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Van de redactie
Beste wijkbewoners,

De redactie wenst u allen een gelukkig en gezond(er) 2022 
toe. De Purmer bestaat dit jaar 400 jaar. In verband hiermee 
zijn er diverse evenementen gepland. We hopen dat die 
plannen kunnen worden gerealiseerd. Inmiddels hebben we 
een nieuw redactielid gevonden: Ilona Karregat. Ilona maakt 
al geruime tijd deel uit van de wijkkerngroep Purmer Noord. 
In deze krant stel zij zich voor. We zijn overigens nog steeds 
op zoek naar nieuwe redactieleden. Meld u aan !
Wij wensen u veel leesplezier toe.

De redactie.

Even voorstellen: Ilona Karregat
Ilona Karregat is lid van de 
Wijkkerngroep Purmer-Noord 
en sinds kort ook redacteur 
van uw wijkkrant. Ze stelt 
zich hieronder aan u voor.

Mijn naam is Ilona Karregat-Bos 
en ik ben veertig jaar. Sinds 
2005 ben ik woonachtig in de 
Purmer-Noord. Ik ben getrouwd 
en heb twee kinderen: een zoon 
van twaalf en dochter van acht.
Ik ben lid van de Wijkkerngroep 
Purmer-Noord, omdat ik het 
belangrijk vind dat we in onze 

wijk een veilige en leefbare omgeving hebben voor de 
bewoners. Ook vind ik het belangrijk dat er voor iedereen, 
jong en oud, leuke activiteiten zijn in de wijk. Helaas konden 
de activiteiten de laatste niet altijd doorgaan door corona.

Informatie
Nu ga ik ook met plezier als redactielid van onze wijkkrant 
aan het werk. Ik  vind het erg leuk om te schrijven over alle 
dingen die in de wijk spelen. Ook vind ik het ook leuk als 
ik een stukje tekst of informatie aangeleverd krijg. Samen 
met de bewoners kan ik er dan een mooi artikel van maken, 
zodat iedereen in de wijk kan zien wat voor leuks en goeds er 
allemaal in de Purmer-Nnoord gebeurt.

Iedereen alsnog een gezond en gelukkig 2022 gewenst!  l

Even voorstellen: Tamara Duijn-
Schep, lesgever van Spurd

Beste sportievelingen uit 
Purmerend,

Ik ben Tamara Duijn-Schep en 
vanaf 1 september 2021 geef ik 
vanuit Spurd groepslessen voor 
senioren. Met veel plezier kom 
ik elke week naar de locaties 
en zie daar heel veel lieve en 
sportieve mensen. Samen 
maken we er een sportief en 
gezellig momentje van.
Vooral het samen zijn en het 
in beweging blijven zijn voor mij heel belangrijk. Ik probeer het 
voor iedereen mogelijk te maken om actief deel te nemen aan de 
les, ieder op het eigen niveau.
Door samen te blijven sporten hoop ik een steentje bij te 
dragen aan de gezondheid, vooral in deze tijd is het erg 
belangrijk dat we niet binnen blijven zitten. We hebben de 
beweging en gezelligheid allemaal heel hard nodig!
Graag wens ik jullie dan ook een heel mooi en sportief 2022, 
ik hoop weer heel veel mensen snel te ontmoeten in de 
lessen van Spurd.

Sportieve groet,
Tamara Duijn-Schep

Wilt u in beweging komen met Tamara? Zij geeft onder 
andere les in de ZuidPool en start een nieuwe les in de 
Tilburyflat. Daarnaast verzorgt ze beweeglessen voor de 
dagbestedingslocaties van Waterlandswelzijn. Neem voor 
meer informatie contact op met Spurd via 0299-418100  l

Pleinspelen in de kerstvakantie

Op de valreep kreeg Spurd helaas rood licht voor 
onze PurVak activiteiten in de kerstvakantie, de 
lockdown maakte binnen sporten niet mogelijk. 
Na snel schakelen met de 5 wijksportcoaches van 
Purmerend en de Beemster hebben we een alternatief 
programma opgesteld.

