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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
Dit is alweer de zesde editie van onze wijkkrant 2022. Er gebeurt 
veel om ons heen. Energietarieven zorgen voor financiële zorgen 
bij een grote groep van onze bevolking. De overheid probeert wel 
te ‘repareren’, maar de onzekerheid blijft. De laatste maanden is 
de inflatie gestegen tot ruim zeventien procent. Dat is niet eerder 
voorgekomen in Nederland.  In deze editie plaatsen we dan ook 
een artikel over hulp bij betalingsproblemen van Clup Welzijn 
en de gemeente. De zomerwarmte heeft plaatsgemaakt voor de 
kille herfst. Ik vermoed dat u de kachel alweer nodig hebt gehad, 
maar ook de tarieven van de stadsverwarming stijgen flink, dus 
besparen op het gebruik van stadswarmte is belangrijk.
De thermostaat een graadje lager, korter douchen, u kunt het 
iedere keer en overal lezen.
Maar kijk ook eens naar uw verwarmingssysteem, want misschien 
kan het paneel in de slaapkamer boven dicht of kunnen de 
panelen in het hele huis beter worden ingeregeld. Op de site 
van SVP staat een aantal adviezen, of vraag anders eens een 
installateur of uw systeem wel optimaal is ingeregeld.
In deze editie hebben we ook een terugblik op diverse leuke 
evenementen in onze wijk, zoals een buurtbarbecue en Burendag. 
De wijkwethouder heeft een mooi initiatief en schrijft hierover in 
zijn column. Ook de wijkagent is volop aan het werk en deelt zijn 
gedachten met u. In het artikel van Spurd staat onder andere 
informatie over de sportpas. Kortom, we bieden u weer voldoende 
nieuws uit uw wijk. 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

Betalingsproblemen? Kom dan 
naar het sociaal wijkteam

Steeds meer mensen met lage (midden)inkomens 
komen slechter rond door de stijgende inflatie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte onlangs 
bekend dat de inflatie na de zomer voor het eerst sinds 1975 
boven de tien procent uitkwam. De oorzaak was vooral dat de 
energieprijzen de laatste tijd de pan uit rijzen en dat de woning-
huren harder zijn gestegen. ‘De verhoging zit nu echt overal, dat 
maakt het lastig om te bezuinigen of überhaupt rond te komen.’
Het is dus niet zo verwonderlijk dat steeds meer mensen te 
maken krijgen met (ernstige) betalingsproblemen. Een beetje 
cynisch zou je kunnen zeggen: Het is maar goed dat het nieuwe 
kabinet een minister voor armoedebeleid heeft aangesteld.

Als u te maken krijgt met (ernstige) betalingsproblemen, 
is het minst verstandige wat u kunt doen: wachten en 
hopen op betere tijden. 
Daarom plaatsen we  het volgende bericht van  Clup welzijn 
en de gemeente Purmerend:

De gemeente en de sociaal raadslie-
den van Clup ondersteunen mensen bij 
financiële problemen. Dit doen we door 
in gesprek te gaan en te kijken of u in 
aanmerking kunt komen voor bepaalde 
financiële regelingen. Samen proberen we 
te kijken of een afsluiting van gas en licht, 

een eventuele huisuitzetting en of het toenemen van schul-
den kan worden voorkomen.
Heeft u achterstanden met de betaling van uw vaste lasten 
en wilt u daarbij ondersteuning ? Of wilt u een financieel 
overzicht laten maken om te weten hoe u er financieel voor 
staat? Neem dan contact op met Clup Welzijn (sociaal 
raadslieden), bereikbaar op  telefoonnummer 0299-480630. 
Ook kunt u op werkdagen zonder afspraak binnenlopen bij 
het sociaal wijkteam op het Gildeplein 70. Een e-mail sturen 
mag ook: purmer@swtpurmerend.nl.
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op 26 oktober start een inloop sociaal wijkteam (voor vragen 
op het gebied van welzijn, zorg, leefbaarheid in de buurt, 
wonen, werk, geldzaken, et cetera ),  elke woensdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00uur  in Buurtpunt de Vaart, 
Koggenland 88.  l

Buurt-bbq 
Vrijheidsplantsoen en Jan Palachstraat  
op 3 september

Een buurt of wijk gedijt 
het best als de bewoners 
onderling in goede 
harmonie samenleven. 
Het is daarom belangrijk 
dat bewoners elkaar 
kennen en samen een 
‘wij-gevoel’ delen.

