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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.

Van de redactie
Voor u ligt alweer wijkkrant nummer 6. Er is veel gebeurd 
dit jaar. Niet zo zeer op wijkniveau, want veel sociale 
evenementen konden door de coronapandemie niet 
doorgaan, maar er is wel veel veranderd door alle 
maatregelen die moesten worden genomen vanwege 
corona. Er is veel verdeeldheid onder de bevolking. Wel 
vaccineren, niet vaccineren. Boos op degenen die niet jouw 
mening delen. Geluidsoverlast, omdat we met ons allen meer 
thuis moesten blijven. Feiten worden niet meer geloofd en 
afgedaan als meningen.

Kortom, er is veel boosheid. Daarom is het nu belangrijker 
dan ooit dat de wijk of buurt waarin u woont zorgt voor een 
prettig en verdraagzaam ‘thuis’-gevoel, een plek waar niet 
alleen ú woont, maar ook uw buren. En als u dan van mening 
mocht verschillen, dan mag dit nooit tot boosheid of ruzie 
leiden. De Engelsen hebben daar een mooi gezegde voor: 
‘We agree to disagree’. Je hoeft het immers niet altijd met 
elkaar eens te zijn. Laten we er met ons allen voor zorgen dat 
onze prachtwijk een mooi en verdraagzaam ‘thuis’ blijft. 

In deze editie leest u verder over de manege aan de Westerweg, 
de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, de wethouder die 
daar over schrijft in zijn column, en we nemen afscheid van 
de DEEN op het Meerland. En de wijkagent waarschuwt voor 
oplichters en criminele babbeltrucs in zijn column.
Kortom, we hebben weer een gevarieerde krant voor 
u samengesteld.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Wist u dat u de wijkkrant ook digitaal kunt lezen?  
Op www.wijkkrantenpurmerend.nl/purmer-zuid kunt u alle 
wijkkranten terugvinden van de laatste jaren om nog eens op 
uw gemak digitaal te lezen.

Ook nu de lockdown en alle coronabeperkingen steeds verder 
zijn en kunnen worden teruggeschroefd, willen wij als redactie 
van de wijkkrant u al het nieuws uit en over de wijk blijven 
melden. U kun ons daarbij helpen. Voelt u zich betrokken bij uw 
wijk en vindt u het leuk om samen met ons de wijkkrant samen 
te stellen? Stuur dan een mail naar wijkkrant.purmerzuid@
hotmail.com en we nemen graag contact met u op.

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

Nieuws van het Meerland
Deze editie belichten we het nieuwe Albert Heijn-filiaal.

Op 7 oktober om vijf uur ’s middags sloot bij ons op het 
Meerland voor de laatste keer het DEEN-filiaal zijn deuren, 
om deze op woensdag 20 oktober om vier uur in de middag 
opnieuw te openen als nieuw Albert Heijn-filiaal.

De bedrijfsleider verwoordt het heel simpel: ‘We zijn van 
donkerblauw overgegaan naar lichtblauw’, refererend aan de 

Afscheid van DEEN, de winkel is leeg

http://www.wijkkrantenpurmerend.nl/purmer-zuid
mailto:wijkkrant.purmerzuid%40hotmail.com?subject=
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logokleuren van de winkel.
Gelukkig heeft de transitie geen gedwongen ontslagen opge-
leverd voor het personeel. Voor de komende drie jaar zijn alle 
DEEN-medewerkers één op -één overgenomen door Albert Heijn.

Filiaalmanager
We spreken de filiaalmanager, Albert Jolen, van de 
vernieuwde winkel. Albert (nee, geen familie van) is geen 
onbekende op ons winkelcentrum. Zo’n 27 jaar geleden 
begon hij als chef groenteafdeling bij ons op het Meerland 
bij de DEEN. De vijf jaar daaropvolgende jaren groeide Albert 
door tot assistent-bedrijfsleider. Na weer vijf jaar ging hij 
een nieuwe uitdaging aan bij een ander DEEN-filiaal, nu als 
bedrijfsleider. Albert heeft de afgelopen jaren leidinggegeven 
aan diverse andere Deen-filialen door heel Noord-Holland. En 
nu, sinds drie jaar, is hij weer terug bij ons op het Meerland. 
Zoals hij het zelf zegt, ‘Terug op het warme vertrouwde nest’. 
Het kostte hem dan ook geen enkele moeite om het filiaal 
snel naar zijn eigen hand te zetten. De overgang van de 
winkel is voor hem geen probleem, want AH heeft hem daarin 
intensief ondersteund en begeleid.