Omdat buiten sporten t/m 17 jaar wel mocht hebben 
we verschillende scholen benaderd om het schoolplein 
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beschikbaar te stellen voor onze activiteiten. Hier werd 
massaal ‘ja’ op gezegd gelukkig! Veel kinderen zijn toch in 
beweging gekomen door de leuke sport en spel activiteiten 
onder leiding van onze sportcoaches. Bij FC Purmerend en 
SV Beemster heeft Spurd leuke activiteiten voor jongeren van 
13 t/m 17 jaar georganiseerd. Al met al was het ondanks de 
aangescherpte maatregelen een groot succes!

Naschools sporta anbod 
Verschillende scholen in de Purmer organiseren in 
samenwerking met Spurd naschools sportaanbod. Voor een 
kleine eigen bijdrage kunnen de leerlingen van de school 
extra sporten onder deskundige begeleiding van de eigen 
gymleerkracht. Onder andere het Parelhof, de Delta en een 
samenwerking tussen ’t Pierement en het Baken bieden dit 
extra beweegmoment al aan. Per drie lessen wordt er een ander 
thema aangeboden en voor sommige thema’s wordt zelfs een 
lesgever van een sportvereniging ingezet. Zo kreeg de Delta al 
les van een echte basketbaltrainer van Early Bird. 
De school is verantwoordelijk voor de communicatie en 
financiële afhandeling. De gymleerkracht van Spurd coördineert 
de inschrijvingen, verzorgt de lessen en draagt de organisatie 
in samenwerking met de wijksportcoach. De plaatselijke 
sportverenigingen worden ingezet om het eigen sportaanbod 
onder de aandacht te brengen. Een mooi voorbeeld van een 
goede samenwerking tussen verschillende partners. 

Hebt u als leerkracht, ouder of andere betrokkene bij een 
school vragen over het naschools sportaanbod? Deze kunt 
u altijd stellen aan uw wijksportcoach Rosan Ootes via 
r.ootes@spurd.nl  l

Ouders, neem jullie 
verantwoordelijkheid

Elke ochtend wanneer het 
nog donker is, zie ik tientallen 
kinderen naar school fietsen. 
Daarbij valt het me op dat 
zeker een kwart van hen fietst 
zonder verlichting - en dat de 
meesten daarbij ook nog don-
kere kleding dragen. Hebben 
die kinderen geen ouders die 
willen dat hun kinderen veilig 
zijn in het verkeer?

Ja, ik weet dat er straatverlichting is, maar op de Purmerdijk 
bijvoorbeeld zijn er lange stukken waar dat niet het geval is 
en waar een onverlichte fiets nauwelijks zichtbaar is.
Ik zou de ouders willen vragen hun verantwoordelijkheid te 
tonen door er voor te zorgen dat hun kinderen in het verkeer 
in het donker duidelijk zichtbaar zijn.

Alvast bedankt!
Jan de Jong.  l

Hulpinstanties

Vanuit een signaal dat binnenkwam via onze 
samenwerkingspartners kwam ons ter ore dat er 
behoefte is aan informatie over waar mensen hulp 
kunnen krijgen als zij het zelf niet meer kunnen. 

Daarom hebben wij een aantal organisaties die actief zijn 
in Purmerend voor u opgezocht. Zoekt u andere hulp dan 
kunt u terecht bij het sociaal wijkteam. U kunt hen vinden 
in het  wijkcentrum tegenover de Jumbo op Gildeplein 70. 
Telefoonnummer 0299 48630 of Site www.swtpurmerend.nl . 
Hier vindt u informatie van alle wijkteams in heel Purmerend.

Wij zijn op zoek gegaan voor u en hebben hier een aantal 
instanties voor u op een rijtje gezet.

vrijwilligerspunt.nu  
•  Hier kunt u zelf vrijwilliger worden en ook vrijwilligers zoeken.

eenzaam.nl 
•  Dit is van stichting MEE en hier kunnen zij u helpen aan een 

maatje om met u ontspannen te winkelen en te wandelen.

welzijnwonenplus.nl
•  Zij kunnen u hier helpen bij uw tuin opkappen, samen met 

u eten, zij verzorgen koffieochtenden en zij kunnen kleine 
klusjes in huis voor u doen.

stichtingpresent.nl/purmerend
•  Zij  kunnen u helpen bij zinvolle dagbesteding, 

schoonmaken, verhuizen en tuin opknappen. Zij doen 
grote klussen op project basis.

humanitas.nl/afdeling/zaanstreek-waterland
•  Bij Humanitas komen ze iemand thuis bezoeken als 

je eenzaam bent en aan huis gebonden. Zijn doen 
vriendschappelijke huisbezoeken.