Een keer per jaar wordt 
landelijk de Burendag 
georganiseerd door onder 
andere het Oranje Fonds, 
op de laatste dag van 
september. In deze krant 

leest u over een aantal initiatieven van Burendag in onze wijk, 
maar daar hoeft natuurlijk niet op te worden gewacht.
In de buurt Vrijheidsplantsoen/Jan Palachstraat is een fijne 
club buurtbewoners, die nu al voor het vierde jaar op rij een 
buurt-bbq hebben georganiseerd. Ook in de coronaperiode 
kon deze  worden georganiseerd, met de daarbij toen 
geldende beperkende maatregelen. Gelukkig kon de 
barbecue dit jaar weer zonder enige beperking worden 
gehouden. Volgens de organisatoren is de barbecue een 
daverend succes geworden, met een gezellige club mensen. 
Deze dag kon mede dankzij de ondersteuning van de 
wijkmanager van de gemeente tot stand komen.

Verslag van de dag
De dag begint al met een 
hoop gezelligheid bij het 
opzetten van de tent op 
het grasveld van de Jan 
Palachstraat. 
Om 12.00 uur is afgesproken 
met de mensen die een 
handje kunnen meehelpen. 
“O ja, hoe zit het ook 
alweer?” Ieder jaar is het 
hetzelfde liedje, en dat 
leidt tot een hoop gelach. 
En hoppa, de tent staat. 
Langzaamaan wordt het 
steeds gezelliger, statafels 
geplaatst, verlichting 
aangebracht, tafels, muziek, 

hier en daar meegebrachte stoelen, en welkomstdrankjes 
staan klaar om te worden ingeschonken.
Voor dit festijn is voor het vierde jaar BBQ Specialist de 
Purmer weer ingehuurd. Als de wagen komt aanrijden, begint 
het feest al. Dit ziet er zo tof uit! Een echte barbecue, op 
hout gestookt, met een lekker stukje vlees of vleesvervanger, 
compleet met heerlijke salades; helemaal compleet 
verzorgd. Inmiddels is het al einde middag en staat de 
barbecuespecialist het vlees te bereiden en de salades te 
maken. 
Om 18.00 uur kan het feest beginnen, en dat beloofde het 
ook te worden, met heerlijke temperaturen, want gelukkig 
werkte het weer prima mee.
Iedereen komt zo’n beetje aanlopen en het wordt al gauw 
gezellig druk.
Na het eten kan iedereen een lootje trekken, want er is weer 
een heel leuke pubquiz georganiseerd, en het beste team 
krijg een cadeautje. 
Kortom, het was een beregezellige avond, waar de buurt 
weer lang op kan teren.
Met dank aan het BBQ-team: Rogier Maltha, Norbert Weijde 
en Anneke König-van Efferen.

Wijkbudget aanvragen
Wilt u ook eens een leuk evenement organiseren voor uw 
buurt of straat? U kunt hiervoor wijkbudget aanvragen bij de 
wijkmanager van de gemeente. Heeft u al een plan? Neem 
dan contact op met Jeffrey Bentvelzen, wijkmanager van 
onze Purmer-Zuid, of neem eens een kijkje op de site van de 
gemeente onder het kopje ‘wijkbudget aanvragen’.

