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Bezoekers Leeghwaterbad superblij na heropening

Op maandag 18 mei gingen na negen weken de 
deuren van het Leeghwaterbad weer open voor 
publiek. De toeloop was groot: die eerste dag waren er 
140 deelnemers aan zwemactiviteiten, verspreid over 
de dag, en meer dan vierhonderd zwemleerlingen. De 
populairste activiteiten waren met bijna driehonderd 
reserveringen banen zwemmen en met honderd stuks 
AquaRobic. Deelnemen aan een van de meer dan tien 
verschillende zwemactiviteiten kon alleen na online 
reservering en betaling.

Tot juni waren er al meer 
dan zeshonderd reserverin-
gen voor zwemactiviteiten 
- en ze blijven binnenstro-
men. De zwemlessen zijn 
inmiddels voor zestig pro-
cent gereserveerd. Spurd-
directeur Jancor de Boer: 
“We zijn zeer tevreden met 
het aantal reserveringen dat 
we in de eerste dagen, maar 
ook daarna hebben ont-
vangen. Er is in de meeste 
groepen van zwemactivitei-
ten echter nog wel plaats. 
Het is voor de bezoekers 
vast ook wel even wennen 
aan het moeten reserveren.”
Freek Eshuis, manager van 
het Leeghwaterbad, voegt 
enthousiast toe: “Het is 
zó fijn dat het bad weer 
open is! Overal zijn er blije 
gezichten in het water en 
alle mensen die we spreken 
melden dat ze het water 

hebben gemist. Voor alle activiteiten geldt trouwens tijdelijk een 
aangepast, verlaagd tarief.”
Het was op Tweede Pinksterdag alleen mogelijk op reservering 
te komen banen zwemmen. Het bad was op Hemelvaartsdag 
(donderdag 21 mei) en Eerste Pinksterdag (zondag 31 mei) voor 
alle zwemactiviteiten en voor zwemles gesloten.

Veiligheid
Vanwege de coronacrisis gelden speciale en strenge 
huisregels om de veiligheid van bezoekers en personeel 

te kunnen garanderen. Wie (mogelijk) coronagerelateerde 
gezondheidsklachten heeft - of als iemand in hetzelfde huis 
die heeft - moet/mag niet naar de zwemactiviteit komen, ook 
als die al gereserveerd is. Douchen voor of na het zwemmen 
is niet toegestaan.
De medewerk(st)ers maken het zwembad dagelijks extra 
vaak schoon en desinfecteren na gebruik de kleedhokjes 
en de toiletten. Er is voor bezoekers een zogenoemde 
routing aangebracht. Op basis van het protocol van 
de zwembadbranche is ook in het Leeghwaterbad het 
chloorgehalte van het zwemwater verhoogd.

Uitbreiding
De komende tijd beslist het zwembad op basis van de 
opgedane ervaringen over uitbreiding van het aanbod met 
activiteiten vooral voor ouderen, zoals Aangepast Zwemmen, 
WaterGymnastiek, Zwem Samen, Herstel na Kanker en 
FiftyFit. Nu is reserveren al mogelijk voor banen zwemmen, 
AquaBootcamp, AquaFun, AquaJoggen AquaRobic, 
AquaSport, BabyPeuterZwemmen, Floatfit HIIT, Floatfit Grow, 
Floatfit Balance, TrimFitness en ZwangerschapsZwemmen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred 
Beijert, e-mail Fred.Beijert@Spurd.nl, telefoon 06-3419 6819. l

Van de redactie

De Wijkkrant Purmer-Noord nummer 4 van dit jaar 
bevat als gevolg van de coronaperikelen helaas 
niet veel artikelen specifiek over de wijk zelf. Toch 
zijn we er weer in geslaagd de krant te vullen met 
lezenswaardige verhalen.

Overigens zijn we altijd blij met artikelen uit de wijk. Hierbij 
kunt u denken aan verslagen van buurtactiviteiten, maar ook 
aan mensen met interessante hobby’s. 
Verder ontvangen we graag recepten en (kruiswoord)puzzels, 
en mooie (natuur)foto’s zijn eveneens van harte welkom. 
Kortom, we hopen dat meer bewoners een bijdrage aan de 
wijkkrant leveren, want het motto is niet voor niets ‘Voor en 
door bewoners’. Bovendien: hoe leuk is het niet om uw eigen 
verhaal in de wijkkrant te lezen?

We wensen u hoe dan ook veel plezier toe bij het lezen 
van deze krant.  l
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Horeca gelukkig weer open

Het heeft tweeënhalve 
maand geduurd, maar 
eindelijk mocht de horeca 
op 1 juni de deuren weer 
openen. De weergoden 
waren de horeca goed 
gezind, want het was een 
stralende eerste juni.

