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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 eerste editie van de wijkkrant in 2023. 
Het nieuwe jaar is alweer enige weken onderweg. De 
goede voornemens zijn vaak al wat afgezwakt of helemaal 
vergeten, maar toch hoopt de redactie dat u er een mooi 
jaar van gaat maken. Wij zullen u met veel plezier blijven 
voorzien van zo veel mogelijk wijkgebonden nieuws.

Dit jaar verwelkomen we opnieuw de bijdrage van de wijkwet-
houder en de wijkagent in de krant, de redactie is hier blij mee. 
Ook zullen we u dit jaar zo veel mogelijk blijven voorzien van infor-
matie over mogelijkheden en hulp bij energiestress of betalings-
problematiek, maar op de site van de gemeente kunt u hierover 
ook veel informatie vinden. Verder leest u in deze uitgave over de 
natuurspeeltuin, het onderhoud van bruggen in de wijk en is er 
een bijdrage van Spurd. Kortom, er is weer voldoende te lezen.

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

Al dertig jaar wijkkrant
De wijkkrant die u al jaren ontvangt, is precies dertig 
jaar geleden, in 1993, begonnen in de Purmer-Noord en 
uitgegroeid naar alle zeven wijken van Purmerend. Die 
wijken zijn: Centrum, Gors, Overwhere, Purmer-Noord, 
Purmer-Zuid, Weidevenne en Wheermolen. Sinds de 
samenvoeging van Purmerend en Beemster zijn ook de 
redacteuren van Binnendijks bij dit cluster aangeschoven.

Alle wijken hebben hun eigen vrijwilligers als redactieleden, 
met soms een wijkkerngroep als ondersteuning. Ze krijgen van 
hun wijkbewoners en allerlei organisaties de informatie om voor 
u als lezer de uitgave tot een leuke en mooie krant te maken. 
Soms is er een onderwerp dat voor meer of alle wijkkranten 
interessant is, zodat we die informatie met elkaar uitwisselen.

Redacteuren
U staat er misschien niet bij stil, maar er werken momenteel in 
totaal zestien redacteuren aan de diverse wijkkranten, die worden 
ondersteund door een eindredacteur. De redactie van Binnendijks 
bestaat uit twee redacteuren en een eigen eindredacteur.
Na het verzamelen, inplannen en redigeren wordt de kopij 
– dus teksten en foto’s – aangeleverd bij de opmaker van 
Werkom, die er voor zorgt dat de krant zijn uiterlijk krijgt en 
leesbaar wordt. Vervolgens gaat deze naar de drukker om alles 
letterlijk op papier te laten zetten. Dan zijn we ondertussen 
alweer drie weken verder. Daarna gaat die papieren versie naar 
het bedrijf dat er voor zorgt dat de krant wordt verdeeld onder 
de bezorgers die de wijkkrant in uw brievenbus stoppen. Vanaf 
het verzamelen van de stukken tot aan de krant bij u op de mat 
valt zijn dan zo’n vier tot vijf weken verstreken.
Wij als redactieleden hopen u nog lang van al deze leuke, 
nuttige en interessante informatie te kunnen voorzien.

Versterking
De redactie van Wijkkrant Purmer-Zuid kan trouwens nog 
wel wat versterking gebruiken. Mocht u het leuk vinden zich 
aan te sluiten bij de redactie, of wilt u een keer een editie 
meedraaien of -kijken, stuur dan een mail naar  
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com. l

http://www.wijkkrantenpurmerend.nl/purmer-zuid/
mailto:wijkkrant.purmerzuid%40hotmail.com?subject=
mailto:purmerzuid%40hotmail.com?subject=
mailto:wijkkrant.purmerzuid%40hotmail.com?subject=
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Column
De wijkwethouder 
aan het woord
Ook in 2023 hebben we onze 
wijkwethouder Mario Hegger 
bereidt gevonden om een column 
te verzorgen voor onze krant. 
Hierin vertelt hij over zijn ideeën, 
plannen en ambities voor onze 
wijk en de hele stad. 

Geldzaken op orde in het nieuwe jaar
Als u dit leest, is het alweer begin februari. Maar op 
het moment dat ik dit schrijf, zitten we nog volop in de 
nieuwjaarsrecepties en goede voornemens. Natuurlijk wens 
ik u allereerst het beste voor het nieuwe jaar. Ik wens u veel 
geluk en gezondheid toe, ook op het financiële vlak.

Steeds meer mensen komen door hoge vaste lasten in de 
financiële problemen. Problemen met geld worden groter 
als u er niets aan doet. Daarbij heeft het invloed op uw leven 
en gezondheid. Denk aan slapeloosheid, prikkelbaar zijn, 
conflicten met naasten en ook op het werk. U kunt er letterlijk 
ziek van worden.

