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Van de redactie
Beste wijkbewoners,
Hierbij ontvangt u de vierde wijkkrant van dit jaar. Er staan weer 
diverse verhalen in van in de wijk georganiseerde evenementen, 
maar ook van geplande evenementen zoals Reuring dat dit jaar 
eindelijk weer kan doorgaan. We wensen u veel leesplezier. Uw 
bijdragen / verslagjes/ foto’s blijven welkom!

Koningsdag 2022
Dit jaar was er na 2 jaar van 
corona weer een erg gezellige 
koningsdag.

In het Leeghwaterpark waren er 26 april 
al een hele boel mensen een plekje 
aan het zoeken en reserveren. 27 april 
koningsdag was het dan ook weer 
gezellig druk en konden we weer langs 
alle kleedjes en kraampjes. Er was veel 
te zien van schilderijen tot keukenuitzet, 
speelgoed, kleding en ook fietsen. 

In het Leeghwaterpark waren helaas wel minder krampjes 
met eten en drinken dan de voorgaande jaren. Doordat er 
minder kraampjes waren met eten en drinken waren daar 
helaas lange wachtrijen.
In het Centrum waren ook veel kraampjes in de winkelstraten 
en daar was ook erg gezellig.

Gelukkig was het ook droog ook al was het wel koeler 
als normaal op deze datum. Al met al een geslaagde 
koningsdag.  l

Bron foto: r tvpurmerend.nl/fotoalbums/koningsdag-in-leeghwaterpark-2022

Open dag politiebureau
Op 24 april j.l. was er een open dag bij het nieuwe 
politiebureau gelegen aan Component. 

Voor het publiek dat in grote getale aanwezig was waren er 
verschillende demo’s buiten. Een van de demo’s was van 
het fietsteam van de politie en een andere demo. was met 
vrijwilligers om een door hen gehouden demonstratie door de 
Mobile Eenheid van de politie te laten beëindigen.

Binnen was er de mogelijkheid om de cellen te bekijken, een foto 
te maken van een verdachte en om vingerafdrukken te nemen.

Buiten op het terrein waren er naast de demo’s ook veel 
andere dingen aanwezig.
•  Er was een grote vrachtwagen met oplegger aanwezig 

waarin uitleg werd gegeven over opsporingen die niet 
opgelost waren en wat men er nu mee doet.

•  Er stond een auto van de bewaking van objecten of 
personen en er was een snelle auto voor ondersteuning 
van de regionale politie. Natuurlijk konden de motorfietsen 
niet ontbreken in alle soorten die ze hebben.  

•  Drones die voor diverse taken worden ingezet konden 
natuurlijk ook niet ontbreken. 

•  Voor de kinderen was er een speurtocht opgezet over het 
terrein en er waren stickers en kleurplaten verkrijgbaar. 

 
Gelukkig waren er veel politiemensen aanwezig en kon 
iedereen vragen stellen en was er ook tijd genoeg om ze 
te beantwoorden. Dit ondanks dat er een enorm te kort 
aan politiemensen is was dit een geslaagde dag en voor 
herhaling vatbaar.  l

http://rtvpurmerend.nl/fotoalbums/koningsdag-in-leeghwaterpark-2022
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Vindt u het ook zo heerlijk dat er weer zo veel 
georganiseerd wordt? Dat het weer leeft in de straten, 
in de parken, in onze wijk! Regelmatig ga ik op de 
oranje Spurd-fiets door de Purmer, misschien hebt u 
me wel eens zien fietsen? 

Gelukkig is het een heerlijk droog voorjaar, het is wat minder voor 
de tuin maar op de fiets ben ik toch altijd blij dat de zon schijnt.

Afgelopen evenementen
Spurd heeft weer op volle toeren gedraaid de afgelopen 
periode. Geweldig om te merken dat de reguliere activiteiten 
weer doorgaan en met enthousiasme ontvangen worden door 
de inwoners van de Purmer. 