Gevolg van het mooie weer was wel dat het druk was, erg 
druk. En met alle maatregelen die de horeca moest nemen 
vanwege corona zien de Koemarkt en de Kaasmarkt er 
wel iets anders uit dan we gewend zijn. Ook binnen in de 
restaurants is het nodige verbouwd om aan de voorwaarden 
te kunnen voldoen. Purmerend geniet nu misschien wel 
extra van de luxe om uit eten te kunnen en een heerlijk koud 
drankje op het terras te kunnen drinken. Helaas kunnen 
niet alle horecagelegenheden voldoen aan de eisen, en zijn 
die dus nog gesloten. Deze zaken zijn vaak nog wel actief 
in afhaal en bezorgen. Steun dus vooral ook die lokale 
ondernemers en laat ons allemaal verantwoord genieten van 
deze hernieuwde vrijheden.

Bij het schrijven van deze krant is de opening van de horeca 
goed verlopen. Het zou kunnen dat bij het verschijnen van 
deze krant de maatregelen weer zijn teruggedraaid, doordat 
het aantal besmettingen weer is opgelopen.  l

Tweede 
Wereldoorlog 
bij Waterlands 
Archief

Wie belangstelling heeft 
in de geschiedenis van de 

Tweede Wereldoorlog in de gemeenten Beemster, Edam-
Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormer-
land, kan zijn hart ophalen met de website www.geschie-
denislokaalwaterland.nl van het Waterlands Archief.

Drie thema’s, te weten 
‘Tweede Wereldoorlog’, 
‘75 jaar vrijheid’ en ‘De 
onderduik van Meijer’ bieden 
een keur aan bronnen uit 
het Waterlands Archief en 
van een aantal regionale 
erfgoedinstellingen en 
particulieren. Afbeeldingen, 
archiefbronnen, 
krantenartikelen en 
filmfragmenten brengen 

de geschiedenis van de oorlog in huis. Dit is een prachtig 
alternatief voor de vele evenementen die helaas in het kader 
van de coronacrisis zijn geschrapt.

Persoonlijk
Bekijk en lees bronnen over de grote lijnen en persoonlijke 
verhalen van de oorlog, waaronder de mobilisatie, het 
uitbreken van de oorlog, de schaarste en distributie, 
het Waterlandse verzet en verzetsstrijders, illegale pers, 
dwangarbeid, onderduiken (zoals de geschiedenis van Meijer 
van der Sluis en zijn broer), de hongerwinter en de bevrijding 
plus het vieren ervan. Ook de gevolgen van de oorlog 
komen aan bod: de oorlogsschade en het herdenken van de 
slachtoffers, onder wie omgekomen verzetsstrijders en de 
Monnickendamse familie Witmond, die in Sobibor  
werd vermoord.

Surfen
Al is de website ontwikkeld voor het (voortgezet) onderwijs, 
bezoekers van buiten het onderwijsveld zijn eveneens van 
harte welkom om langs te surfen en te genieten van de 
honderden digitale bronnen over de regionale geschiedenis, 
want naast de genoemde thema’s biedt het platform nog veel 
meer historische onderwerpen.

Afbeeldingen:
1. Herinnering aan Purmerend?:
https://www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/
herinnering-aan-purmerend/
2. Inwoners Ilpendam vragen hulp:
https://www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/
inwoners-ilpendam-vragen-hulp/
3. De wapens van het verzet:
https://www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/de-
wapens-van-het-verzet/
4. Zweeds wittebrood:
https://www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/
zweedse-wittebrood/
5. Vermoord in Sobibor:
https://www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/
vermoord-in-sobibor/  l
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Leden Wijkkerngroep Purmer-Noord onderscheiden
Ed Vredeling en Hans Wessels 
zijn benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, vanwege 
hun grote bijdrage die ze als 
vrijwilliger hebben geleverd aan 
de leefbaarheid van de stad, en 
dan met name aan die van de 
Purmer-Noord. Corona gooit 
echter ook bij de uitreiking 
van de koninklijke onderschei-
dingen roet in het eten. Het is 
immers onduidelijk wanneer de 
 gelauwerden hun onderscheiding 
daadwerkelijk krijgen opgespeld. 
Ze zijn natuurlijk wel door de 
burgemeester op de hoogte ge-
bracht van het heuglijke nieuws.

Eduard Frits (Ed) Vredeling is sinds 1979 actief als 
vrijwilliger. Bij de Schietsportvereniging Purmerend was hij 
voorzitter, penningmeester en barmedewerker, en bij de 
Zorgcirkel maaltijdbezorger. Inmiddels is hij voorzitter van de 
Wijkkerngroep Purmer-Noord. Ook is hij een van de trekkers 
van het Ogen en Oren-project en actief voor de Stichting 
Purmerend Marktstad. In 2014 startten drie tieners met het 
plan Kerst in het Park op te zetten. Ed heeft samen met Hans 
contact gezocht met de gemeente om het initiatief vorm te 
laten krijgen. Het evenement was een groot succes met meer 
dan 25.000 bezoekers. Politie en handhaving ondersteunden 
het gebeuren.