Assortiment
Ook heeft Albert Heijn ondertussen een aantal oude bekende 
producten van Deen opgenomen in het assortiment. Zo kunt 
u nu bij AH gewoon nog terecht voor het traditionele brood 
van bakkerij Pater. Veel van hun – soms speciaal voor Deen 
ontwikkelde – producten gaan over naar de AH. Denk aan 
het West-Fries brood, de krustie-broodjes, het natuurbrood, 
de Davelaar-koeken en de Wes-Friese krentenmik. Daarnaast 
gaat Pater ook producten uit het bestaande Albert Heijn-
assortiment produceren. Zo is gelukkig na ruim 66 jaar 
samenwerking tussen DEEN en Pater nu een nieuwe 
overeenkomst gesloten met Albert Heijn.
En vergeet de befaamde knoflooksaus niet. Door een 
publieksactie van Purmerender Quinten Warner was Albert Heijn 
al eerder gezwicht om dit unieke DEEN-product in zijn assortiment 
op te nemen, in ieder geval voor het filiaal in de Weidevenne.
Nu de winkel is getransformeerd tot Albert Heijn-filiaal zult u mis-
schien even opnieuw uw draai moeten vinden tussen de schap-
pen, maar alle vertrouwde medewerkers helpen u daar graag bij.

We wensen het team van onze nieuwe Albert Heijn veel succes!

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

Beste wijkbewoners,
Na een (vakantie)pauze mag ik u weer op 
deze manier begroeten in de wijkkrant. 
Momenteel doe ik dit vanuit een nieuwe 
omgeving, aangezien we sinds maandag 
27 september definitief zijn verhuisd naar 

een nieuw onderkomen op de Component 96, Baanstee. Het 
is voor iedereen, logischerwijs, nog even wennen, maar de 
eerste indrukken zijn alvast positief.

In dit stukje wil ik nader ingaan op de babbeltrucs: kijk uit voor 
mensen die met een smoesje binnen willen komen. Helaas zijn 
het vaak ouderen die slachtoffer worden van babbeltrucs. Oplich-
ters en dieven proberen u van alles wijs te maken met maar één 
doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig maken. Het kan zijn 
dat u voelt dat er iets niet in de haak is, maar het onbeleefd vindt 
om zo iemand niet te woord te staan of binnen te laten. Toch: laat 
nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook vindt.

Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend 
tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong tot oud. 
Kortom: u kunt ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aanbel-
len en zich voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of het 
energiebedrijf, of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen, 
bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn 
dat ze u iets willen aanbieden. Over deze smoesjes hebben ze 
goed nagedacht en daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. 
Laat u echter niet foppen, want ze willen maar één ding, en dat is 
bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader - soms zijn 
het er meer - dat u wordt afgeleid en wanneer hij of zij weer weg 
is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.
Kijk voordat u uw deur opendoet eerst wie heeft aangebeld. Kent 
u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie het 
is en wat die komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstand-
houder, of laat een deurspion in uw voordeur zetten.  
Zo kunt u zien wie er voor de deur staat zonder uw deur 
open te hoeven doen.
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs, ook als iemand zegt 
van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Heeft iemand 
geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. 
 Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

Wilt u meer informatie, neem gerust contact met me op.

Vriendelijke groet van uw wijkagent!
Uw wijkagent,
Josh Rutumalessy.

Correspondentieadres:
Politie l Noord-Holland l Zaanstreek-Waterland I Basisteam 
Purmerend |Groep 4 
Postbus 57, 2000 AB Haarlem
M: 0900-8844  ll
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Uitgelicht: Manege Purmerend 
Legend Manor
In deze editie stellen we u voor aan de nieuwe manager 
van de manege aan de Westerweg, Charissa IJff.

