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Van de redactie
Voor u ligt de zevende en laatste editie van de wijkkrant van 
dit jaar. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Veel nieuws uit 
uw wijk kwam voorbij in de krant, maar ook werden wij als 
wijkbewoners geconfronteerd met gebeurtenissen uit de hele 
wereld. Zo heeft de oorlog in Oekraïne ervoor gezorgd dat 
de energietarieven enorm stegen en veel bewoners ineens 
hun energierekening zagen verdubbelen – of zelfs meer. 
Door de hoge inflatie kreeg je ook nog eens veel minder 
waar voor je geld. In de vorige editie hebben we hier al een 
artikel over geplaatst. In deze editie schrijven we opnieuw 
over mogelijkheden die de gemeente en het sociaal wijkteam 
u kunnen bieden bij financiële stress. Ook de wijkwethouder 
besteedt aandacht aan onder andere de energierekening. 
De wijkagent geeft u zinvolle preventietips en verder leest 
u het nieuws van Spurd, met dit jaar vijftig jaar PurVak in 
Purmerend. En na ruim 25 jaar heeft de wijkkerngroep een 
nieuw logo, dat we vanaf volgend jaar gaan gebruiken. We 
zetten de maakster ervan graag even in het zonnetje. En: 
volgend jaar bestaan de Purmerendse wijkkranten dertig jaar. 
We besteden hier in komende edities ruim aandacht aan. 
Kortom, u heeft weer voldoende om te lezen.

De redactie en de Wijkkerngroep Purmer-Zuid wensen 
u prettige en comfortabele feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar. We zien u graag weer in 2023!

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

Feestdagenwens van 
burgemeester Ellen van Selm

Ik wil alle inwoners graag bedanken voor het warme welkom in de 
gemeente en hoop ook u binnenkort te mogen ontmoeten. Deze 
feestdagen kunnen we gelukkig weer met jong en oud samenzijn 
en echt in verbinding zijn met elkaar. Laten we daarvan genieten 
en naar elkaar omkijken. Ik wens u mooie en fijne feestdagen.  l

Nieuws van het Meerland 
De Sint heeft ook dit jaar ons  
mooie winkelplein weer bezocht.

Op zaterdag 19 november was het dan weer zo ver: Sinterklaas 
kon eindelijk weer samen met zijn Pieten ons winkelplein 
bezoeken. Van ’s ochtends tien tot ’s middags drie uur was er 
veel te beleven voor onze jonge inwoners van de wijk. Het weer 
was wel wat guur, maar het zonnetje maakte een boel goed. Op 
het plein waren twee grote tenten geplaatst, zodat eventuele 
regen geen spelbreker zou zijn, en daarnaast was een grote 
activiteitenplek neergezet, waar de kinderen heerlijk samen met 
de Pieten konden spelen. Op de volgende pagina hebben we een 
fotoimpressie geplaatst  

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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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.

Besparen op de 
energierekening

Veel mensen denken in deze tijden wel twee keer na 
voor ze de verwarming aanzetten. Of ze pakken de 
fiets in plaats van de auto. Op zich is het natuurlijk 
niet verkeerd als we ons bewuster worden van wat we 
verbruiken, maar helaas komen er ook veel mensen 
in de problemen, nu ze niet meer kunnen rondkomen 
doordat alles zo duur is geworden.

Als u minder stroom verbruikt, kunt u flink besparen op de 
energierekening. Er zijn natuurlijk al tal van tips te vinden om te 
besparen: van een dikke trui aantrekken tot korter (en minder 
heet) douchen en van tochtstrips tot zonnepanelen. Waar u voor 
gaat, is afhankelijk van uw thuissituatie en van wat bij u past. Maar 
wat zeker is: dít is het moment om te investeren in een lagere 
energierekening én een comfortabeler huis.

