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WIJKKRANTWIJKKRANT
PURMER - ZUID
 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

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 de vijfde editie van onze wijkkrant 2022. 
De zomer loopt op haar einde. Het is een warme zomer 
geworden. Niet alleen het weer leverde voor het eerst sinds jaren 
een hittegolf op, maar ook de boerenprotesten zorgden voor een 
hete zomer. De energietarieven en de inflatie blijft maar stijgen, 
met hoge prijzen in de supermarkt tot gevolg. De overheid lijkt 
steeds verder van de burger af te komen staan. In het najaar zal 
de overheid alle zeilen bij moeten zetten om te voorkomen dat de 
gewone burger straks niet meer rond kan komen. Verder werd half 
augustus onze gemeente verrast door de mededeling dat er in 
het van der Valk hotel aan de rand van ons centrum zo’n honderd 
statushouders voor bepaalde tijd worden geplaatst. Dat komt 
bovenop het aantal vluchtelingen die de gemeente al onderdak 
biedt in onder andere de noodwoningen naast de Macdonalds. 
En in augustus was er meermaals in het nieuws dat de jeugd 
nog 1% procent kans heeft op een betaalbare koopwoning. Maar 
er is natuurlijk ook mooi nieuws. Zo hebben we eind september 
een nieuwe burgemeester. Mevrouw Ellen van Selm is op 14 juli 
jongstleden in een speciale raadsvergadering voorgedragen en 
op 22 september aanstaande vindt de beëdiging plaats. In onze 
wijk gebeurt gelukkig ook van alles. Zo hadden we in juli nog de 
feestweek ‘Purmer 400’ en wordt er druk gewerkt in het wijkpark 
aan de realisatie van de natuurspeeltuin en de herinrichting van 
het speeleiland. In deze editie geven we de nieuwe wijkwethouder 
het woord en leest u over de bouwplannen van basisschool de 
Vlieger. De wijkagent geniet van zijn welverdiende vakantie en 
slaat deze editie over. 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.

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

Bolderkar weer beschikbaar

Deze was gestolen 
en dankzij een 
inzamelingsactie is 
het weer beschikbaar. 
‘Zwerfinator’ Dirk Groot 
loopt al jaren met 
zijn bolderkar door 
Purmerend om zwerfafval 
op te rapen, maar eind juli 
was deze kar plotseling 
tijdens een van Dirk’s 
tochten verdwenen. 

Het was voor Purmerender Dirk Groot schrikken op een van 
zijn tochten in juli door Purmerend. Hij was zwerfafval aan het 
opruimen op de Verzetslaan, toen hij na opruimwerkzaamheden 
rondom de Macdonalds ineens zijn bolderkar kwijt was. Zo’n 
kar raak je niet zomaar kwijt, dus moet er uitgegaan worden van 
opzet. Nadat in eerste instantie RTV Purmerend een artikel over 
zijn gestolen bolderkar plaatste, werd hij overladen met media-
aandacht. Niet alleen NH-nieuws , maar ook het Algemeen 
Dagblad, het Parool en het Noord-Hollands Dagblad schreven 
artikelen over wat hem die zondag is overkomen. Naast al deze 
media-aandacht is een Facebookvriend, Rene Rovekamp, ook 
een inzamelingsactie gestart om een nieuwe kar te kunnen 
bekostigen. Deze actie heeft ondertussen al zoveel opgeleverd 
dat Dirk gemakkelijk een nieuwe kar kan aanschaffen. Van de 
diefstal is aangifte gedaan bij de politie.
Begin september hoopt Dirk zijn nieuwe bolderkar te hebben. 
Verder gebruikt hij de vele donaties voor extra materiaal wat hij 
gebruikt op zijn rondes door Purmerend en het overige bedrag 
gaat naar zijn nieuwe stichting die in oprichting is: ‘de Zwerfinator 
foundation’. Die gaat zich helemaal bezighouden met onderzoek 
en dataverzameling rond zwerfafval en plastic vervuiling.
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Zwerfafvalonderzoek
Voor de ‘Zwerfinator’ is het een dagelijks ritueel. Hij loopt door 
Purmerend en doet zwerfafvalonderzoek. Sinds 2014 zoekt Dirk 
naar afval en noteert dat in een app. Dirk wilde eerst alleen de 
afval in zijn eigen omgeving opruimen, maar nu doet hij het ook 
in opdracht van gemeentes en bedrijven. In 2019 werd Groot uit-
geroepen tot nummer 1 in de Duurzame Top 100 van het Dagblad 
Trouw. De jury roemde zijn zogenoemde ‘wetenschappelijke 
analyses’. “Ik registreer alles wat ik opraap en geef op die manier 
inzicht in het afval. Wat ligt waar en vooral ook waarom? Alleen als 
je dat weet, kun je het oplossen” volgens Dirk.  l