Eind januari 2019 sloot Manege Purmerbos haar deuren. 
De manege werd verkocht aan een nieuwe eigenaar, Ge 
(Quentin) Yankun. Quentin is naast paardenliefhebber ook 
een verdienstelijk dressuurruiter. Met de overname leek voor 
vele jonge amazones en ruiters uit onze wijk een eind te 
komen aan hun hobby pony- en paardrijden.
Maar niets is minder waar. De nieuwe eigenaar heeft 
flink geïnvesteerd in de manege en naast een florerende 
internationale paardenhandel annex pension is de manege 
gewoon weer volop in bedrijf onder de nieuwe naam 
Manege Purmerend Legend Manor, aangesloten bij de FNRS 
(Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra). Echter, door 
de tijdelijke sluiting van de manege kreeg men mogelijk 
een verkeerd beeld en werd gedacht dat je er niet meer 
terechtkon voor paardrijlessen, maar dit klopt dus niet.

Kampioene
Nu, ruim twee jaar later, heeft Quentin een nieuwe manager 
aangesteld, Charissa IJff.
Charissa, geboren en getogen in onze Purmer-Zuid, is geen 
onbekende naam in de paardensport. Ze is meervoudig 
Noord-Hollands kampioene dressuur en heeft onze provincie 
vertegenwoordigd op de Nederlandse kampioenschappen. 
Charissa is begonnen bij Purmerend Legend Manor als stalruiter 
en heeft sinds twee maanden haar takenpakket uitgebreid 
met de functie van manager. Ze heeft een professioneel team, 
waarmee ze de manege runt. Zo traint haar collega Charlize 
Wielart dagelijks de springpaarden die onder andere worden 
klaargestoomd voor de internationale handel.
Charissa heeft met de manege een duidelijk beeld voor 
ogen. Naast het pension, de paardenhandel en de gewone 
paardrijlessen wil ze lessen aanbieden voor ruiters en 
amazones die meer willen dan alleen het rondje in de bak. 
Charissa wil samen met haar team leerlingen de mogelijkheid 
van een sporttraject op het gebied van dressuur en 
springen aanbieden, zodat leerlingen zich maximaal kunnen 
bekwamen in de paardensport. Per les rijden maximaal acht 
leerlingen, zodat de trainers meer tijd en aandacht voor hen 
hebben. De manege is momenteel druk met aanschaffen 

van extra manegepaarden voor al deze mogelijkheden. De 
paarden kunnen eventueel ook door particulieren worden 
geleaset, voor twee of meer dagen.

Ponykampen
Naast al deze mogelijkheden worden ook meerdaagse 
ponykampen georganiseerd voor jonge ruiters en amazones, 
in verschillende leeftijdsgroepen.
Afgelopen september heeft de manege een drukbezochte 
open dag georganiseerd, waarbij iedereen de manege, het 
pension, de stallen en de nieuwe buitenbak kon bezichtigen.
Ook heeft Charissa plannen om vanaf begin 2022 spring- 
en dressuurwedstrijden te organiseren in de weekends en 
komen er diverse clinics en KNHS-wedstrijden (Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sportfederatie).
Kortom, de manege aan de Westerweg 36A is weer volop 
in bedrijf. Voor meer informatie kunt u terecht op haar 
facebookpagina of bij de manege zelf, en binnenkort komt er 
ook een mooie website online.

Manege Purmerend Legend Manor
International Equistrain School
Westerweg 36A
1447 AB Purmerend
0299 786 536/06 12258755
info@legendmanor.nl

Foto’s aangeleverd door manege Purmerend Legend Manor l

mailto:info%40legendmanor.nl?subject=


Pagina 4

Nieuws van de HOP 

In ons park de Driegang is een unieke plek 
voor honden en hondenbezitters om de honden 
los met soortgenoten te laten spelen, de 
HondenOntmoetingPlaats (HOP).

