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Samen sterk 
voor de wijk
De Purmer-Zuid, een 
prachtwijk om in te wonen

• Schoon en heel
• Actief en positief
• Toegankelijk en bereikbaar
• Samen en leuk
• Veilig en sociaal
• 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
Voor u ligt alweer de derde editie van de wijkkrant  
van dit jaar. Deze krant komt uit in een periode van 
grote onzekerheid. 

De vorige editie verscheen op het moment dat ons hele land 
net in een ‘intelligente lockdown’ was gegaan. Hierdoor was 
de gehele inhoud van die editie ineens niet meer actueel. De 
redactie heeft hierop veel negatieve reacties gelezen op de 
sociale media. Veel gehoorde uitingen gingen over het nut van 
een krant in deze periode, en ook werd veel geopperd dat het 
budget voor zo’n wijkkrant nu beter kan worden ingezet voor de 
kwetsbare groepen in onze samenleving of noodlijdende (sport)
verenigingen. Veel clubs zijn immers afhankelijk van contributies, 
vrijwilligers en barinkomsten. Als één of meerdere van deze 
bijdragen wegvallen, dan wordt het lastig voor zo’n vereniging.

Reactie. Onderstaand publiceren we nogmaals de repliek van 
onze redactie na alle reacties op de vorige wijkkrant.
‘Op 23 maart is bij de inwoners van de Purmer-Zuid de laatste 
Wijkkrant bezorgd. De redactie van de wijkkrant maakt in samen-
werking met de wijkkerngroep van de Purmer-Zuid zeven keer 
per jaar met veel plezier deze krant voor u en probeert u zo veel 
mogelijk nieuws over en voor onze wijk te bieden. Echter, de pro-
ductie van deze krant heeft een flinke doorlooptijd, waardoor de 
redactie soms wordt ingehaald door de actualiteit. Helaas heeft 
het coronavirus er voor gezorgd dat onze samenleving in nog 
geen vier weken tijd volledig is veranderd. Hierdoor is de inhoud 
van de wijkkrant nummer 2 volledig achterhaald en zijn alle acti-
viteiten in ons land en dus ook in onze wijk voorlopig opgeschort. 
De redactie hoopt dat u toch de krant leest en dat onze samenle-

ving zo spoedig mogelijk de draad weer kan oppakken. De wijk-
kerngroep en de redactie van de wijkkrant wensen alle inwoners 
veel sterkte in deze bizarre tijd; denk om elkaar en blijf gezond.’

Actualiteit
Ook in deze nieuwe wijkkrant (nummer 3) zijn sommige 
berichten mogelijk alweer achterhaald door de actualiteit, 
maar de redactie probeert u toch een volledige krant te 
bezorgen. Heeft u een tip voor onze redactie, mail die dan 
naar wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.

We wensen u veel leesplezier!  l

In de ban van corona
Eind 2019 had nog niemand van corona gehoord, 
of beter gezegd van het covid-19-virus. Begin 2020 
kwamen de eerste berichten uit China dat dit toch wel 
een heftig virus was, maar nog steeds was het een 
ver-van-mijn-bed-show.

In februari kwamen daar toen de berichten uit Noord-Italië 
en daarna uit de wintersportgebieden in Oostenrijk bij. Hier 
in Nederland werd gewoon nog uitbundig carnaval gevierd. 
Niet veel later kwamen de berichten van de brandhaarden uit 
Brabant, en dan voornamelijk nog uit oost-Brabant.

Veranderd
Vandaag weet iedereen wat corona is en wat de gevolgen zijn 
van dit agressieve virus. Onze hele samenleving is hierdoor ver-
anderd. Omdat onze wijkkrant een lange doorlooptijd kent, kan 
de redactie nu niet inschatten hoe ons land er voor staat op 
het moment dat deze krant bij u in de bus valt. Op het moment 
van het schrijven van dit artikel komen de eerste voorzichtige 
positieve berichten in de media dat de IC’s iets minder belast 
lijken te zijn, maar dat men vreest voor een nieuwe piek op het 
moment dat de maatregelen worden versoepeld. Maar dat er 
nu ook een periode aanbreekt waar bedrijven in de problemen 
komen (of al zijn) omdat de economie is stilgevallen. Ethische 
vraagstukken worden uitvoerig aangekaart en de hele dag word 
je bedolven onder nieuws over het virus. ‘1,5-metersamenle-
ving’ en ‘social-distancing’ zijn de nieuwe begrippen van 2020.