Heeft u een (sociale) huurwoning? Dan kunt u het beste contact 
opnemen met de eigenaar of verhuurder om te bespreken hoe 
de woning duurzamer kan worden gemaakt. Kleine maatregelen, 
zoals tochtstrips of radiatorfolie, kunt u vaak wel zelf nemen.
Heeft u uw woning gekocht? Dan kunt u aankloppen bij het Duur-
zaam Bouwloket voor gratis advies over isolatie, zonnepanelen, 
en allerlei andere manieren om uw verbruik te verminderen.
Kwam u in aanmerking voor de energietoeslag? Dan kunt u – of 
u nu koopt of huurt – ook een afspraak maken met een ener-
giecoach. Die komt bij u thuis langs om te bekijken waar u met 
simpele ingrepen toch geld kunt besparen, zonder ingewikkelde 
verbouwingen. Ook dit advies is helemaal gratis. Bovendien kunt 
u daarbij voor maximaal 175 euro besteden aan artikelen waar-
mee u energie bespaart. Op purmerend.nl/slimmetenergie vindt u 
alle informatie en staan nog veel meer tips om het in de donkere 
dagen warm en behaaglijk te houden in huis.

Zit u er zelf warmpjes bij, maar 
kent u anderen die baat hebben 
bij advies over een duurzamer 
huis? U kunt hen eenvoudig helpen 
door deze adviezen te delen. Op 
duurzaambouwloket.nl/purmerend 
vindt u alle tips en informatie.

Rest mij nog u heel fijne feestdagen te wensen. Ik hoop dat u een 
mooie tijd beleeft met de mensen die belangrijk voor u zijn. Heel 
graag weer tot volgend jaar.  l

http://duurzaambouwloket.nl/purmerend
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De wijkagent aan het woord

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

Beste wijkbewoners,

Op het moment dat deze wijkkrant bij u op 
de mat valt, is het eind van 2022 al weer 

in zicht. Het afgelopen jaar lijkt voorbij te zijn gevlogen nu 
de feestdagen voor de deur staan. Nadat ik zelf tijdens een 
weekenddienst getuige ben geweest van de intocht van de 
goedheiligman, hebben we inmiddels weer afscheid van hem 
genomen.

De donkere dagen hebben al even geleden hun intrede 
gedaan, maar als we naar de cijfers kijken, wordt de wijk 
relatief gezien met rust gelaten. Hierbij toch nog enkele 
preventietips. 

 Op www.politiekeurmerk.nl vindt u advies over goed hang- 
en sluitwerk op ramen en deuren.  
Draai voor- en achterdeur altijd op slot. Dan kan niemand ze 
met een stukje plastic openen.
Haal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers kunnen er dan niet 
met een handigheidje bij.
Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen? 
Snoei struiken, plaats buitenlampen.
Laat ladders, groenbakken of andere ‘opstapjes’ niet ’s 
nachts in de tuin staan, want inbrekers gebruiken ze graag.
Hang geen adres aan de sleutelbos. Na verlies kan iedere 
vinder het huis binnen.
Leg de huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis, 
want inbrekers kennen al die plekjes.
Leg geld, sieraden of andere waardevolle spullen niet op een 
van buiten zichtbare plek.
Heeft u vaker waardevolle spullen in huis of woont u 
afgelegen? Overweeg dan een kluis of alarmsysteem.
Bent u een paar dagen - of langer - van huis? Zorg dan 
dat het er normaal bewoond uitziet. Laat buren, familie of 
vrienden post opruimen en gebruik tijdschakelaars voor 
wisselende verlichting.
Meld niet op voicemail en sociale media dat u weg bent.

Ook wil ik aandacht vragen voor een trend van de afgelopen 
periode in Purmerend, waarbij lieden die zich voordoen als 
politie telefonisch contact zoeken met bewoners. Tijdens 
deze gesprekken wordt gevraagd naar waardevolle goederen 
in de woning. Dit betreft nepagenten, die op slinkse wijze 
proberen uw waardevolle bezit zoals geld, sieraden en zelfs 
bankpassen afhandig te maken. Trap daar niet in, want de 
politie zal u nooit om deze zaken vragen. Vertrouwt u het niet, 
hang dan gewoon op en bel de politie.