Wij hebben de grootse en meest belangrijkste instanties 
benoemd. Er zijn er nog veel meer, te vinden op het internet 
met zoekterm vrijwilliger instanties Purmerend. We hopen dat u 
hulp zoekt indien u dit nodig heeft en niet vereenzaamt. Wist u 
dat de wijkkerngroep actief is in de strijd tegen eenzaamheid? 
Neem eens een kijkje op de website of op de facebookpagina. 
U kunt met vragen ook altijd binnenlopen bij het wijkcentrum 
op het Gildeplein en de Tilburykamer op het Tilburyplein.  

Met vriendelijke groet Ilona Karregat-Bos, Wijkkerngroep 
Purmer Noord  l
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Zoals wij al aangaven in de laatste 
wijkkrant van 2021 hadden we te 
veel kopij om het interview met Mario 
Hegger te plaatsen. Hierbij plaatsen we 
het interview alsnog. Terzijde merken 
wij nog op dat de Stadspartij waartoe 
Mario Hegger behoort een uitstekend 
verkiezingsresultaat heeft bereikt! 

Mario Hegger: verkiezingen 2021 en zo.
Op vrijdag 29 oktober heb ik Mario Hegger uitgebreid 
gesproken over hoe het allemaal begon – en hoe het nu is 
met de Stadspartij Purmerend (voorheen P’93). De Stadpartij 
is uitgegroeid tot de grootste lokale partij in de stad. Ze 
vertegenwoordigt de kiezers al twaalf jaar in het stadsbestuur,  
de raad en het college van burgemeester en wethouders.

Wat is het voor een partij en waar staat ze het dichtst bij, 
qua ideologie en politieke kleur? Hegger woont sinds 1984 in 
de Purmer-Noord. Als wijkwet houder kun je zeggen dat hij ‘het 
gezicht’ van de zaak is. Hij vertelt dat de Stadspartij alle stromin-
gen, van sociaal links tot liberaal rechts en alles wat daar tussenin 
zit, vertegenwoordigt. Dat ontlokt bij mij de uitspraak: “Dan zal het 
binnen de partij wel flink botsen en knetteren voordat er een geza-
menlijk standpunt ontstaat waar iedereen zich in kan vinden.” 
Ja, bevestigt Hegger, dat gebeurt zeker wel eens. Maar de 
afspraak is, ongeacht hoe verschillend men ook denkt, na 
stemming respecteert een ieder de uitslag.
Nog een afspraak in de partij: wie tussentijds opstapt, gaat niet 
verder als eenmansfractie, maar geeft zijn raadszetel terug aan 
de partij. Nakomen van deze afspraak is echter niet afdwingbaar 
en niet rechtsgeldig; je moet het maar zien als een gedragscode.

Samenwerking
Waarop onderscheidt de partij zich verder? De Stadspartij 
is een stabiele en betrouwbare partij, zonder conflicten met 
andere partijen. Ze neemt de behoefte van de burger, het 
individu als uitgangspunt. Dit betekent dat men per onder-
werp moet weten wat er speelt en wat er moet gebeuren, om 
vervolgens de samenwerking te zoeken met andere partijen 
om de gestelde doelen te bereiken.
Naast Economie heeft Hegger ook Werk & Inkomen en Armoede-
bestrijding in zijn portefeuille. Hij is er trots op om de grenzen van 
de wet- en regelgeving op te zoeken en zo mogelijk op te rekken 
om resultaat te behalen. Het uitgangspunt voor uitvoering van 
beleid is een preventieve en servicegerichte werkwijze. Purmer-
end heeft een unieke benadering om burgers met problemen te 
ondersteunen en te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. 
Het betreft de volgende vijf leefgebieden in het sociale domein: 
wonen, schulden, jeugd & gezin, werk en sport. Dit betekent tijdig 
problemen signaleren, zoals huur- en betalingsachterstanden, en 
de burger zo nodig direct helpen bij het oplossen van problemen. 
Een interventie plegen om tijd te winnen, om onderzoek te doen 
naar de oorzaken van de problemen en een hulpplan maken 
hoort hier ook bij. Dit is om erger te voorkomen, bijvoorbeeld 
huisuitzetting of uithuisplaatsing. Iedereen moet kunnen meedoen 