Skatepark
Waar we over een maand of een jaar zijn met ons allen 
weet niemand, maar we kunnen rustig stellen dat onze 
maatschappij definitief is veranderd. Voorlopig zullen we 
niet kunnen knuffelen en wordt het lastig om te sporten met 
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inachtneming van de juiste afstand. De gemeente heeft een 
aantal plekken buiten de Purmer-Zuid moeten sluiten, omdat 
de mensen zich niet aan de beperkingen hielden, zoals het 
skatepark in het Leeghwaterpark.
Gelukkig kent onze wijk veel plekken waar de inwoners met 
inachtneming van de regels toch nog een frisse neus kunnen 
halen. Wijkpark de Driegang heeft voldoende ruimte, mits 
iedereen maar rekening houdt met elkaar. Ook het Purmerbos en 
de dijk langs de ringvaart bieden ruimte om bijvoorbeeld de hond 
uit te laten of even met de kinderen naar het kabouterbos (in het 
Purmerbos) te gaan. Staatsbosbeheer heeft wel de looproutes 
in het Purmerbos op sommige paden aangepast, omdat daar de 
ruimte te smal is om elkaar op ruime afstand te kunnen passeren.

De redactie wenst al haar lezers gezondheid en sterkte toe.  l

De wijkagent aan het woord
De redactie geeft elke editie graag 
het woord aan onze wijkagent.

Geachte lezers,

Bizarre tijden zijn het, daarover is al 
genoeg gezegd en geschreven in de 
media. Het is duidelijk een stuk rustiger 
op straat en ik merk dat bewoners de 

maatregelen van de overheid in ieder geval goed opvolgen, 
zowel jong als oud. Uitzonderingen daargelaten, gezien de 
bekeuringen die toch nog worden uitgeschreven door de 
collega’s van handhaving en de politie.
Als wijkagent probeer ik het contact met de bewoners en 
instanties in de wijk zo goed mogelijk in stand te houden, 
ondanks of eigenlijk juist mede vanwege de maatregelen. 
Een bezoekje aan winkelcentrum Meerland tijdens de 
wijksurveillances is dan ook een must, omdat het een locatie 
is waar veel bewoners hun dagelijkse boodschappen doen 
en menigeen elkaar ontmoet. Sinds kort beschikt ons team 
trouwens over een politiebakfiets. Het is goed mogelijk dat u mij 
binnenkort op het winkelcentrum ziet staan en ik nodig u uit dan 
hierbij alvast uit voor een praatje, uiteraard op gepaste afstand.
Ik kan u gelukkig ook melden dat er sinds maart dit jaar geen 
woninginbraken in de Purmer-Zuid zijn gepleegd, na een 
korte piek in de maanden januari en februari. Ik als wijkagent 
blijf natuurlijk alert en doe nog steeds de oproep verdachte 
situaties meteen door te geven aan de politie.
Helaas vindt het evenement van het jaar in de Purmer-Zuid, de 
kindervrijmarkt in park de Driegang, geen doorgang vanwege 
de huidige omstandigheden. Mijn eerste kennismaking met 
het evenement, als wijkagent, wordt vast naar het volgende 
jaar verschoven. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de 
veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met 
me. U kunt me ook volgen via twitter: @POL_Purmerzuid, of 
mail me via josh.rutumalessy@politie.nl.
Veel sterkte in de komende periode!