Dat de jaarwisseling er aan staat te komen, wordt helaas 
ook gemerkt in verschillende delen van de wijk, zoals het 
Driegangpark en winkelcentrum Meerland. Samen met de 
collega’s van handhaving wordt in heel Purmerend ingezet 

op de overlast van vuurwerk, en vooral het voorkomen 
daarvan. Blijft u het vooral melden, zodat gericht actie kan 
worden ondernomen.
Wellicht zien we elkaar binnenkort in het nieuwe 
buurtcentrum aan het Koggenland 88, buurtpunt de Vaart.
Rest mij verder u allen heel fijne feestdagen toe te wensen, 
en vooral een veilige jaarwisseling.

Vriendelijke groet van uw wijkagent,
Josh Rutumalessy.  l

Hulp bij financiële stress
In onze vorige editie hebben wij al aandacht 
besteed aan het onderwerp betalingsproblemen. 
In onze gemeente zijn er meerdere mogelijkheden 
om hulp te krijgen.

Het sociaal wijkteam heeft op de woensdagmiddagen 
tussen 13.00 en 15.00 uur een inloopspreekuur in het 
nieuwe buurtpunt de Vaart, Koggenland 88. Ook kunt u op 
werkdagen zonder afspraak binnenlopen op het Gildeplein 
70. Een e-mail sturen mag ook: purmer@swtpurmerend.nl.

Ook Team Preventie van de gemeente heeft de mogelijkheid 
u op weg te helpen met bijvoorbeeld een budgetcoach bij 
financiële stress. 
Een budgetcoach helpt u tijdelijk als u het zicht op 
uw financiën kwijt bent. Samen met u maakt deze een 
budgetplan dat past bij uw persoonlijke situatie. Ook krijgt u 
tips hoe u thuis uw administratie kunt opzetten.

Vrijblijvend
Na een vrijblijvend adviesgesprek kijkt u samen met de 
coach waar u behoefte aan heeft. Dit kan een eenmalig 
budgetadvies zijn of langdurige begeleiding, bijvoorbeeld: 
•  een overzicht van de inkomsten en uitgaven;
•  in kaart brengen van schulden, zodat duidelijk wordt hoe 

groot het probleem en wat uw budget is;
• regelingen waar u recht op heeft;
•  Een bespaarcheck: 

misschien zijn er nog 
besparingen mogelijk bij 
uw vaste lasten.

Is de stap voor u nog te 
groot om een afspraak te 
maken met de budgetcoach? 
Of vindt u het moeilijk om 
hulp bij uw schulden te 
vragen? Vraag dan om een 
eerste contact per e-mail 
of telefoon, waarin u uw 
situatie uitlegt.

U kunt budgetcoaching 
aanvragen, tel. 0299 452 
452 (gemeente), of mail naar 
preventie@purmerend.nl.    l

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

Budgetcoaching
We helpen u op weg

Heeft u geen zicht meer op uw inkomsten en 
uitgaven? Heeft u beginnende schulden en is het 
steeds moeilijker om de rekeningen te betalen? 
De budgetcoach helpt u om weer overzicht te 
krijgen.

http://www.politiekeurmerk.nl
mailto:purmer%40swtpurmerend.nl?subject=
mailto:preventie%40purmerend.nl?subject=
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Boomgaard Groenewoud,  
een stukje geschiedenis in  
de Purmer-zuid

Van Irma Koenrades-Tydeman, coördinator 
vrijwilligersgroep Boomgaard Groenewoud, ontvingen 
we een leuke bijdrage over de enige oude boomgaard 
die we nog in de Purmer-Zuid hebben. Het is een 
mooie afsluiting van vierhonderd jaar Purmer.

Levende groene geschiedenis in de Purmer: 
Hoogstamboomgaard Groenewoud

Onze Purmer is historische grond die in 1622 zichtbaar werd 
als vruchtbare kleibodem van de splinternieuwe Purmerpolder. 
Dit jaar is dat precies vierhonderd jaar geleden. Het was 
een prestatie van formaat in de zeventiende eeuw, die 
droogleggingen onder leiding van Leeghwater, de naamgever 
van ons zwembad vol water. Van de indrukwekkende vijftien 
molens die de polder droogmaalden resteert niets, maar 
andere historie uit die tijd bestaat nog altijd.