Speeltuinen
Hans Wessels zet zich sinds 1995 in voor de wijkkerngroep 
en was geruime tijd voorzitter. Hij was bovendien langere tijd 
plaatsvervangend voorzitter van de Stadspartij. Sinds 2012 
tot heden is Hans lid van de raad van toezicht van SPIN, een 
stichting die in Amsterdam acht speeltuinen beheert. Naast 
deze activiteiten is zijn inzet na zijn pensioen aangevuld 
met nog meer vrijwilligerswerk. Zo brengt Hans onder meer 
kleding naar de voedselbank in Amsterdam-Noord, rijdt hij 
maaltijden uit voor ouderen vanuit de Zorgcirkel en geeft hij 
rondleidingen bij Stadsverwarming Purmerend.
Zowel Ed als Hans waren blij en verrast dat ze de 
onderscheiding kregen. Sinds 1981 was Ed bij de politie 
werkzaam. Ook toen al was hij naast zijn werk actief bij de 
vakbond en de personeelsvereniging. Hans ging in 1970 in 
opleiding, aanvankelijk bij de marechaussee, daarna bij de 
politie. Al tijdens zijn politiewerk deed hij vrijwilligerswerk. Bij de 
politie hebben Ed en Hans elkaar leren kennen. Sindsdien zijn 
ze onafscheidelijke maten, die veel met elkaar optrekken. Ed is 
in 1977 bij de politie gestart en werkte vanaf 1996 bij justitie.
Op dit moment liggen de vrijwilligerswerkzaamheden vrijwel 
stil door de coronamaatregelen. Ze popelen echter om die 
weer te kunnen opstarten. Ed en Hans draaien wekelijks 

hun diensten bij de projectgroep 
Ogen & Oren. Zo surveilleren Hans 
en Ed samen per scooter op het 
industrieterrein.

Overleg
Als leden van de wijkkerngroep 
voeren ze regelmatig overleg met 
onder anderen de wijkwethouder, 
wijkagent, wijkmanager en 
winkeliers. Dat overleg betreft 
onder andere de verkeersveiligheid, 
beplanting, evenementen en 
veiligheid in het algemeen. 
Verder pikken ze signalen op 
van bewoners, want voor hen 
is de wijkkerngroep immers het 
aanspreekpunt.
Daarnaast zijn de heren lid van het 
bestuur van Stichting Purmerend 
Marktstad (SPM). SPM is betrokken 

bij evenementen voor de hele stad, zoals Purmerend Wenst, 
de nazomerfeesten en de intochten van Sinterklaas in 
Purmerend en de Purmer-Noord. Verder coördineren ze de 
‘veldhosting’ tijdens Reuring. Dit wil zeggen dat ze zorg 
dragen voor de veiligheid van de deelnemers en het in goede 
banen leiden van de publieksstromen.
Op de vraag waarom Ed zo inzet voor de maatschappij 
antwoordt hij dat hij graag iets voor een ander doet. Hans 
vertelt dat hij graag met en voor mensen bezig is en zich 
graag inzet voor de maatschappij. Hun kracht is dat ze, 
mede door hun politie-ervaringen, snel een klik hebben met 
de buurtbewoners.

Verbetering
Terugkijkend denken Ed en Hans dat ze hebben bijgedragen 
aan de verbetering van de communicatie met en tussen 
bewoners. Ze wijzen daarbij op de activiteiten die voor jong 
en oud worden georganiseerd in de Riekstraat. Daarnaast 
is de wijk mede door de samen met Spurd georganiseerde 
sportieve activiteiten meer in beweging gekomen. De 
Tilburykamer is een gezellige ontmoetingsplaats, waardoor er 
minder eenzaamheid is. De verkeersveiligheid is toegenomen 
door het aanleggen van drempels. Ook is de gezelligheid 
vergroot door het organiseren van buurt barbecues en 
‘mooistestraatwedstrijden’.
Hun toekomstplannen: ze willen de stemming in de wijk 
verder verbeteren met een wedstrijd om de mooiste 
kerstverlichting. Ten slotte hopen Hans en Ed dat ze hun 
vrijwilligerswerkzaamheden nog lang kunnen voortzetten, 
zodat het nog gezelliger wordt in de Purmer-Noord.

Meer informatie over de Wijkkerngroep Purmer-Noord vindt u 
op www.kerngroeppurmernoord.nl.