Uw wijkagent,
Josh Rutumalessy.  l

Blijf bewegen met Spurd
Nu we vanwege de coronacrisis thuis moeten blijven, kunnen 
senioren niet meer meedoen met hun beweeggroepjes en is 
een deel ook gestopt met hun rondje wandelen of fietsen. 
Omdat het wel belangrijk is om in beweging te blijven, maakt 
Spurd wekelijks een video met een les die thuis te volgen is. 
Deze filmpjes worden wekelijks geplaatst op spurd.nl/spurd-
senioren-sport-voor-thuis. Voor senioren die niet beschikken 
over de mogelijkheid deze video te bekijken, heeft Spurd 
ook een pdf-document met basisoefeningen gemaakt, dat 
gewoon kan worden geprint. We hopen dat ouderen hiermee 
toch in beweging blijven.
Voor meer informatie over Spurd, kijk op www.spurd.nl.  l

De beren zijn los!
De afgelopen weken waren de 
scholen gesloten en moesten 
de kinderen thuis werken. Dit 
levert veel nieuwe uitdagingen 
op voor de ouders, omdat 
de kinderen zo veel mogelijk 
binnen moesten blijven. Maar 
ook nu worden initiatieven en 
ideeën geboren. Zo was daar 
ineens een landelijk initiatief, 
waarbij bewoners een beer 
voor hun raam plaatsten en 
de kinderen dan een speur-
tocht door hun eigen wijk 
konden doen om zo veel mo-
gelijk beren te spotten. Geluk-
kig hebben onze inwoners 
van de Purmer-zuid massaal 
meegedaan en konden de 
kinderen genoeg speuren in 
hun straat en wijk.                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 en de 
hele stad.

Purmer-Zuid in coronatijd
Toen het weer tijd was om deze column te schrijven, zaten 
we inmiddels al een paar weken in coronatijd, een bizarre 
tijd, want alle gewone dingen zijn niet meer gewoon. Er zijn 
natuurlijk mensen die wel gedijen in zo’n tijd, maar ik ben er 
van overtuigd dat het overgrote merendeel van de mensen 
hier op zijn zachtst gezegd onrustig van wordt. Alleenstaande 
ouders die naast hun gewone baan - die ineens volledig vanuit 
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huis moet worden gedaan - ook nog eens ‘juf’ of ‘meester’ 
zijn geworden. Ik weet uit eigen ervaring hoe ingewikkeld dat 
al met twee werkende ouders is, laat staan als je in je eentje 
bent. Petje af, en houd je taai! Ik denk ook aan de ouderen in 
onze wijk die bang zijn geworden voor corona en daarom de 
dagelijkse wandeling naar de supermarkt of door het park niet 
meer maken. In sommige opzichten zijn het treurige tijden, 
ook in onze wijk. Maar er zijn lichtpuntjes... en welke! Ook in 
de Purmer-Zuid werd meegedaan aan de berenjacht. Kinderen 
onder toezicht van hun ouders lopend over straat (op gepaste 
afstand!) op zoek naar beren die mensen voor de ramen 
hadden gezet. Het was een mooi moment van verbinding in een 
tijd waarin dat heel ingewikkeld is geworden. Ik heb ook gezien 
dat de scholen boodschappen voor de leerlingen op de ramen 
hebben geplakt, dat ze de leerlingen missen. Dat moet je toch 
goed doen, als je daar als kind met je ouders voorbij wandelt, 
terwijl je je ouders inmiddels echt wel zat bent en gewoon weer 
met je vriendjes naar school wilt. De Little Free Pantry - het 
kastje waarin eten ligt dat over is en kan worden gedeeld - 
wordt ook in coronatijd druk bezocht. Het zijn voorbeelden van 
de dingen waar we als samenleving toe in staat zijn. Met die 
mentaliteit komen we deze crisis wel te boven.