Hier noemen we hoogstamboomgaard Groenewoud. U bent 
er vast wel eens langs gewandeld of gefietst, misschien 
zonder u te realiseren welke historie u passeerde. Deze oude 
boomgaard ligt op de hoek van de Westerweg en het fietspad 
Groeneweg en is eigendom van de gemeente. Tot in 2014 
werd er echter nauwelijks meer onderhoud verricht. Bomen 
dreigden letterlijk om te vallen, waren ziek of beschadigd. 
Twee buurtbewoners namen het initiatief om met goedkeuring 
en steun van de gemeente de boomgaard bijna letterlijk nieuw 
leven in te blazen met een vrijwilligersgroep. En dat lukte!
Nu onderhouden vrijwilligers al acht jaar deze prachtige plek, 
die ooit hoorde bij boerderij Groenewoud, een van de drie 
eerste in de drooggevallen Purmer uit 1623. Die stolp bestaat 
gelukkig nog steeds, als twee woonhuizen; een heuse 
cultuurhistorische hoek dus aan de Westerweg.

Oase
Natuurlijk stammen de bomen in boomgaard Groenewoud al 
lang niet meer uit de zeventiende eeuw en hoort de boomgaard 

niet meer bij de 
voormalige boerde-
rij. Toch is historie 
er in andere vorm 
nog wel. De boom-
gaard is namelijk een 
groene oase met een 
fruitgeschiedenis. U 
kunt zich er verbazen 
over de bijzondere 
namen van appels, 
peren, pruimen en 
kersen die op bordjes 
aan bijna alle bomen 
te lezen zijn. Het zijn 
verrassende namen, die u vrijwel nooit in de supermarkt of op 
de markt zult vinden.

Ecologisch
De enthousiaste vrijwilligersgroep van vrouwen en mannen 
doet haar best om de bomen en het terrein ecologisch te 
onderhouden, te verjongen en te verrijken. U vindt er dan ook 
nestkastjes voor vogels en vleermuizen, en een fraai recent 
gebouwd bijenhotel als uitnodiging aan solitaire bijen- en 
andere soorten voor bestuiving en verrijking van de flora. In het 
voorjaar en de zomer probeert de groep een aantal plekken met 
bloemenmengsels extra kleurrijk en aantrekkelijk te maken.
Op facebook vindt u ons ook met foto’s, die een mooie 
impressie geven.

‘Proeven’
Ga gerust zelf een kijkje nemen 
of kom eens als de groep aan 
de slag is: de eerste zater-
dagochtend van elke maand, 
tussen circa 10.00 en 12.00 
uur. Misschien wilt u zelfs eens 
‘proeven’ of dit groene werk 
ook leuk voor u is? Iedereen 
doet wat haar of hem past van 
de klusjes op zo’n ochtend, in 
passende kleding en op pas-
sende schoenen of laarzen... 
behalve als het hondenweer is. 
Wees dus welkom!

Ontwikkelingen  
Buurtpunt De Vaart
Het nieuwe buurtpunt de Vaart is al volop in gebruik 
(zie ook artikel financiële stress)

Het buurtpunt is echter wat verouderd en toe aan een make-
over. Vanaf donderdag 9 december is het buurtpunt gesloten 
en de verwachting is dat de verbouw werkzaamheden rond 
16 januari zijn afgerond en ze weer open kunnen om u te ont-
vangen. Houdt ook de sociale media in de gaten, daar vindt u 
de laatste informatie over de voortgang.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

l

l
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Purvak bestaat vijftig jaar

Dit jaar bestaat de in Purmerend alom bekende PurVak 
(Purmerendse Vakantieactiviteiten) vijftig jaar. Al sinds 
de eerste editie in 1972 is de PurVak een groot succes. 
Vele tienduizenden kinderen en hun ouders hebben 
genoten van de verschillende activiteiten tijdens de 
PurVak. Al vanaf de eerste editie was het motto: geen 
prestatie, maar recreatie.