Koningssportdag
In de vorige wijkkrant schreef ik al even over de Koningssport-
dag. In totaal hebben ruim 6000 kinderen! op vrijdag 22 april een 
sportieve dag beleefd. In het Leeghwaterpark waren alle kinderen 
van groep 1 t/m 4 welkom. Verdeeld over 6 locaties konden zij 
activiteiten volgen. In de omgeving van Purmersteijn konden de 
kinderen uit groep 5, 6 en 7 zich helemaal uitleven. Van buiten op 
de velden tot Esports bij H20 en natuurlijk in ons Sportpaleis De 
Beuk. Alle groepen 8 waren uitgenodigd bij een heuse koninklijke 
Poolparty in het Leeghwaterbad. Al met al was het een enorm 
festijn waar vele blije gezichten te bewonderen waren. 

Kindervrijmarkt
Tijdens de kindervrijmarkt in Park de Driegang was Spurd 
ook uitgenodigd door de Wijkkerngroep van de Purmer-Zuid. 
We hebben ontzettend veel kinderen mogen ontvangen op 
ons springkussen. Samen met de aanwezige zweefmolen 
waren we een trekpleister voor ieder kind. We kregen vele 
verhalen over de mooie spulletjes die de kinderen van hun 
‘eigen geld’ gekocht hadden. Het was een groot succes, 
Spurd wil bij deze complimenten geven voor de organisatie, 
het was dik voor elkaar.

PurVak
De Purvak bestaat dit jaar 50 jaar. Tijdens de meivakantie 
hebben we weer vele kinderen mogen ontvangen op 
verschillende locaties. De zalen staan altijd vol materialen, 
voor ieder kind van peuters tot jongeren is iets te beleven. Zo 
verzorgen verschillende sportverenigingen gratis clinics, zijn 
er activiteiten in het Leeghwaterbad en is er de openstelling 
van de voetbalverenigingen. Natuurlijk niet te vergeten 
de activiteiten van de PurVak partners: Clup Welzijn en 
Cultuurhuis Wherelant. Voor alle activiteiten kunt u altijd de 
website www.purvak.nl bekijken. De volgende PurVak is in de 
laatste week van de zomervakantie 22 t/m 26 augustus!

Buurtpunt de Vaart
Op dinsdag 17 mei is het buurtpunt in Purmer-Zuid geopend. 
Als Wijksportcoach van de Purmer was ik hierbij aanwezig. 
Het was goed om te zien hoe de enthousiaste vrijwilligers 

uit de buurt achter de bar stonden. De ruimte zal nog 
opgeknapt worden zodat eenieder gebruik kan maken van 
het Buurtpunt.

Nieuws van het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Vanaf 16 mei is de landelijke actie ‘Kies een club’ van 
start gegaan. We willen zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren de kans geven lid te worden van een sport- of 
cultuurclub. Het doel van de campagne is ouders te laten 
weten dat het Jeugdfonds financieel kan helpen. 

Op de pagina kieseenclub.nl kunnen ouders via het 
telefoonnummer 088 – 8800 888 of via een digitaal formulier 
hulp vragen. Naast Nederlands is de pagina ook beschikbaar 
in het Modern Arabisch en Engels waarbij het formulier ook in 
het Engels beschikbaar is. 

Wil je meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur? Wil je een aanvraag indienen? Neem contact op met 
wijksportcoach Rosan Ootes: r.ootes@spurd.nl / 0299-418 100  l

Meidenteams  
zoeken nieuwe leden

De voetbalclub Purmersteijn werd op 5 mei 1907 
opgericht. Op 15 januari 1946 fuseerde de club 
met plaatsgenoot Sandow en het voorvoegsel VPV 
(Verenigde Purmerender Voetbalverenigingen) werd aan 
de clubnaam toegevoegd. Er spelen bij VPV Purmersteijn 
diverse meidenteams en bij alle teams is ruimte voor 
nieuwe leden, of zelfs voor het starten met nieuwe teams.

Ben jij een enthousiaste, stoere meid tussen de tien en twintig 
jaar die voetbal leuk vindt? En die graag met andere enthousiaste 
meiden in een leuk voetbalteam wil spelen? Neem dan contact op 
met Ilona van Deelen (coördinator meidenteams) via meisjes@
purmersteijn.nl of 06-25566459.

Voetballen bij Purmersteijn is al mogelijk voor jongens en meisjes 
vanaf vijf jaar bij onze Mini’s. Binnen de club wordt overwogen 
een meidenopleidingsplan te starten. Mogelijk lees je hierover 
later meer in de wijkkrant. Hopelijk zien we je snel.