Thijs Kroese.  l	

Jubileum in coronatijd
Ook in deze tijden van ‘social distancing’ zijn mensen jarig 
of vieren ze hun jubileum. Ook onze inwoners zijn immers 
gewoon jarig of vieren een jubileum. In veel gevallen betekent 
dit dat mensen gewoon een jaar overslaan of hun feestje 
uitstellen tot een later tijdstip. Soms is het echter belangrijk om 
er toch aandacht aan te besteden als iemand jarig is, vooral 
als diegene de respectabele leeftijd bereikt van tachtig jaar.
Daarom hadden de kinderen van een jarige inwoonster van 

onze wijk besloten hun moeder toch in het zonnetje te zetten. 
Op de bewuste dag kwam een kleine groep familieleden naar 
de voortuin van die mevrouw, waar ze samen het glas hebben 
geheven op de gezondheid van de jarige, uiteraard met 
inachtneming van de 1,5 meter afstand. Als extra verrassing 
werd de kleine receptie opgeluisterd met een origineel 
draaiorgel. Zo kon er ondanks de beperkende regels toch 
nog een klein feestje worden gevierd zonder dat er kans op 
besmetting ontstond.  l

In de file naar de milieustraat

Sinds de start van de eerste weken van de ‘intelligente 
lockdown’ blijven veel mensen noodgedwongen thuis. 
Kinderen kunnen niet naar school, horecabedrijven, 
kappers en schoonheidsspecialisten en heel veel 
andere bedrijven zijn gedwongen gesloten. Bij de 
milieustraat daarentegen is het extra druk.

Dit zorgt voor een andere afvalstroom, omdat bedrijven 
minder afval hebben, maar de mensen thuis juist meer 
afval krijgen. De overheid heeft het ophalen van huisvuil tot 
cruciale taak benoemd. De gemeente ziet dit ook als een 
eerste prioriteit en heeft daar de handen vol aan. Voor het 
aanbieden van grofvuil adviseert de gemeente om een ritje 
naar de milieustraat zo veel mogelijk uit te stellen en zo veel 
mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om grofvuil 
via de site van de gemeente aan te bieden en te  
laten ophalen.

Opruimen
Toch is er veel afval dat niet door de gemeente wordt 
opgehaald (glas, gipsplaat, pvc, grond, bouwafval) en 
moeten de bewoners zelf naar de milieustraat als ze dit kwijt 
willen. Dit zorgt voor lange files in de Van IJsendijkstraat, 
omdat de milieustraat beperkter open is, en in het weekend 
zelfs gesloten. De gemeente heeft hiervoor ongetwijfeld 
een goede reden, maar juist in deze periode ruimen de 
inwoners hun tuin, schuur en zolder op, omdat ze toch iets 
om handen willen hebben. Dit zorgt voor een groter aanbod 
van afval, en dit grotere aanbod van grofvuil staat haaks op 
de beperkte opening van de milieustraat. Het is echter niet 
helemaal eerlijk om alle problematiek van deze drukte bij de 
coronacrisis neer te leggen. Sinds enige tijd zijn de bewoners 
van de Beemster en de gemeente Waterland namelijk ook 
aangewezen op de Purmerendse milieustraat, en normaal is 
er rond de start van de lente altijd meer aanbod van grofvuil.

De redactie hoopt dat de gemeente met een oplossing komt 
voor deze situatie. l
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Nieuws van het Meerland
Ook op ons winkelcentrum 
heeft de coronacrisis voor 
veel verandering gezorgd. Zo 
hebben de kapsalons hun deuren 

moeten sluiten op last van de overheid, moest de snackbar 
noodgedwongen als een van de eerste winkels sluiten en 
hebben de twee kledingzaken ook na enige tijd hun deuren 
gesloten, omdat de RIVM-regels niet uitvoerbaar waren in hun 
zaak. De supermarkten daarentegen maken heel drukke tijden 
door en kunnen de bezoekers maar beperkt in aantal naar 
binnen laten gaan. Overigens is het best mogelijk dat een aantal 
winkels alweer voorzichtig hun deuren hebben geopend op het 
moment dat deze wijkkrant bij u op de mat valt. Check daarom 
zelf regelmatig welke winkels weer open zijn.