Jeffrey is bereikbaar op het mailadres j.bentvelzen@
purmerend.nl of via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente: 0299-452452.  l

Nieuws van het Meerland 
Pakketpunt PostNL opgedoekt

Helaas is het serviceniveau van PostNL weer wat minder 
geworden.  
Na de grootscheepse ingreep met het verminderen van het 
aantal brievenbussen in onze wijk is nu ook het PostNL-
pakketpunt verdwenen uit onze wijk. De nieuwe eigenaar van 
de dierenwinkel op Meerland is begin september gestopt met 
het pakketpunt.

Het dichtstbijzijnde alternatief is nu kledingwinkel 
‘Fashionistas op het Gildeplein 52 in de Purmer-Noord. 
Andere mogelijkheden zijn onder andere Pakketpunt Plus 
de Gors, Zwanebloem 4 in de Gors, of bij drogisterij Piet 
op het John F. Kennedyplein 63 -67 (Makado-centrum).
Het is jammer dat de winkeliers op ons winkelcentrum 
Meerland geen mogelijkheid hebben gevonden om een 
PostNL-pakketpunt te behouden voor onze wijk.  l
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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.

Loopt u mee met de 
buurtschouw?

Als wijkwethouder ben ik 
geregeld in de Purmer-Zuid 

te vinden. Op uitnodiging van een bewoner of ondernemer. 
Of gewoon voor een boodschap natuurlijk, want het is prettig 
winkelen op het Meerland.

Binnenkort houden we een buurtschouw in de wijk. Samen 
met de wijkagent en de wijkmanager bezoeken we dan 
verschillende plekken in de Purmer-Zuid om met mensen in 
gesprek te gaan over hoe zij de wijk ervaren. Dat kan over 
van alles gaan: een activiteit voor de buurt, een nieuwe 
speelplek of een klacht over het groen of parkeren.

Zo blijven we op de hoogte van wat er speelt en kunnen 
we problemen oplossen. Daarbij zijn vaak ook andere 
mensen nodig, bijvoorbeeld van een maatschappelijke 
organisatie, zoals Spurd of Clup Welzijn. Of we zorgen dat 
u in contact komt met de juiste collega’s van de gemeente, 
om met u mee te denken over – en mee te werken aan – een 
passende oplossing.

Kijkt u ook met een positief-kritische blik naar de wijk en 
heeft u ideeën hoe het beter kan? Dan komen we graag bij u 
langs. Stuur een mail naar wijkmanagement@purmerend.nl 
of bel de wijkmanager via telefoonnummer 0299 452 452. We 
komen graag met u in contact!  l

Burendag 24 september  
volop gevierd

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren 
elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen 
inzetten voor de buurt. Daarom zijn Douwe Egberts 
en het Oranje Fonds initiatiefnemers van Burendag. 
Ook de gemeente Purmerend ondersteund dit initiatief 
en kan er een budget worden aangevraagd bij de 
gemeente en de wijkmanager. Burendag wordt ieder 
jaar op de laatste zaterdag van september gevierd.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert  
zo contact en verbinding tussen groepen mensen.  
Ook met Burendag wil het mensen dichter bij elkaar  

brengen, maar een betrokken buurt is de rest van het jaar  
net zo belangrijk, want buren die er voor elkaar zijn doen 
ertoe. Betrokken buren zorgen ervoor dat iedereen mee 
kan doen en dat niemand er alleen voor hoeft te staan. Het 
Fonds doet dit in samenwerking met Douwe Egberts. Met 
een goede kop koffie kun je echt even de tijd nemen voor 
je buren. Koffie is voor buren het begin voor het leggen en 
versterken van de contacten. En die contacten zijn de basis 
voor een leuke Burendag!

Neem gerust eens een kijkje op de site www.burendag.nl.

Ook in onze wijk zijn initiatieven genomen om samen 
met de buren deze dag te vieren. Via de gemeente en de 
wijkmanager kan budget worden aangevraagd om Burendag 
te organiseren. Zo ging het ook bij het Rosa Luxemburgpark. 
Onze redactie ontving een leuk artikel over dit initiatief van 
Fred Roozemond, en dit plaatsen we uiteraard graag in 
de wijkkrant.