Ilona van Deelen.  l

Nieuws

mailto:r.ootes%40spurd.nl?subject=
mailto:meisjes%40purmersteijn.nl?subject=
mailto:meisjes%40purmersteijn.nl?subject=
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Bijeenkomst 
‘Ogen en Oren’

Maandag 30 mei j.l. was er 
een bijeenkomst van het 
project Ogen en Oren in het gemeentehuis. Ogen en 
Oren is een project van bewoners die in hun wijk met 
een herkenbaar withesje rondlopen, fietsen enz.. Ogen 
en Oren vrijwilligers maken meldingen naar aanleiding 
van wat ze zien, wat ze horen en wat ze erbij voelen.

Dit om zoveel mogelijk informatie te geven, zodat politie of 
gemeente kan ingrijpen. Ze maken bijv. een melding van een 
kapotte lantaarnpaal, open ramen van auto’s waar niemand 
bij is, een deur die open staat en er is niemand te zien, 
onoverzichtelijke situaties, maar ook als ze denken dat er 
ingebroken wordt of denken dat er iets anders niet klopt.

Julia de Ruyter, het aanspreekpunt van Ogen en Oren vanuit 
de gemeente heet iedereen welkom. Na iedereen welkom te 
hebben geheten geeft zij het woord aan de burgemeester Don 
Bijl en hij opent de avond. De burgemeester vertelt over het 
ontstaan van Ogen en Oren en dat hij blij is dat de vrijwilligers 
na corona nu weer meer kunnen gaan doen. Hij geeft aan dat 
door samen te kijken onze stad veiliger wordt, moedigt ons aan 
om zo door te blijven gaan en bedankt ons voor ons werk.

Na het welkomstwoord is er een presentatie. Deze wordt 
gegeven door team ondermijning Purmerend. Dit nieuwe 
team is begonnen per 1 april 2021. Aan het begin van 
de presentatie wordt uitgelegd wat de betekenis is van 
ondermijning. Bijv. criminelen maken gebruik van diensten 
van de bovenwereld.

De werkzaamheden van de afdeling ondermijning zijn 
bijv. signalen oppakken, integrale controles, voorlichting/
bewustwording, bestuurlijke aanpak ondermijning.
Er zijn verschillende soorten ondermijning, deze nemen 
zij een voor een door tijdens hun presentatie. Ze geven 
voorbeelden en geven aan welke signalen de vrijwilligers 
kunnen oppakken en wat ze dan door kunnen geven.
De soorten ondermijning die ze doornemen zijn:

• Drugshandel
• Hennepteelt – drugslab
• Prostitutie bij dwang
• Malafide bedrijven/horeca + witwassen
• Mensenhandel

Er wordt ook uitgelegd wat meld misdaad anoniem doet en 
is. Meld Misdaad anoniem is een stichting die anonimiteit 
waarborgt. 0800-7000 / www.meldmisdaadanoniem.nl. Zij 
versturen de melding vervolgens naar de juiste organisaties.
Aan het eind van de presentatie geven ze nog een paar 
verschillende effecten van melden aan bijv. brandgevaar 
voorkomen, zicht op wat er speelt en laatste puzzelstukje zijn. 
De presentatie is nu afgelopen en er wordt nu als slot van de 

avond nog een filmpje getoond waar wij de ondermijning in 
moeten herkennen en om welke persoon het ging in het filmpje.
Tot slot van de avond wordt er nog gevraagd of er vragen 
of opmerkingen zijn en bedankt Klazien Visser (team chef 
wijkagenten) de vrijwilligers voor hun inzet en geeft aan 
dat de vrijwilligers ook echt 112 mogen bellen bij twijfel. Ze 
bedankt de vrijwilligers ook voor de hulp die zij bieden aan 
bewoners in de wijk door het project.  l

Column Mario Hegger
Zo veel te doen in zo’n mooi park

Als u dit leest, staan we aan de vooravond 
van de 20ste editie van het Reuring Festival 
dat van 24 tot 26 juni a.s. zal worden 
gehouden. Al 20 jaar trekt dit festival 
bezoekers uit de hele regio en daarbuiten, 

die dagenlang kunnen genieten van alles wat theater, 
cultuur en muziek te bieden hebben.

