit jaar heeft Reina besloten dat dit haar de laatste Vierdaagse 
was. Ze wordt 65 en heeft nu het plan opgevat om de pelgrims-
tocht naar Santiago de Compostella te gaan lopen, samen met 
haar loopmaatje. Dit betekent opnieuw iedere week trainen, en 
Reina is al begonnen om in ‘delen’ te starten met de tocht. Zolang 
de route nog door Nederland loopt, probeert ze per openbaar 
vervoer naar het start- of vervolgpunt te reizen, daar die dag een 
deel van het traject te wandelen, om dan ’s avonds weer terug 
naar huis te gaan. Maar, zoals Reina al aangeeft, eens komt het 
moment dat het te ver van Purmerend is om in het weekend heen 
en weer te reizen. Dan zal ze samen met haar loopmaatje een 
aantal dagen aaneengesloten moeten gaan wandelen, overnach-
tend in bed & breakfast-locaties. De tocht naar Santiago heeft 
uiteindelijk een lengte van zo’n drieduizend kilometer! Reina moet 
dus de komende anderhalf jaar genoeg kilometers maken.
Om straks alle overnachtingen te kunnen bekostigen, maakt 
ze met haar loopmaatje allerlei haakwerkjes, die ze op mark-
ten en braderieën verkoopt om de kosten bij elkaar te krijgen 
voor deze tocht.

Uiteindelijk moet Reina de laatste honderd kilometer van de 
tocht aaneengesloten wandelen, zonder rustdagen tussendoor. 
Het is tenslotte een pelgrimstocht, waarbij naast fysieke ge-
zondheid ook mentale wilskracht een belangrijke rol speelt. Je 
moet dagenlang met minimale bepakking, verstoken van enige 
luxe, de hele dag lopen.

Het grote verschil tussen de Vierdaagse en de pelgrimstocht is het 
publiek en de medelopers. In Nijmegen loop je met zo’n 45.000 
anderen, maar de pelgrimstocht is een individuele operatie. Ook 
tref je tijdens die tocht geen publiek langs het parcours aan dat de 

wandelaars de hele dag aanmoedigt.
Deze hobby, of beter gezegd passie, kun je alleen maar volhouden 
als het thuisfront je maximaal ondersteunt. Jan, haar echtgenoot, 
zorgt dat het thuis gewoon doorgaat als Reina één of meerdere 
dagen onderweg is.

We wensen Reina veel succes met haar pelgrimstocht en hopen 
dat ze inderdaad uiterlijk in 2021 Santiago de Compostella be-
reikt. We vroegen haar of ze nog iets bijzonders gaat doen aan het 
eind van de tocht. Ja, Reina wil een steen, die ze vroeger samen 
met haar moeder tijdens een vakantie in Luxemburg heeft gevon-
den, neerleggen in Santiago. Reina is niet religieus, maar wil op 
deze manier toch de tocht met een speciaal doel lopen.

Kent u een talent of een bewoner met een bijzondere hobby in 
onze wijk? Laat het ons dan vooral even weten:  
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.  l

Van de wijkagent
De redactie geeft iedere editie 
graag het woord aan onze 
wijkagent Peter Dijks.

De reden dat ik dit stukje schrijf, is van-
wege mijn beslissing om na ruim 45 jaar 
bij de politie te hebben gewerkt, te gaan 
stoppen. Per 1 december dit jaar ben ik 
niet meer uw wijkagent en stop ik bij de 
politie. Er komt dan uiteraard een nieuwe 

wijkagent of -agente. Het zal wennen worden om niet meer tussen 
de wijkbewoners en collega’s te staan, maar dat komt vanzelf wel 
goed. Opvallend vond ik de vraag van mijn collega’s het afgelopen 
jaar: “Hoe lang moet je nog?” En nu bekend is dat ik ga stoppen, 
krijg ik de vraag: “Wat ga je dan doen?”
Voor nu vraag ik nog even uw aandacht om de verlichting van uw 
voertuigen na te gaan en eventueel in orde te maken, want de 
donkere tijden komen er weer aan.
Af en toe zijn er nog steeds wat woninginbraken, dus zorg ervoor 
dat u uw woning zo veilig mogelijk heeft gemaakt. Kortom, zorg 
voor goed hang- en sluitwerk, dito verlichting en eventueel came-
rabewaking. Ook blijkt vaak na een inbraak dat de bewoner zelf 
wat slordig is geweest: vergeten de achterdeur op slot te doen, 
ipad’s of laptops in het zicht van buitenaf, et cetera. Ook maar 
eventjes de deur uit? Toch goed afsluiten.
De klachten van de afgelopen tijd gaan met name over het 
rijgedrag motoren en scooters in de woonwijken: te snel rijden, 
geluidsoverlast veroorzaken en misbruik maken van de fietspaden 
en voetpaden. Doe dit dus niet, maar houd u aan de regels.
Misschien nog tot een volgende keer, en anders bedankt voor 
mijn jaren in de wijk, voor de contacten, de koffie, de feedback en 
uw hulp.