Burendag Rosa Luxemburgpark met dank aan de heer Roozemond.

mailto:wijkmanagement%40purmerend.nl?subject=
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Idee en organisatie
Rond de jaarwisseling spraken twee buurtgenoten elkaar  
en kwamen op het idee om voor hun buurt in september 
een burendagfeest te organiseren. Begin februari is een 
vergadering belegd en een burendagcommissie van zeven 
personen geformeerd. Vervolgens is bij de gemeente een 
vergunning aangevraagd voor een feest op het terrein ten 
westen van het Arcade appartementsgebouw op het Rosa 
Luxemburgpark. Begin april is die vergunning ontvangen. Via 
een flyer (eind februari bezorgd) is gevraagd of de bewoners 
in principe deelnemer willen zijn op deze Burendag. Circa 
honderd volwassenen en twaalf kinderen hadden zich 
aangemeld. Inmiddels waren verzoeken aan het Oranje 
Fonds en gemeente gedaan voor een bijdrage in de kosten. 
Bijdragen werden toegezegd, waarna een definitief plan kon 
worden uitgewerkt.

Half juli is bij de eerder aangemelde buurtgenoten een flyer 
bezorgd, waarin werd aangekondigd dat Burendag op 24 
september 2022 is van 14.00 tot 18.00 uur en dat het een 
gezellige kennismakingsmiddag wordt met activiteiten, 
muziek, hapjes en drankjes, en voor de kinderen onder andere 
een springkussen. Met steun van het Fonds en de gemeente 
kon de eigen bijdrage voor volwassenen worden beperkt 
tot een klein bedrag per persoon. Begin september is de 
balans opgemaakt en waren 78 volwassenen en zes kinderen 
definitief aangemeld. Non-food-artikelen en diverse hapjes 
werden besteld bij WK catering en al het overige is geregeld 
door de commissieleden, met hier en daar hulp van buren.
Op de dag zelf werkte het weer op het laatste moment 
prima mee, waardoor het een fantastische burenmiddag is 
geworden. Het beoogde doel van Burendag is meer dan 
bereikt en de dag zelf is dus zeker voor herhaling vatbaar.

Jan Bijhouwerstraat

Naast het feest bij het Rosa Luxemburgpark is Buren-
dag ook uitbundig gevierd in de seniorenflat aan de 
Jan Bijhouwerstraat.

Gerda Leduc heeft hiervoor via het Oranje Fonds een plan 
ingediend en budget gekregen. Ook leverde Douwe Egberts 

een promotiepakket, 
met onder andere koffie, 
bekers en slingers. Rond 
het complex hebben 
vrijwilligers de binnenruimte 
opgeknapt, zijn nieuwe 
plantenbakken aangeschaft, 
is er geschilderd, een parasol 
gekocht en zijn de bakken 
gevuld met nieuwe plantjes.

Op Burendag zelf is in de 
binnentuin van het complex 
veel plezier gemaakt door 
de bewoners, met heerlijke 
hapjes, ondersteund door 
muziek en werd er lustig 
op los gedanst. Ook de 
polonaise ontbrak niet.
De redactie hoopt dat 
volgend jaar nog meer 
buurten mee gaan doen 
met Burendag.

Iedereen had het naar de zin.  l

Ook de polonaise ontbrak niet.

Helemaal geslaagd door het Douwe 

Egberts promotiepakket.
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Ontwikkelingen  
Buurtpunt De Vaart
Zoals u waarschijnlijk al 
in diverse media hebt 
gelezen, en ook in een 
eerdere editie van onze 
wijkkrant, komt er in 
sporthal De Vaart een 
nieuwe invulling voor de 
bestaande kantine: een 
buurtpunt.