Dit jaar bestaat onze HOP alweer vijf jaar. Op zaterdag 10 
december 2016 openden toenmalig wijkmanager Harry 
Rotgans, samen met Tineke Goldsteen van de wijkkerngroep 
en Herman Wagemans van de vrijwilligers, met een 
traditioneel doorknippen van een lint de HOP.

Deze HOP is op initiatief van de Wijkkerngroep Purmer-Zuid, 
ondersteund door een grote groep vrijwilligers uit de wijk, in 
samenwerking met de gemeente tot stand gekomen.
Het grote succes van onze HOP heeft er toe geleid dat er 
in overige wijken van Purmerend dit jaar ook vergelijkbare 
velden door de gemeente zijn aangelegd.
Overigens is het onderhoud van onze HOP niet in handen 
van de gemeente, maar die wordt verzorgd door een 
werkgroep onder leiding van Gerrit Gorter, ondersteund 
door de wijkkerngroep. Zo heeft Gerrit laatst, met hulp van 
een aantal vrijwilligers, de speeltoestellen opgeknapt. De 
grondpalen van de springhekjes waren verrot, evenals de 
bevestigingspalen waaraan de banden zijn verankerd. Ook 
heeft de werkgroep de door de gemeente aangeleverde 
schelpen gebruikt om diverse looppaden naar de bankjes te 
creëren, zodat de bezoekers ook in de natte winterperiode, 
die nu volop is aangebroken, op een redelijke manier hun 
hond kunnen blijven uitlaten.
Op de HOP geldt trouwens een opruimplicht, maar dit wordt 
nog wel eens vergeten door een aantal baasjes…
De gemeente heeft begin september op verzoek van de 

wijkkerngroep een extra ingang gemaakt aan de zijde van De 
Zuid-Pool/Jan Bijhouwerstraat, zodat hondenbezitters vanuit 
die richting niet meer door het kinderspeeltuintje hoeven om 
bij de HOP te komen. Dit is gebeurd als voorbereiding op de 
vernieuwing van de kinderspeeltuin, die in ontwikkeling is. 
Zodra daar meer nieuws over beschikbaar is, vermelden we 
dit uiteraard in deze wijkkrant.  l

De 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 
de hele stad.

Er komen verkiezingen aan. Alle verkiezingen doen er toe. 
Maar zeker ook lokale verkiezingen. In uw gemeente worden 
immers de keuzes gemaakt die er dagelijks toe doen.

Hoe veel woningen moeten we bouwen? Wat voor soort 
woningen, voor wie, en waar? Hoe gaan we om met de 
zorg voor onze ouderen? Hoe binden we jonge mensen 
aan onze stad? Investeren we in nieuwe schoolgebouwen? 
Hoe onderhouden we de openbare ruimte? Hoe veel 
parkeerplaatsen moeten er komen als er nieuwe woningen 
worden gebouwd? Hoe hoog wordt de lokale belasting? 
Investeren we in parken? En hoe betalen we dat allemaal?

Verkiezingen zijn ook moeilijk. Want stem je op een partij, 
of op een persoon? En wat als een partij landelijk precies 
(of juist helemaal niet) bij je past? Betekent dit dan lokaal 
hetzelfde? Of voel ik me beter thuis bij een lokale partij? En 
waar staat die dan voor?

Om u daarbij te helpen maakt elke partij een 
verkiezingsprogramma. Ook komt er een kieskompas, een 
programma op internet waar u op basis van stellingen kunt 
zien welke partij mogelijk goed bij u past.

Het enige advies dat ik kan geven is: stem! Het doet er toe…  l

SPURD-nieuws

Ook in het najaar kunt u weer volop in 
beweging blijven in de Purmer. In deze nieuwsbrief brengt 
Rosan Ootes van Spurd weer een aantal activiteiten onder 
de aandacht.

Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder wordt, want het 
houdt je langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden 
sterker, de coördinatie verbetert en het heeft een gunstige 
invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral ook leuk 
en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet. Met deze 
insteek is Meer Bewegen voor Ouderen vijftig (!) jaar geleden De vrijwilligers aan het werk

De opening in 2016



Pagina 5Pagina 4

opgezet. De inhoud van de lessen wordt aangepast aan de 
mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Ook in de 
Purmer kunt u meedoen met ‘MbvO’!
Kom vrijblijvend een keer langs:
Gildeplein: Maandag van14.00 – 15.00 uur.
De Zuid-Pool: Vrijdag van 10.45 – 11.45 uur.
De kosten voor deelname zijn € 4,85 per keer. Bent u aan-
vullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat uw verzekeraar 
een deel van de kosten vergoed.

SpurdFun-binnen locaties
Voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar organiseert 
Spurd dagelijks na schooltijd gratis sport- en spelactiviteiten. 
Denk hierbij aan verschillende spelvormen en springkussens 
onder begeleiding van onze sportcoaches. Voor kinderen 
ouder dan dertien jaar is er twee keer per week de 
mogelijkheid om gratis te sporten.
Locaties in de Purmer:
Zuivelpad: Maandag van 14.30 – 15.45 uur.
De Vaart: Woensdag van 15.00 – 17.00 uur.
Kijk voor alle locaties en tijden op www.spurd.nl/spurdfun.

Informatie
Op vrijdag van 11.30 tot -13.00 uur is wijksportcoach Rosan 
Ootes aanwezig in het wijksteunpunt Gildeplein 70. Heeft 
u een vraag of idee over bewegen of de beweegactiviteiten 

van Spurd? Loop dan gerust eens binnen of 
maak een afspraak via r.ootes@spurd.nl of 
0299-418100 Voor meer activiteiten kunt u 
kijken op www.spurd.nl.

Rosan Ootes.  l

Gemeenteraad Verkiezingen 
op 24 november 

De Eerste Kamer heeft op 25 mei 2021 voor de 
gemeentelijke herindeling van Beemster en Purmerend 
gestemd. Met dit besluit is de fusie van de twee 
gemeenten vanaf 1 januari 2022 een feit.

Al enige tijd zijn de gemeenten Purmerend en Beemster samen 
aan het onderzoeken en onderhandelen om te fuseren tot 
één grotere gemeente. De hoofdreden voor deze fusie is een 
sterke(re) positie in de regio. Een groot deel van de inwoners 
is al op de hoogte van de voorgenomen fusie. Een klein deel 
van de Purmerenders heeft zorgen over de fusie, voornamelijk 
omdat ze bang zijn dat het hen meer (belasting)geld gaat 
kosten. De fusie is trouwens ook logisch, omdat Purmerend en 
Beemster al langere tijd één ambtelijke organisatie zijn.

Eerder stemden beide gemeenten, de provincie Noord-
Holland, de ministerraad en de Tweede Kamer al in met de 
fusie. Het besluit van de Eerste Kamer leidt er toe dat de 
nieuwe gemeente Purmerend straks ruim 94.000 inwoners 
telt en een oppervlakte van 97 km² beslaat.

Verkiezingen
De herindelingsverkiezingen staan gepland voor 24 
november 2021; vijf maanden eerder dan de normale 
gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 1 januari wordt een 
nieuwe raad geïnstalleerd. Burgemeester Don Bijl blijft 
burgervader tot er in de loop van 2022 een nieuwe 
burgemeester komt.

De burgemeesters Bijl en Karen Heerschop kijken samen vooruit: 
“Met dit besluit is de fusie definitief. Vol vertrouwen gaan we 
richting een nieuwe toekomst in een nieuwe gemeente.”

Veranderingen
Op wijkniveau zal er in het dagelijks leven in Purmerend niet zo 
veel veranderen. Beide gemeenten werken al sinds 2014 vanuit 
één organisatie, het stadhuis blijft op dezelfde plek, et cetera.
Voor Beemsterlingen is dit heel anders. Het gemeentehuis daar 
verdwijnt per 1 januari 2022 (net als de raad en burgemeester 
op die fysieke plek). Er komen misschien nieuwe gezichten uit 
de Beemster (tegen die tijd gemeente Purmerend) bij in de raad, 
maar dit is natuurlijk elke vier jaar al het geval.  l

http://www.spurd.nl/spurdfun
mailto:r.ootes%40spurd.nl?subject=
http://www.spurd.nl
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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.
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.