Basisschool De Vlieger breidt uit
De direct omwonenden 
van basisschool De 
Vlieger zijn al eerder 
geïnformeerd over de 
(bouw)plannen van de 
school. In deze editie 
informeren we u over 
deze plannen.

Al enige tijd werkt de oecume-
nische basisschool samen met 

de buitenschoolse opvang en een peuter opvang van Sportify 
kids. Op de school bieden ze naast een veilige leer- en speelwerk-
plek van de basisschool ook meerdere opvangmogelijkheden. 
Samen werken ze aan de ontwikkeling van een kindcentrum. 

Basisschool De Vlieger
De Vlieger is een oecumenische basisschool. Zij bieden een 
veilige leer- werk- en speelplek waren kinderen zich, samen met 
leerkrachten en ouders, ontwikkelen op hun eigen niveau.

Peuteropvang - De Vliegertjes
Sportify Kids locatie De Vliegertjes is een Peuteropvang voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar. Van 8.30uur tot 12.30uur wordt er 
opvang geboden voor de kinderen in de school.

BSO – De Kiters
Sportify Kids locatie de Kiters is een voor- en naschoolse opvang 
(nu nog) gevestigd in het bijgebouw van basisschool De Vlieger. 
In het bijgebouw hebben zij een eigen lokaal ter beschikking ge-
kregen waarin ze een mooie, leuke en vertrouwde plek voor kin-
deren gaan creëren. De 4 pijlers worden elke dag ingevuld door 
gediplomeerde pedagogisch medewerkers en sportinstructeurs.
Emotionele veiligheid en plezier voor het kind staan hoog in 
het vaandel. Sportify Kids is gebaseerd op 4 pijlers:
Sport • Creativiteit • Muziek • Vrije tijd
Voor meer informatie kijk op: www.sportifykids.nl

De laatste nieuwsbrief over de bouwplannen dateert alweer uit 
juli. Iedereen die langs het complex loopt ziet dat er druk wordt 
gewerkt. In week 33 zijn er nieuwe noodgebouwen geplaatst. In 
week 35 is de school weer van start gegaan. Als alles voorspoedig 
verloopt dan zal in week 38 een interne verhuizing plaatsvinden 

en betrekt de school de nieuwe noodgebouwen. Daaropvolgend 
wordt rond week 41 stadsverwarming aangelegd. Daarna gaat 
vanaf week 42 het sloopwerk van start en zal een deel van het 
bestaande oude gebouw worden gesloopt. In september wil 
de school een overleg inplannen met bewoners, de gemeente, 
ouders en kinderen van de school. Dit om te komen tot verbeterin-
gen omtrent het parkeren en de inrichting van het schoolplein. 
Basisschool de Vlieger is gevestigd op de Persijnlaan 47. 
De directeur is mevrouw Franciene Wennekers. 
Telefoon 0299-641270 l

De wijkwethouder aan het woord
Een vast item in onze 
wijkkrant is de column van 
onze wijkwethouder Mario 
Hegger. Hierin vertelt hij 
over zijn ideeën, plannen en 
ambities voor onze wijk en de 
hele stad.

‘Breng het geluk in de wijk’
Mensen maken de wijk. Dat heb 
ik al eens meer gezegd. Ik vind 
het bijzonder om te zien wat 
de verschillen zijn tussen al die 
mensen, wijken en dorpen. En dat 

iets wat in de Purmer-Zuid hartstikke populair is, misschien in 
Middenbeemster helemaal niet werkt.