In december en januari wordt gestart met verbouwen. Het 
plafond wordt vervangen, alle elektra gemoderniseerd, de 
verlichting vernieuwd, de bar aangepakt en kleiner gemaakt, 
en ook de vloer wordt vervangen.
Daarnaast zijn we op zoek naar buurtbewoners die willen 
meehelpen om van het buurtpunt een succes te maken. Er is 
nog veel ruimte voor buurtinitiatieven en activiteiten voor en 
door buurtbewoners. Ook zoeken we nog vrijwilligers voor de 
bar. Kijk voor aanmelden op vrijwilligerspunt.nu/#!/vacancy/-
NCe9WZtLkGPjUlNcLjg.  l

De wijkagent  
aan het woord

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

Beste bewoners,

De 'r' zit weer in de maand en dat bete-
kent ook weer dat de donkeredagenperiode is aangebroken. 
Het is vaak mistig en regenachtig en het zicht wordt op de 
weg slechter. In dit soort weersomstandigheden krijgen veel 
fietsers, vooral de jongeren onder ons, veel haast en dat maakt 
ze extra kwetsbaar in het verkeer. Ook in de Purmer-Zuid, 
waar er gelukkig wel sprake is van aparte fietspaden, maar 
waar het gevaar op de loer ligt. Goede fietsverlichting wordt 
dan belangrijk voor de veiligheid. Automobilisten en andere 
weggebruikers zien fietsers met licht eerder. Die zichtbaarheid 
kan het verschil betekenen tussen wel of niet botsen. Met licht 
kom je dus veiliger thuis. Vooral in deze periode controleert de 
politie daarom dan ook geregeld op de juiste verlichting.

Door bewoners, vooral in de omgeving van het Driegangpark, 
wordt ook weer vaker overlast ervaren van vuurwerk dat helaas, 
bijna traditiegetrouw, alweer vroeg in het jaar wordt afgestoken. 
De harde knallen verraden dan ook dat het gaat om zwaar 
illegaal vuurwerk, met de nodige risico’s voor plegers en, niet 
te vergeten, derden. Mocht u overlast ervaren, meldt het dan 
gelijk aan de politie via 0900-8844, zodat mijn collega’s of 
medewerkers van handhaving de overtredingen meteen kunnen 
constateren en plegers kunnen aanspreken dan wel bekeuren. 

Het blijft lastig om de daders op heterdaad te betrappen, maar 
het is wel belangrijk dat bewoners meldingen blijven doorgeven.

We zitten nu alweer een jaar in ons nieuwe onderkomen 
op Component 96 in de Baanstee. Wat er van het oude 
bureau op de Waterlandlaan is overgebleven, zijn alleen 
de herinneringen. Aangezien het nieuwe bureau voor de 
bewoners van de Purmer-Zuid niet gelijk om de hoek ligt, 
vermeld ik hieronder nogmaals mijn contactgegevens. Dus 
mocht u contact met me willen zoeken, schroom dan niet om 
gebruik te maken van onderstaande gegevens.
Voor informatie of contact met uw wijkagent, bel 0900-8844, of 
stuur me een mail via josh.rutumalessy@politie.nl.
Ook ben ik te volgen via mijn Instagram account wijkagent_
purmerzuid.

Een vriendelijke groet van uw wijkagent,

Josh Rutumalessy.  l

Nieuws van de 
Wijkkerngroep 
Purmer-Zuid
In onze wijk is een wijkkern-
groep actief. Zij organiseert on-
der andere ieder jaar op 5 mei 
de kindervrijmarkt in wijkpark de 
Driegang. Ook houdt de kern-
groep de vinger aan de pols 
op alle plekken in de wijk en kunt u er voor vragen over 
de wijk terecht. Samen met stichting De Zuid-Pool, onder 
leiding van Guus Visser, worden diverse evenementen in 
De Zuid-Pool gefaciliteerd.

Beste Purmer-Zuiders,

Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we alweer dicht 
tegen de maand oktober aan. Dan begint ieder huishouden 
langzaamaan weer te stoken om de woning of het 
appartement warm te houden. Met de huidige energieprijzen 
zal dit voor veel mensen een probleem zijn door de exorbitant 
gestegen energietarieven. We krijgen er in ieder geval 
allemaal last van. Mocht u problemen ondervinden door de 
hoge lasten, neem dan contact op met de gemeente. Die kan 
u wellicht verder helpen en u doorsturen naar instanties die u 
verder kunnen informeren en/of helpen.
Als u merkt dat uw buren het moeilijk hebben, kijk dan 
of u iets voor hen kunt doen. In deze editie leest u over 
het sociaal wijkteam, de sociaal raadslieden en het team 
preventief huisbezoek.
 