Vooral voor de medewerkers van de supermarkten is het 
lastig om veilig te kunnen werken. In eerste instantie hadden 
onze inwoners moeite zich aan te passen aan de nieuwe 
regels en leek bijvoorbeeld de wekelijkse markt op woensdag 
wel het moment voor een familie-uitje. Echter, de verscherpte 
regels hebben er voor gezorgd dat de markt nu alleen nog 
werd gebruikt voor bedrijven die etenswaren verkochten. 
Nu, bij het schrijven van dit artikel, weet de redactie echter 
niet hoe de huidige markt er nu uit ziet. 

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 een centrale plek voor de wijkbewoners. 
Er worden veel creatieve, actieve en educatieve activiteiten 
en workshops gehouden. Echter, zoals u weet heeft de 
coronacrisis er voor gezorgd dat alle activiteiten voorlopig 
zijn opgeschort en dat De Zuid-Pool gesloten is.
Overigens is de kinderopvang in de Zuid-Pool wel open 
geweest voor noodopvang voor kinderen van ouders met 
een vitaal beroep, maar met een maximum van 24 kinderen. 
De opvang gaat na de meivakantie verder open, hou de 
berichten van de opvang in de gaten.
De huidige lockdown heeft ook gevolgen voor de 
traditionele 5-meiviering in onze wijk, waarbij normaal op 
die dag in wijkpark de Driegang een kindervrijmarkt wordt 
georganiseerd door de wijkkerngroep, in samenwerking met 
De Zuid-Pool. Dit jaar zouden juist extra activiteiten worden 
georganiseerd, omdat we dan 75 jaar bevrijding vieren, maar 
helaas gaat ook de kindervrijmarkt niet door. Niet alleen in onze 
wijk, maar in heel Purmerend waren dit jaar extra activiteiten 
gepland rond Bevrijdingsdag, die nu helaas niet doorgaan.
De medewerkers van De Zuid-Pool wensen alle inwoners van 
onze wijk sterkte in deze bijzondere tijd en hopen dat ze u op 
termijn weer kunnen en mogen begroeten.  l

Oproep Purmerends Museum: 
fotografeer de crisis
Het Purmerends Museum roept inwoners van Purmerend en 
de Beemster op om in deze bijzondere periode de stad, de 
streek of het eigen leven vast te leggen op de camera. Maak 
dus vooral een foto op straat, in de tuin of waar dan ook, 
om te laten zien hoe je deze periode ervaart. Het museum 
verzamelt de foto’s en zal deze (of een selectie ervan) delen 
op sociale media, en hopelijk op een later moment ook in het 
museum zelf.

Het is een buitengewone tijd waarin we ons op dit moment 
bevinden. Het Purmerends Museum is dan ook juist nu 
benieuwd hoe inwoners van Purmerend en de Beemster 
deze periode ervaren en roept mensen dus op dit op foto 
vast te leggen: vanuit de huiskamer, vanaf het balkon, in de 
tuin, op straat of op welke manier ook. Doen zich bijzondere 
momenten voor door deze crisis, of zijn bepaalde situaties nu 
anders dan normaal? Hoe is de omgang met anderen? 
En hoe ziet deze periode er voor jou uit?

Geschiedenis
Het museum verzamelt al decennialang via objecten en 
kunstwerken de geschiedenis van de stad en de omliggende 
streek. De huidige coronacrisis markeert een belangrijk 
moment in de geschiedenis en het museum ziet het als haar 
taak om dit, vanuit het perspectief van de inwoners zelf, 
vast te leggen en te verzamelen. Mail je foto of foto’s in een 
zo hoog mogelijke resolutie en met vermelding van naam, 
contactgegevens, datum waarop en plek waar de foto is 
gemaakt naar info@purmerendsmuseum.nl. Geef daarbij ook 
aan of het museum deze foto(‘s) eventueel mag opnemen in 
zijn (digitale) collectie - of niet natuurlijk. 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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