in de samenleving, rekening houdend met de individuele moge-
lijkheden en beperkingen. Armoede in het gezin mag geen reden 
zijn dat kinderen niet kunnen sporten of anderszins achterblijven.

Maatwerk
Werk & Inkomen, Arbeidsparticipatie… leer/werkproject, 
werkbegeleidingsproject, toeleidingstraject, beschut/beschermd 
werk. De partijen, overheid en bedrijfsleven weten inmiddels dat 
het maatwerk moet zijn, gericht op de ontwikkeling en kansen 
van het individu op de arbeidsmarkt. Hierbij leeft de overtuiging 
dat positief inzetten op gedragsverandering en motivatie meer 
oplevert dan verplichtingen, controle en straffen door middel 
van kortingen op uitkering of inkomen.
Hegger zou na de verkiezingen graag als wethouder 
terugkeren in een nieuw college om zijn werk voort te zetten, 
maar het woord en de keus is aan de kiezer.
De Stadspartij Purmerend gaat in deze verkiezing een 
lijstverbinding aan met de Beemster-Polderpartij. Gezamenlijk 
hopen ze zo de meeste kans te hebben om in de nieuwe 
fusiegemeente met circa honderdduizend inwoners de 
grootste partij te worden. Hoe dan ook, op het moment dat 
ik dit schrijf, is alles nog ongewis, maar als deze wijkkrant 
is verschenen, weten wij allen wie de winnaars en verliezers 
zijn. Ook weten we dan wie het voortouw mag nemen in het 
formatieproces op weg naar een nieuw college.

Formatie
Het is niet gemakkelijk om een antwoord te krijgen op de 
vraag wat de Stadspartij heeft bereikt, heeft gerealiseerd 
van de speerpunten uit het vorige verkiezingsprogramma. 
De partij bepaalt natuurlijk niet in haar eentje het beleid 
in Purmerend. Ook aan de vorige raadsperiode ging een 
formatie vooraf. De Stadspartij heeft met CDA ,D66, AOV en 
de PvdA een coalitieprogramma (het eindresultaat van de 
onderhandelingen) opgesteld en daarvan is het merendeel 
volgens Hegger ook uitgevoerd.
Maar ja, als inwoner van de Purmer-Noord  is het wellicht 
interessanter te weten wat de Stadspartij voor onze wijk 
voor elkaar heeft gekregen. De verkeers(on)veiligheid is een 
steeds terugkerend onderwerp, maar verbetert niet. Dag in 
dag uit wordt er veel te hard gereden op de Overlanderstraat, 
de Van Osweg en de Grotenhuysweg. Er wordt niet 
gehandhaafd door de politie omdat er te weinig mankracht 
is, en de BOA’s zijn hiertoe niet bevoegd. Een oplossing voor 
deze gevaarlijke toestand is mogelijk. De gemeente is er al 
jaren mee bezig, maar helaas nog geen resultaat.

Oplossing
De oplossing: flexibele verkeersdrempels, ook inzet van 
beleid, dwingen de automobilist de snelheid van hun 
voertuig te verminderen, maar die drempels liggen er 
nog steeds niet. Er wordt gepraat en gepraat, en weer 
onderzoek gedaan, weer een proef gelanceerd en weer 
een nieuw rapport gepubliceerd, maar er komt maar 
geen  gemeenteraadsbesluit, omdat prioriteiten tussentijds 
worden verlegd en middelen anders worden ingezet. Zoals 
het realiseren van een veilige verbinding, een brug-voetpad, 