Een hoogtepunt ook voor 
veel Purmerenders, want niet 
alleen bezoeken duizenden 
inwoners Reuring, enkele hon-
derden zetten zich daarnaast 
in als vrijwilliger om het festival 
een succes te maken. Als 
verkeersregelaar, backstage 
of achter de bar: je komt de 
Purmerenders overal tegen.
Al die vrijwilligers maken het festival en dat is echt heel bijzon-
der. Reuring kent een enorme club trouwe vrijwilligers, iets wat 
in deze tijd allang niet meer vanzelfsprekend is. Vrijwilligers die 
dankzij het festival bevriend raken met elkaar en ook weer nieuwe 
mensen aantrekken. Wat is het waardevol dat er dit jaar weer 
een echt festival georganiseerd kan worden. Voor de bezoekers: 
geniet ervan. Voor de vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet!

En dat tegen de achtergrond van het mooiste park van 
Purmerend. Centraal gelegen in de stad, maar ook 
onlosmakelijk verbonden aan de Purmer-Noord, is het 
Leeghwaterpark het podium voor al het moois dat Reuring te 
bieden heeft. De komende jaren wordt het park alleen maar 
mooier en zal het zich meer lenen voor evenementen. De 
eerste stap is gezet, nu de werkzaamheden aan het Amfitheater 
onlangs zijn afgerond. Een plek voor cultuur, of om te sporten, 
of om gewoon lekker van de zon te genieten.

Heeft u een idee voor hoe mensen het park beter kunnen 
gebruiken? Of voor een andere plek in de wijk? U kunt altijd de 
wijkmanager, Misja Horsthuis, benaderen. Op purmerend.nl/
wijkmanager vindt u zijn contactgegevens. En mij vindt u ook 
regelmatig in de wijk. Elke laatste vrijdag van de maand ben ik 
in ieder geval op het Gildeplein te vinden. Van 11.30 tot 13.30 
uur zit ik dan tegenover de ingang van de Jumbo en kunt u zo 
binnenlopen. Zie ik u daar? l

http://www.meldmisdaadanoniem.nl
http://purmerend.nl/wijkmanager
http://purmerend.nl/wijkmanager
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‘Uitjesenvriendengroep’

Hierbij een artikel van John Elzenaar. John heeft een 
vriendenclub opgericht om uitjes/ fietstochten te 
organiseren. Informatie hierover is te vinden op

website  uitjesenvriendengroep.nl. John zond ons een verslag van 
een georganiseerde fietstocht.

Een goedemiddag vrienden 
(innen). Hier het verslag van de 
fietstocht van zondag 14 mei 
2022.

Op deze zaterdag hebben we 
een fietstocht gemaakt naar 
Amsterdam Noord. Het was ook 
heerlijk zonnig weer waar we 
van genoten. Zoals gewoonlijk 
hadden ook weer diverse 
stoppen voor wat te drinken en 
ook een broodje. Onderweg heb 
ik diverse foto’s gemaakt en die 
zijn ook te zien op de website 
uitjesenvriendengroep.nl. We 
hebben ook halt gehouden bij 
twee restaurants waar ook van 

het zonnetje genoten. Het was dan ook weer als vanouds dat we 
na twee jaar weer konden genieten.

Zoals uit het programma vermeld op de website blijkt 
organiseren we dit jaar diverse activiteiten. U bent hierbij van 
harte welkom.

U mag ook de foto’s met mijn goedkeuring gebruiken via
de website www.uitjesenvriendengroep.nl. John is telefonisch 
te bereiken op nummer: 06-10410164

Met vriendelijke groet

John Elzenaar  l

Purmer viert 400-jarig bestaan 
Programma festiviteiten
Van 7 tot en met 17 juli 
is de feestweek die door 
‘Purmer 400 jaar’ wordt 
georganiseerd. Het 
volledige programma is  
te vinden op de website 
www.purmer400jaar.com en 
op facebook en Instagram. 
Hier vindt u ook de laatste 
nieuwtjes. We hopen dat het 
evenement een succes wordt 
en dat veel van onze wijkbewoners een of meer  
festiviteiten bezoeken. l

Vrouwenfietsclub zoekt leden

Heb je wel eens zin in een fietstocht, maar geen enkele 
vriendin die er warm voor loopt? Vrouwenfietsclub 
Purmerend is een initiatief om fietsende vrouwen bij 
elkaar te brengen. Kortom, meld je aan!