Ter gelegenheid van dit jubileum is er in het Purmerends Museum 
een bescheiden, mooi en herkenbaar overzicht te zien met 
impressies van een halve eeuw PurVak. In de tentoonstelling 
brengen foto’s, posters, interviews op film, een tijdlijn en speel- 
en sportattributen deze rijke geschiedenis in beeld. Ook kunnen 
bezoekers via een vr-bril enkele sportieve activiteiten van de 
PurVak bekijken.
De tentoonstelling ‘PurVak 50 jaar’ is toegankelijk voor publiek 
van 26 november 2022 tot en met 26 maart 2023. Zie voor meer 
informatie: www.purmerendsmuseum.nl.

Stadhuis
Van woensdag 7 december 2022 t/ot en met woensdag 4 januari 
2023 is er ook een tentoonstelling over vijftig jaar PurVak in het 
stadhuis. Naast veel (oude) foto’s en posters wordt hier ook een 
interactief spel aangeboden aan de bezoekers.

Kerstvakantie
De kinderen in Purmerend hoeven zich tijdens de kerstvakantie 
niet te vervelen, want ook dan is er weer PurVak. Op verschillende 
locaties in Purmerend en Beemster is er een gratis toegankelijk 
sport- en spelaanbod.
De PurVak in de kerstvakantie is van maandag 2 januari tot en 
met vrijdag 6 januari 2023. Naast sport- en spelactiviteiten voor 
peuters, basisschoolkinderen en jongeren gaan we opnieuw 
PurVak voor volwassenen organiseren.
Kijk voor meer informatie op www.purvak.nl/purvak.  l

Onderhoud bomen in onze wijk
Op verschillende plekken in onze wijk (en de hele stad) 
kapt de gemeente jaarlijks in het najaar bomen. Het 
gaat voornamelijk om bomen die ziek of dood zijn of te 
weinig groeiruimte hebben. Kwaliteit boven kwantiteit: 
dat wil de gemeente als het om de bomen gaat.

Vroeger werden bomen dicht op elkaar geplant om een straat, 
blok of park snel een groene uitstraling en inrichting te geven. 
Het nadeel is dat bomen die te weinig ruimte hebben niet meer 
groeien of juist ziek worden. Dat willen ze voorkomen door betere 
groeiplaatsen met meer ruimte te maken. Er worden daarom 
minder bomen terug geplant. Ook kiezen ze boomsoorten uit die 
minder last hebben van boomziektes en insectenoverlast.
Bomen staan over het algemeen minstens dertig jaar of langer. Dit 
betekent dat ze bij het planten nu al rekening moeten houden met 
veranderingen in het klimaat en meer huizen in de stad. Daarom 

planten ze bomen meer gemengd, dus verschillende soorten en 
leeftijden. Als bomen dan ziek worden door insecten of bacteriën, 
verspreiden ze dit minder snel naar andere bomen. Zo wordt het 
risico op grote uitval kleiner.

Wat is er aan de hand?
Zieke bomen: in Purmerend staan veel essen, wilgen, 
paardenkastanjes en iepen. De veranderingen in het klimaat 
zorgen er onder meer voor dat deze soorten steeds gevoeliger 
worden voor aantasting door bacteriën en insecten. Hierdoor 
worden ze sneller ziek.
Bomen met ruimtegebrek: een stad is geen ideale plek voor een 
boom: boven de grond moeten bomen plaatsmaken, zodat het 
verkeer ruimte heeft om veilig langs te kunnen rijden. Onder de 
grond liggen de straten vol leidingen en kabels, waardoor er 
weinig ruimte overblijft om te groeien.
Kleine bomen worden groot: door de jaren heen groeit een 
boom uit van een kleine spriet tot een reuzenboom en van jonge 
aanplant tot een donker bos. De gemeente moet dan soms samen 
met de inwoners keuzes maken: welke boom moet plaatsmaken 
en welke heeft genoeg ruimte om door te groeien?