Alsnog: interview met onze wijkwethouder Mario Hegger
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tussen de parkeerplaats van het evenemententerrein aan de 
Purmerenderweg en het sportpark van voetbal vereniging de 
Wherevogels aan de Westerweg. Daar zal iedereen ook wel blij 
mee zijn, maar het verkeer wordt op dat kruispunt al tientallen 
jaren geregeld met verkeerslichten, en is niet zo gevaarlijk als 
bovengenoemde racebanen door de wijk. We kunnen opnieuw 
niet anders dan afwachten of er in de volgende raadsperiode 
wel een raadsbesluit wordt genomen voor de aanleg van de 
flexibele drempels. Hier ligt een schone en mooie taak voor 
een nieuwe (of oude?) wijkwethouder van de Purmer-Noord.
Ik wens iedereen vanaf deze werkplek, goede gezondheid en 
een fijne decembermaand.

Joke Soederhuizen-van Loenen. l

Purmer 400 jaar droog
Zoals u wellicht hebt vernomen 
uit andere media en heb ge-
zien op de geplaatste borden, 
vieren we dit jaar het 400 jarig 
bestaan van ‘onze’ Purmer. 
Daarom hierbij een artikel over 
het ontstaan van de Purmer.

Voor de inpoldering maakte de Purmer deel uit van een aantal 
bijzondere binnenzeeën in de provincie Noord-Holland, samen 
met de Schermer en de Beemster. Het waren namelijk meren 
die in open verbinding met zee stonden. Er was dus ook zout 
water en eb en vloed. De Purmer had een verbinding met 
de Zuiderzee en met de Where met de Beemster. Omdat de 
Purmer in open verbinding met zee stond was er, voor een 
middelgroot meer, veel oeverafslag door golven en stroming. 
Dit was, samen met het winnen van landbouwgrond een 
belangrijke reden voor inpoldering.
In 1618 is men begonnen met het droogmalen van het 
gebied. Volgens Jan Wagenaar is het karwei gestopt 
vanwege de heftigheid van de binnenlandse onlusten, inzake 
de godsdiensttwisten. In 1620 werd het malen hervat en 
in 1622 viel de 26,8 km² grote polder droog.
Kaart uit 1683 van de Purmerpolder door L.J. Sinck. Het noorden 
is rechts op de kaart. De oude verbindingen van de Purmer 
met de Zuiderzee en de Beemster bestaan nog steeds. Het zijn 
respectievelijk: De Purmer Ee (oude naam: Het Vuile Gat of 
Stinkevuil, langs Monnickendam) en de Where, die nu dwars door 
Purmerend stroomt.

Volksverhaal 
Er is een volksverhaal over een zeemeermin die in de Purmer 
werd gevangen, het gebeurde in de grasmaand van 1403 na het 
verschijnen van een staartster. Door storm en onweer werd de 
zeemeermin vanuit de Zuiderzee in de Purmer geslagen en boe-
renmeiden uit Edam vonden haar. Er heeft een beeldje van een 
houten vrouwtje in de Purmerpoort gestaan en in een kerkvenster 
van Edam is de zeemeermin vereeuwigd. Haarlem wil haar heb-
ben en ze leert spinnen onder de vrouwtiens en kan ook kruisjes 
slaan. Ze wordt als christenmens begraven. Bron: Wikipedia  l

Mooiste kerstversiering
Ook dit jaar was er weer 
een enorme keuze aan 
kerstversiering. Wij zijn twee 
avonden rondgereden om 
te kijken wie de mooiste 
en meest gevarieerde 
kerstversiering heeft 
opgehangen. De keuze 
is moeilijk, gekleurd licht 
ijspegels, mooie versierde 
tafel waar je zo zou aan 
schuiven. Mooie leuke 
kerstmannen, rendieren en 
sleden.

Wij als wijkkerngroep hadden 
er ook een hele kluif aan om 
een keuze te maken.

De winnaars  
zijn geworden:
Voor de mooiste straat/blok 
is geworden Halmstraat 21.
Mooiste tuin is geworden:

1e prijs Rijtuigstraat 7
2e prijs Maanzaadstraat 86
3e prijs Gemetstraat 9

De prijzen zullen in overleg met 
de winnaars indien mogelijk 15 
januari worden uitgereikt.       l
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