Veel mensen durven er niet over te praten, waardoor er ook 
in onze wijk verborgen armoede achter de voordeur is; onze 
Purmer-Zuid is helaas geen uitzondering.
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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.

Onderhoud 
Zoals sommigen van u wel zullen hebben gezien, wordt 
er tussen Brielsemeer en Drechterland een nieuwe brug 
geplaatst. Veel bruggen in de Purmer-Zuid zijn aan 
vervanging of een opknapbeurt toe. Dit kan natuurlijk niet 
allemaal tegelijk gebeuren, omdat de aanvoer van materialen 
door schaarste moeizaam verloopt. Twee jaar geleden is al 
een aantal houten bruggen vervangen door bruggen van 
composietmateriaal.
Ook de werkzaamheden aan het speeleiland en de speeltuin 
achter wijkcentrum De Zuid-Pool hebben last van gebrek aan 
aanvoer van materiaal, zodat ook hier de werkzaamheden 
uitlopen. Maar dat het uiteindelijk mooi wordt, is zeker. Voor 
degenen die zich afvragen of het pontje bij het speeleiland 
terugkomt, kan ik melden dat dit niet gebeurt. Er komt een 
soort hangbrug, net over of net in het water.
Rest mij nog te zeggen: let op elkaar en wees behulpzaam 
voor elkaar, want er is al genoeg ellende in de wereld.

Vriendelijke groet,

Martin Lamb, voorzitter.  l

Ook in deze editie geven we graag het woord aan 
Joeri Hamerling van Spurd, de sportcoach voor onze 
wijk, die tijdelijk Rosan Ootes vervangt. Zij geniet even 
van haar zwangerschapsverlof.

JeugdSportPas
Het is weer zo ver: het kennismaken gaat beginnen.  
Ben je op zoek naar een sport? En wil je graag een paar 
keer deze sport uitproberen bij een sportaanbieder, zodat je 
er achter kunt komen of deze sport geschikt voor je is om 
mee door te gaan? Via de JeugdSportPas kun je uit bijna 
alle sporten in en om Purmerend kiezen zonder dat je gelijk 
lid moet worden of materialen moet aanschaffen. Je maakt 
kennis met de lesgever, je ontdekt de sfeer bij een club en 
leert andere kinderen kennen. De JeugdSportPas is voor alle 
leerlingen van groep 1 tot en met 8. Aanmelden kan sinds 

half september via www.sportpas.nl/purmerend. 
Met vragen of voor meer informatie kun je mailen naar 
jeugdsportpas@spurd.nl.

SpurdFun
Inmiddels is de herfstvakantie (en dus ook de PurVak) 
voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Dit betekent dat 
ook SpurdFun weer is begonnen. Na de herfstvakantie is 
SpurdFun weer op binnenlocaties te vinden. In de Purmer 
zijn we op maandag van 14.30 tot -15.45 uur te vinden bij het 
Zuivelpad, en op de woensdag van 15.00 tot 17.00 uur bij De 
Vaart. Voor een volledig overzicht van SpurdFun (en andere 
activiteiten) zie www.spurd.nl/agenda.

Clinics op scholen
Op de basisscholen in de Purmer zijn de clinics weer van 
start gegaan. We hebben het jaar afgetrapt met rugby 
en gaan lopende het jaar nog diverse andere sporten 
aanbieden. De clinics hebben als doel kinderen met 
verschillende sporten in aanraking te laten komen. Hopelijk 
ontdekken ze een leuke sport en worden ze daardoor lid van 
een vereniging.

j.hamerling@spurd.nl  l

Nieuws
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