De juiste boom op de juiste plaats
Waar in het verleden bomen voornamelijk werden aangeplant 
vanuit esthetisch oogpunt, is het nu bekend dat bomen van 
groot belang zijn voor de leefbaarheid in uw omgeving. Denk 
hierbij aan de positieve effecten van bomen op de gezondheid, 
het voorkomen van hitte en een positieve bijdrage aan de 
biodiversiteit. Om optimaal te profiteren van de positieve 

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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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.

effecten, een duurzaam en gezond bomenbestand te krijgen en/
of in stand te houden en overlast zo veel mogelijk te beperken, 
is het van belang de juiste boom op de juiste plek te planten. De 
gemeente plant daarom in sommige gevallen minder bomen terug 
dan er stonden. Dit is om de bomen die wel worden terug geplant 
voldoende bovengrondse en ondergrondse ruimte te geven. 
Daarnaast richten ze betere groeiplaatsen in om te voorkomen dat 
boomwortels de bestrating opdrukken en houden ze rekening met 
de omgevingsfactoren.

Melding maken over boom
Wilt u iets melden over een boom bij u in de buurt? Heeft u 
bijvoorbeeld last van een boom, of zorgt een boom voor een 
gevaarlijke situatie? Geef het bij aan door een melding te maken 
op de site van de gemeente:
https://purmerend.nl/contact/iets-melden-niet-tevreden/ik-wil-iets-
melden-aan-de-gemeente.  l

Nieuw logo voor de wijkkerngroep

Na ruim dertien jaar vond 
de wijkkerngroep dat het 
tijd was om een nieuw 
logo te ontwikkelen. 
Gelukkig heeft de 
voorzitter, Martin Lamb, 
in zijn familie een heel 
creatief lid, dat deze 
taak graag op zich wilde 
nemen. En het resultaat 
mag er zijn! Het nieuwe 

logo beeldt echt de verbondenheid van onze wijk uit. 
Onderstaand zetten we de ontwerper, Caitlyn Rijks, 
graag in het zonnetje en stelt ze zich aan u voor.

Hallo! Ik ben Caitlyn Rijks, een 
22-jarige game artist/grafisch 
designer uit Purmerend. 
Een paar weken geleden heb 
ik het nieuwe logo voor de 
Wijkkerngroep Purmer-Zuid 
ontworpen.

Wat is eigenlijk een  
grafisch designer?
Een grafisch designer is 
iemand die creatieve ideeën 
uitwerkt. Denk bijvoorbeeld 
aan logo’s, posters, apps 
voor op jouw mobieltje of 
marketingpresentaties.  
Het is een heel breed vak.

Wanneer kwam je er achter 
dat je dit wilde doen?

Vanaf de lagere school wilde ik altijd al mijn geld verdienen 
met tekenen, ik wist alleen niet zo goed hoe dat kon. Toen ik 
opzoek ging naar een beroepsopleiding, kwam ik er achter 
wat game art is en wat het inhoudt – en toen wist ik meteen 
dat dit was wat ik wilde. 
De eerste twee jaar van mijn carrière heb ik ook echt alleen maar 
aan games gewerkt; pas sinds dit jaar heb ik de overstap naar 
grafisch design gemaakt, en dat vind ik net zo leuk.

Welke studie heb je gevolgd om dat te kunnen doen?
Ik heb gestudeerd aan het Mediacollege Amsterdam en heb daar 
de opleiding game artist gevolgd. Ik ben dus eigenlijk opgeleid 
om games te maken, maar game art en grafisch design kunnen 
erg dicht bij elkaar liggen. Zo wordt de opleiding tot game artist 
soms ook gezien als een specialisatie.
Na mijn studie ben ik eigenlijk meteen gaan werken. Er zijn ook 
hbo-studies die je kunt volgen om te gaan werken in mijn vak. 
Zo heb je de opleiding game artist op het HKU in Utrecht en de 
opleidingen cmd en creative business op de HvA in Amsterdam.
Daarna heb ik naast mijn werk ook de opleiding game design 
gevolgd aan de LOI. Tijdens deze studie heb ik geleerd hoe je een 
spel of videogame bedenkt.

Hoe zie jij je toekomst?
In januari ga ik aan een nieuwe studie beginnen, genaamd user 
experience/usability. Tijdens deze studie leer je hoe je de gebrui-
kerservaring van onder andere mobiele apps kunt verbeteren.  l

De redactie wenst alle bewoners van Purmer-Zuid
heel prettige en mooie feestdagen en 

een gezond en veilig 2023.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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