Dit is een initiatief voor vrouwen van achttien jaar of ouder 
die in Purmerend of omstreken wonen. Wekelijks op dinsdag 
om 19.00 uur is er een fietsrit. Om je aan te melden voor de 
whatsappgroep mail je naar vrouwenfietsclubpurmerend@
gmail.com. Hierin wordt informatie gedeeld over de rit.

Even voorstellen
Ik ben Corine, 33 jaar en moeder van twee jonge kinderen. Ik ben 
sinds mijn vijftiende verknocht aan het fietsen. Tot twee jaar terug 
woonde ik in Den Haag en fietste ik bij Kletsen en Kilometers 
(KEK), een club die onder deze naam in 2011 is gestart. Het 
is een ontzettend leuke en gezellige vrouwenfietsclub. Tijdens 
mijn studie heb ik altijd gefietst bij Tandje Hoger en had ik 
verschillende fietswhatsappgroepen. Ik woon nu sinds twee jaar 
in de Beemster en ben zoals gemeld op zoek naar fietsende 
vrouwen. Wil jij je aansluiten? Neem dan contact met me op.

Corine Straver.  l

VVRROOUUWWEENNFFIIEETTSSCCLLUUBB  PPUURRMMEERREENNDD
HHeebb  jjee  ddaatt  ooookk  wweell  eeeennss??  ZZiinn  iinn  eeeenn  ffiieettssttoocchhtt,,  mmaaaarr  ggeeeenn  eennkkeellee  vvrriieennddiinn  ddiiee  eerr  

wwaarrmm  vvoooorr  lloooopptt??  VVrroouuwweennffiieettsscclluubb  PPuurrmmeerreenndd  iiss  eeeenn  iinniittiiaattiieeff  oomm  ffiieettsseennddee  
vvrroouuwweenn  bbiijj  eellkkaaaarr  ttee  bbrreennggeenn!!  EEeenn  iinniittiiaattiieeff  vvoooorr  vvrroouuwweenn  vvaann  1188  jjaaaarr  ooff  oouuddeerr  ddiiee  
iinn  ggeemmeeeennttee  PPuurrmmeerreenndd  ooff  oommssttrreekkeenn  wwoonneenn..  WWeekkeelliijjkkss  oopp  ddiinnssddaagg  oomm  1199..0000  uuuurr  
iiss  eerr  eeeenn  ffiieettssrriitt..  MMaaiill  nnaaaarr::  vvrroouuwweennffiieettsscclluubbppuurrmmeerreenndd@@ggmmaaiill..ccoomm oomm  jjee  aaaann  ttee  

mmeellddeenn  vvoooorr  ddee  wwhhaattssaappggrrooeepp..  HHiieerriinn  wwoorrddtt  ddee  iinnffoorrmmaattiiee  ggeeddeeeelldd  oovveerr  ddee  rriitt..  

DDee  iinniittiiaattiieeffnneemmeerr::  IIkk  bbeenn  CCoorriinnee,,  3333  jjaaaarr,,  mmooeeddeerr  vvaann  22  jjoonnggee  kkiinnddeerreenn..  IIkk  bbeenn  
ssiinnddss  mmiijjnn  1155ddee vveerrkknnoocchhtt  ggeerraaaakktt  aaaann  hheett  ffiieettsseenn..  TToott  22  jjaaaarr  tteerruugg  wwoooonnddee  iikk  iinn  DDeenn  

HHaaaagg  eenn  ffiieettssttee  iikk  bbiijj  KKEEKK,,  eeeenn  oonnttzzeetttteenndd  lleeuukkee  eenn  ggeezzeelllliiggee  vvrroouuwweennffiieettsscclluubb..  
TTiijjddeennss  mmiijjnn  ssttuuddiiee  hheebb  iikk  aallttiijjdd  ggeeffiieettsstt  bbiijj  ttaannddjjee  hhooggeerr  eenn  hhaadd  iikk  vveerrsscchhiilllleennddee  

ffiieettss--wwhhaattssaappggrrooeeppeenn..  IIkk  wwoooonn  nnuu  ssiinnddss  22  jjaaaarr  iinn  ddee  BBeeeemmsstteerr  eenn  bbeenn  ooppzzooeekk  nnaaaarr  
ffiieettsseennddee  vvrroouuwweenn!!  
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