Glasvezel in Purmerend

In september is KPN gestart in de Purmer met de 
aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk.

In onze vorige wijkkrant hebben we al melding gemaakt 
van een internet-upgrade door de aanleg van dit nieuwe 
glasvezelkabelnetwerk.

Medio september heeft KPN de eerste schop in de 
grond gezet, als eerste in de straat Sneekermeer. De 
werkzaamheden zullen doorlopen tot september 2022. 
In totaal gaat KPN zo’n 145 kilometer glasvezelkabel in 
de Purmer-Zuid neerleggen. In principe kan dan iedere 
inwoner van de wijk profiteren van dit nieuwe, snelle 
netwerk. Dit glasvezelnetwerk is de vervanger van het oude 
koperdraadnetwerk, dat in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw bij de ontwikkeling van onze wijk is aangelegd, gelijk 
met alle overige infrastructuur. Op termijn wordt dit oude 
kopernetwerk buiten gebruik gesteld.

Veelomvattend
De werkzaamheden voert KPN samen met aannemer 
Van Gelder uit. De werkzaamheden zijn veelomvattend en 
bestaan uit het leggen van kabels, boogzinkers, persingen, 
gestuurde boringen, het plaatsen van straatkasten en 
ondergrondse verdeelboxen. Als laatste komen er ook 
tuinboringen om van het trottoir naar de woningen te 
kunnen komen, zodat iedere woning kan worden aangesloten 
op dit nieuwe netwerk.
Volgens wethouder Eveline Tijmstra heeft de aanleg van een 
glasvezelnet een positief effect op het gebruik van digitale 
diensten en op de doorontwikkeling en innovatie in diverse 
sectoren in de stad, zeker op het gebied van ict. Uiteindelijk 
wordt heel Purmerend en de Beemster voorzien van dit nieuwe 
glasvezelnetwerk. Voorlopig moet de aannemer nog heel 
wat scheppen in de grond zetten om al dit werk te kunnen 
uitvoeren, zodat heel Purmerend en de Beemster over een 
toekomstbestendige internetverbinding kunnen beschikken.  l

Nieuws van De Zuid-Pool

Wijkgericht
Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een 
centrale plek in de Purmer-Zuid voor alle wijkbewoners. 
De Zuid-Pool staat ter beschikking voor maatschappelijke 
activiteiten voor de wijk, een buurt of een straat in de Purmer-
zuid. Wijkbewoners hebben de mogelijkheid zelf activiteiten 
te ontwikkelen; alleen commerciële activiteiten, feesten en 
partijen zijn niet toegestaan in De Zuid-Pool.

Normaliter plaatsten we vóór de coronapandemie iedere editie 
van de wijkkrant een overzicht van alle actieve en educatieve 
activiteiten en workshops die wekelijks worden verzorgd. In deels 
aangepaste vorm worden steeds meer groepjes opgestart, maar 
er is nog ruimte voor nieuwe initiatieven. Het wijkcentrum heeft 
voor alle activiteiten onderstaande uitgangspunten.
• Beweging en gezondheid;
• Creativiteit, kunst en hobby;
• Gezelligheid en ontmoeting.

Dus, heb je ideeën, suggesties, interesses voor activiteiten of 
wil je zelf een training, workshop of bijeenkomst organiseren? 
Neem dan vrijblijvend contact op met Guus Visser op 
telefoonnummer 06-30270593 of stuur een bericht naar  
info@purmerzuidpool.nl.

Wil je een overzicht van de huidige activiteiten?  Neem dan eens 
een kijkje op de vernieuwde website www.purmerzuidpool.nl. 
Onder de tab ‘agenda’ vind je een overzicht. De vrijwilligers van 
het wijkcentrum hopen je snel te verwelkomen!  l

mailto:info%40purmerzuidpool.nl?subject=
http://www.purmerzuidpool.nl
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