Behalve het maken van deze mooie wijkkrant, doet de 
wijkkerngroep in de Purmer-Zuid nog veel meer. Zo organiseren 
ze evenementen zoals de kindervrijmarkt op Bevrijdingsdag en 
zijn ze aanspreekpunt voor veel wijkbewoners. Dat doen ze al 
sinds de bouw van de wijk. En zo’n wijkkerngroep is op zich al 
heel bijzonder, want die zien we lang niet meer in elke wijk. De 
Purmer-Zuid is een wijk die inmiddels goed op de kaart staat, 

‘Samen zorgen we voor een 

fijne wijk’

De noodgebouwen worden geplaatst.

http://www.sportifykids.nl
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volwassen is geworden en een eigen identiteit heeft gekregen. 
Wijkbewoners zijn over het algemeen blij met en trots op hun wijk. 
En toch missen ze - mist u - misschien soms iets. Een activiteit, 
een ontmoetingsplaats, of iets anders wat de wijk net dat beetje 
meer kan geven. 

Om dat soort onderwerpen te bespreken, kunt u ook in gesprek 
met de wijkkerngroep. Of natuurlijk met de wijkmanager, of met 
mij als wijkwethouder. Weet dat u bij ons kunt aankloppen voor 
ondersteuning (ook financieel) als u iets wilt opzetten waar de 
wijk mooier van wordt. Organisaties als Clup Welzijn of Spurd 
denken ook graag met u mee. Een kerstmarkt, zomercamping, of 
sportactiviteit, om maar eens wat te noemen. Dat kunnen wij wel 
gaan bedenken voor uw wijk, maar u weet zelf het beste waar in 
uw omgeving de behoefte zit.

Locaties zijn er al volop: het mooie park (dat binnenkort 
nóg mooier wordt), een sporthal als De Vaart of een 
activiteitencentrum als de Zuidpool. Je kunt er van alles en er 
wordt nog lang niet optimaal gebruik van gemaakt. Dus mist u 
iets, voor uzelf, uw kinderen, ouders of buren? Kom dan zeker in 
actie. Bespreek het met elkaar en met ons, en breng zo het geluk 
in de wijk.

Zo zorgen we er met zijn allen voor dat er in deze wijk genoeg te 
doen is voor iedereen en dat iedereen die dat wil, kan meedoen 
aan onze samenleving.  l

 

Ook in deze editie 
geven we graag het 
woord aan Rosan 
Ootes van Spurd, 
de sportcoach voor 
onze wijk.

Vindt u het ook 
zo heerlijk dat er 
weer zo veel wordt 
georganiseerd? Dat 

het weer leeft in de straten, in de parken, in onze wijk? Regelmatig 
rijd 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.

Wat hebben we een mooie zomer, veel mooie droge dagen 
waardoor onze activiteiten veelal buiten kunnen plaatsvinden. Op 
diverse locaties in Purmerend zijn er de hele zomer door gave 
sportieve middagen en avonden georganiseerd door Spurd.

Nieuwe website
Wist u al dat Spurd een nieuwe website heeft? In één oogopslag 
kunt u de eerstvolgende activiteiten bekijken. Zo is het altijd 
duidelijk wat er op sportief gebied gebeurt in Purmerend. 

Uiteraard is er ook veel 
inhoudelijke informatie te 
vinden over Spurd, onze 
activiteiten, accommodaties 
en de verschillende 
sportaanbieders in Purmerend. 
Neem dus vooral een kijkje op 
www.spurd.nl 

Sportfestival Sport’in 
Purmerend en Beemster
Tijdens Sport’in organiseren 
sportaanbieders een week lang 
activiteiten die toegankelijk zijn 
voor leden en niet-leden van 
jong tot oud. Tijdens Sport’in 
kunnen sportaanbieders hun 
sportaanbod onder aandacht 
brengen en krijgen inwoners 
van Purmerend en Beemster 
van alle leeftijden de kans 
kennis te maken met verschillende sporten.
Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september 2022 vindt 
de tweede editie van sportfestival Sport’in in Purmerend en 
Beemster plaats. Meer dan dertig sportaanbieders organiseren 
gratis activiteiten op de verschillende sportaccommodaties in 
Purmerend en Beemster maar er zijn ook openbare locaties waar 
meerdere activiteiten plaatsvinden. Op zaterdag 17 september 
wordt Sport’in geopend met een sportbeurs bij winkelcentrum 
Makado en op zaterdag 24 september vinden er verschillende 
activiteiten in en voor de Marktstadhal Purmerend. Op die dag 
zal P3 Purmerend ook verschillende optredens verzorgen. Wil 
je een keer een activiteit proberen? Bekijk dan het voorlopige 
programma op: www.spurd.nl/aanbod/sportin en noteer de data 
alvast in je agenda!