Groet, Peter Dijks,
wijkagent Purmer-Zuid (nog even).

U kunt de wijkagent bereiken via 0900-8844, via www.politie.nl 
of via twitter: @pol Purmerzuid.  l
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Nieuws van het Meerland 
Ons mooie winkelcentrum is jarenlang bekroond 
vanwege zijn uitstraling en schone omgeving. Dit 
is voor de winkeliers best een uitdaging om vol te 
houden. Het afgelopen jaar is ons centrum er helaas 
niet in geslaagd deze topnotering te behouden,  
maar er wordt alsnog veel gedaan voor het  
winkelend publiek.

Zo heeft de eigenaar van de panden, Deen Vastgoedbeheer, 
er samen met de gemeente voor gezorgd dat een nieuw 
speeltoestel is geplaatst op het plein, waarbij Deen voor de 
aanschaf heeft gezorgd en de gemeente nu zorg draagt voor 
het onderhoud.

Daarnaast is begin dit jaar de snackbar op het Meerland 
gewisseld van eigenaar. In een van onze volgende edities 
stellen we u graag aan de nieuwe eigenaar voor.

Een minder leuk bericht is de sluiting van de drogisterij van 
de familie Piet. Deze Beauty & Care-drogist is een winkelier 
van het eerste uur en zit al 28 jaar op de vertrouwde locatie 
op het Meerland. De drogist plaatste zelf onderstaand bericht 
op facebook:

‘Drogisterij Piet gaat helaas sluiten. Zoals u als    Meerland-
klant ongetwijfeld hebt meegekregen, sluiten wij op 
31 augustus onze deuren. Dat is na 28 jaar best een moeilijke 
beslissing en genomen met pijn in het hart.’

Door de opmars van internetdrogisterijen en de komst van 
Kruidvat op het Meerland werd het voor Piet steeds lastiger 
de bekende service als adviserend drogist op deze locatie vol 
te houden. Overigens noemt Piet het geen sluiting, maar een 
verhuizing, want alle medewerkers en alle kennis verhuizen 
naar hun andere drie locaties in Purmerend en hun filialen 
in Diemen, Amsterdam-Centrum en -IJburg, Haarlem en 
Heerhugowaard.
We wensen het hele team veel succes voor de toekomst.

Er verandert nog meer op winkelcentrum Meerland. 
Zo verdwijnt de pinautomaat van de ING en moet je voor 
een geldopname nu naar de automaat aan de overzijde van 
het water.

Het PostNL-pakketpunt ten slotte wordt overgenomen door 
de dierenwinkel, Faunaland Meines. Vanaf 3 september kunt 
u daar uw pakketten afleveren en ophalen.

Heeft u een tip voor onze redactie? Mail die dan naar 
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.  l

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

De schoolvakanties zijn nu voorbij en de meeste 
activiteiten weer opgestart.

De kinderdisco gaat ook weer van start. Op vrijdagavond 27 
september zijn alle kinderen tot twaalf jaar van harte welkom in De 
Zuid-Pool. De disco start om 19.00 uur en eindigt op 20.30 uur. 
De toegangsprijs bedraagt € 1,50 per kind.
Zet ook vrijdag 18 oktober in uw agenda, want dan is de daarop-
volgende kinderdisco gepland. Houd facebook in de gaten voor 
de meest actuele informatie.

Als u geïnteresseerd bent om eens bij een van de activiteiten te 
komen kijken of direct wilt meedoen, kom dan eens langs bij De 
Zuid-Pool en laat u informeren over de mogelijkheden door de 
vrijwilligers, of mail naar info@purmerzuidpool.nl.

De vrijwilligers van het wijkcentrum hopen 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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