Voor meer informatie over SPM kijkt u op de facebookpagina 
van SPM.  l
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A10 Noord en A8 
deze zomer afgesloten

Deze zomer start het 
groot onderhoud aan twee 
belangrijke verkeersaders 
aan de noordkant van de 
hoofdstad. Rijkswaterstaat 
sluit hiervoor de A10 Noord 
in beide richtingen en de 
A8 richting Amsterdam. De 
extra reistijd kan oplopen 
tot meer dan een uur.

Vrijwel de hele zomer staat er groot onderhoud gepland aan de 
A10 Noord en de A8. Deze wegen moeten gedurende meerdere 
weken in één richting worden afgesloten om nieuw asfalt te 
kunnen aanbrengen, voegen te vervangen en de afvoer van 
regenwater te verbeteren. De twee richtingen van de A10 Noord 
worden na elkaar aangepakt, maar overlappen deels met de 
afsluiting van de A8. De werkzaamheden zijn gepland tussen 3 
juli en 11 augustus. Dit betekent veel extra reistijd.

Rustig
De grootschalige werkzaamheden zijn in de zomer gepland, 
omdat het dan relatief rustig is op de wegen. Ook is zo veel 
mogelijk rekening gehouden met andere werkzaamheden en 
evenementen. Desondanks waarschuwt Rijkswaterstaat voor 
geluidsoverlast en ernstige verkeershinder op de snelwegen en 
stedelijke wegen in Amsterdam en Zaanstad. Het verkeer moet 
rekening houden met extra drukte en vertraging oplopend tot 
meer dan een uur. Ook in de dagen voorafgaand aan de volledige 
afsluiting kan er hinder zijn door voorbereidende werkzaamheden.
De coronamaatregelen hebben impact, ook op het werk van Rijks-
waterstaat. Het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat de 
kritieke infrastructuur (wegen, vaarwegen en het watersysteem) 
draaiende te houden. Daarom gaan bovenstaande onderhouds-
werkzaamheden vooralsnog door als gepland.

Voor meer informatie omtrent de exacte wegafsluitingen 
en de omleidingsroutes kunt u terecht op de website ‘van 
A naar Beter’.  l

Gratis jeugdvergunning voor 
jonge sportvissers

Jaarlijks maken zo’n 200.000 kinderen in Nederland 
kennis met sportvissen via vriendjes, familie of een visles 
op school. Via de website van hengelsportvereniging 
Afdeling XI Purmerend kunnen beginnende sportvissers 
een gratis online jeugdvergunning downloaden.

Met deze jeugdvergunning kunnen kinderen tot veertien 
jaar meteen naar de waterkant, waar ze met één hengel en 

gewone aassoorten zoals brood, deeg en maden mogen 
vissen. Na het registreren krijgen ze bovendien vier keer per 
jaar gratis het ‘Stekkie Magazine’ thuisgestuurd, gemaakt 
voor beginnende sportvissers, en worden ze geïnformeerd 
over leuke verenigingsactiviteiten. Op de jeugdvergunning is 
aangegeven in welke wateren mag worden gevist.

Enthousiast
Kinderen die na hun eerste visavonturen enthousiast raken en bij-
voorbeeld met kunstaas op roofvis of met twee hengels op karper 
willen vissen, kunnen tot hun veertiende jaar via www.vispas.nl de 
jeugdvispas van Afdeling XI Purmerend aanschaffen. Vanaf hun 
die leeftijd hebben ze de vispas namelijk nodig. Met de jeugd-
vispas of vispas mag je in zo’n 85 procent van al het viswater in 
Nederland vissen, waaronder het verenigingsviswater.  l

Clup en sociaal wijkteam 
blijven paraat
Tijdens de coronacrisis is het lastig om op een 
normale manier te functioneren. Dit geldt zeker 
ook voor de medewerkers van Clup en het sociaal 
wijkteam, die altijd nauw contact onderhouden in de 
wijk met de bewoners. Toch zijn de medewerkers van 
Clup langzaamaan weer meer in de wijk te vinden.

Er wordt zo veel mogelijk per telefoon of met beeldbellen 
gecommuniceerd, maar als de situatie er om vraagt, dan 
spreken de medewerkers ook daadwerkelijk af met mensen. 
Hiervoor heeft Clup een aantal plekken ingericht (onder 
meer bij de Inval en Wijkplein Where) om de mensen op een 
veilige manier te ontvangen met anderhalve meter afstand 
en de nodige hygiënemaatregelen. Ook wordt er buiten 
afgesproken, bijvoorbeeld in het park of bij iemand in de tuin, 
om zo ook de nodige afstand te kunnen bewaren.  l

COLOFON
Redactie: Ria de Vries, Hans Pels, en Peter Klappe.
Redactionele ondersteuning: Fred Berga.
E-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Bezorgklachten: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Drukwerk: Werkom.
Ontwerp en opmaak: Gerjan Stolp.
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.
Wijkagent: Johnny Hagenaar.

De volgende wijkkrant verschijnt op 10 september.
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