Tijdelijk: Vervangende WijkSportCoach voor Rosan
Dan nog even een persoonlijke mededeling. Van half 
september tot en met januari ben ik afwezig in verband met 
mijn zwangerschapsverlof. Uiteraard wordt de Purmer tijdelijk 
opgevangen en wel door mijn collega WijkSportCoach Joeri 
Hamerling. Hij zal tijdens deze periode aanspreekpunt zijn voor 
zowel de Purmer als Weidevenne.

Joeri Hamerling: 
Mijn naam is Joeri Hamerling, 
ik ben 28 jaar en geboren 
en getogen in Purmerend. Ik 
vind het heel belangrijk dat 
iedereen, van jong tot oud, 
met veel plezier kan sporten en 
bewegen. Plezier moet hierin 
naar mijn mening echt centraal 
staan. Het moet niet als een 
‘verplichting’ aanvoelen, want 
dat is voor veel mensen niet vol 
te houden op de lange termijn. Bij vragen/ideeën omtrent sport en 
bewegen in de wijk of voor andere zaken waarbij ik zou kunnen 
helpen ben ik bereikbaar via j.hamerling@spurd.nl

Nieuws

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.

De dierenbescherming 
zoekt collectanten

De Dierenbescherming zoekt collectanten voor haar 
jaarlijkse collecteweek. De collecteweek van de Dieren-
bescherming vindt ieder jaar plaats in de week van Die-
rendag. Dit jaar is dat van 2 t/m 8 oktober. In het hele land 
gaan collectanten langs de deuren met een collectebus.

Mariëtta van Roon-Julio, 
wijkhoofd Purmer-zuid van 
de dierenbescherming zoekt 
vrijwilligers voor onze wijk 
om te collecteren.

“Hallo Purmer Zuiders, ik ben 
het nieuwe wijkhoofd voor de 
collecte Dierenbescherming 
Purmer Zuid. De afgelopen 
twee Corona jaren is er niet 
gecollecteerd en dit willen 
we graag weer oppakken. 
Heeft u ooit gecollecteerd 
en wilt u graag weer van 

de partij zijn of nog nooit gecollecteerd maar wilt u zich graag 
inzetten voor dierenwelzijn, stuur mij dan een berichtje. Het 
hoeft niet veel tijd te kosten, we kunnen alle hulp gebruiken. 
Elk jaar hebben tienduizenden dieren in Nederland hulp nodig, 
ze zijn verwaarloosd, mishandeld, gedumpt of gewond. De 
Dierenbescherming kan met de opbrengst van de collecte deze 
dieren opvangen en helpen. De collecteweek is van zondag 2 t/m 
zaterdag 8 oktober 2022. Helpt u mee?”

Word collectant
Om het werk te kunnen bekostigen is de Dierenbescherming 
afhankelijk van leden, donateurs en gulle gevers. De collecte 
speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe meer collectanten, hoe 
groter de opbrengst om dierenleed te voorkomen. Juist daarom is 
het belangrijk dat er collectanten bij komen! 
Aanmelden kan op de website van de Dierenbescherming: 
www.dierenbescherming.nl/collecte
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Het collecteteam / T 088 811 3000 (optie 2) / 
collecte@dierenbescherming.nl  l

Natuurspeelplaats de Driegang
Al enige weken wordt er druk gewerkt in park de 
Driegang aan de herinrichting van het eiland in het 
park en de realisatie van de nieuwe natuurspeeltuin.

De gemeente is samen met diverse aannemers onder leiding 
van de heer Konijn druk aan het werk in het park. Na een lange 
voorbereiding waarbij de wijkkerngroep als aanjager zich hard 
heeft gemaakt voor de herinrichting van de speeltuin achter de 
zuidpool en het speeleiland wordt nu langzaamaan steeds meer 

zichtbaar van het nieuwe uiterlijk. Bijgaand een foto impressie van 
de werkzaamheden.

Foto’s: Ans Felix l
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