Geldfit test
Laten we ons samen voornemen om 
zaken niet te laten verergeren. U kunt 
zichzelf of een ander helpen door een 
simpele test te doen op geldfit.nl/test. 
Zo krijgt u direct inzicht in uw financiële 
situatie en kunt u zien wat u kunt doen 
om financieel fit te worden en blijven. 
En u kunt meteen in contact komen met 
partijen die u daarbij kunnen helpen.

Veel mensen hebben gelukkig het afgelopen jaar die test 
al gedaan. In onze gemeente hebben zo’n 750 mensen 
inzichten ontvangen door de test te doen. En daar stopt het 
gelukkig niet, want rond de 150 inwoners hebben we via een 
zelfhulptool geholpen of in contact gebracht met de juiste 
partijen om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen.

Daarnaast gaat het ook om aandacht voor het unieke verhaal 
en de persoonlijke situatie waarin iemand zit. Zo hebben 
we mensen kunnen begeleiden naar financiële coaches, 
in contact gebracht met vrijwilligershulp (zoals vrijwilligers 
van Humanitas of een schuldhulpmaatje) of gewoon een 
luisterend oor kunnen bieden.

Ook dit jaar gaan we daar natuurlijk mee door. Helpt u mee 
om bekendheid te geven aan Geldfit? U kunt natuurlijk 
zelf de test doen om financieel fitter te worden, of iemand 
erop wijzen van wie u weet dat ze in zwaar weer zitten. 
Zo voorkomen we geldzorgen en wordt het hopelijk voor 
iedereen een mooi en (financieel) gezond 2023.  l

Onderhoud bruggen in de 
Purmer-Zuid
Ineerdere edities 
hebben we al eens het 
onderhoud van de houten 
bruggen in onze wijk 
besproken. Ondertussen 
heeft de gemeente niet 
stilgezeten en is in het 
najaar opnieuw een 
aantal bruggen onder 
handen genomen.

Zo zijn de twee bruggen tussen De Zuid-Pool en het 
Purmerzuidlaantje vernieuwd. De oude houten exemplaren 
zijn verwijderd en vervangen door composietbruggen. Deze 
nieuwe bruggen hebben een veel langere levensduur.
Verder zijn enkele houten bruggen in onder andere het 
wijkpark helemaal met stoom gereinigd en waar nodig 
hersteld. Ook is de betonnen brug aan het Purmerzuidlaantje 
bij het winkelcentrum Meerland voorzien van een nieuwe, rode 
ruwe asfaltlaag.
Begin van dit jaar staat ook 
nog de brug op de planning 
die de twee delen van het 
winkelcentrum met elkaar 
verbindt. In eerste instantie 
wilde de aannemer deze brug 
al in december onder handen 
nemen, maar in goed overleg 
met de winkeliersvereniging 
is dit uitgesteld. Het is immers 
niet handig om juist in de druk-
ste weken van het jaar zo een 
belangrijke brug te sluiten.    l

Nieuws van  
het Meerland
Op oudejaarsdag 
wisten de wijkbewoners 
in grote getallen ons 
winkelcentrum te vinden.

Op oudejaarsdag werd ons 
winkelcentrum Meerland, 
na alle coronabeperkingen, 
weer druk bezocht. Bij de 
oliebollenkraam stond een 
ouderwets lange rij en in alle 
winkels was het lekker druk. 
De visboer had het ‘A-team’ (hun eigen woorden) ingezet om 
alle klanten snel te kunnen helpen. Kortom, aan de winkeliers 
heeft het niet gelegen om iedereen een leuke en vooral 
lekkere jaarwisseling te bezorgen.  l

jaar

Het reinigen van de houten bruggen.

Foto: Andy Woodman

De twee nieuwe bruggen tussen de 

Zuidpool en het Purmerzuidlaantje.

http://geldfit.nl/test
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Ondanks de hoge energietarieven hebben veel 
wijkbewoners in december hun woningen toch weer 
prachtig versierd. De verkiezing van de mooiste 
kerstversiering van de wijk is dan ook achter de rug.

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud en misschien 
zijn er al goede voornemens gestrand. De wijkkerngroep is 
afgelopen al november begonnen met het organiseren van 
de verkiezing van de mooist versierde kersttuin in de wijk. 
Er is nu voor gekozen om dit niet vooraf aan te kondigen, 
omdat we niet willen dat mensen extra geld uitgeven aan 
kerstversiering waar dit eigenlijk niet kan in deze dure tijden. 

We zijn echter wel van plan deze verkiezing elk jaar te 
houden. In het najaar berichten we hierover meer.

Winnaars
De winnaars van 2022 zijn geworden:
Eerste prijs: Dom Helder Camarastraat 31.
Tweede prijs: Doncanstraat 11. 
Derde prijs: Bisschop Romerostraat 146. 
Er zijn ook nog aanmoedigingsprijzen voor 
Koggenland 169, Jan Bijhouwerstraat 95 en Persijnlaan 7. 
De winnaars hebben in januari hun prijs ontvangen uit 
handen van wijkwethouder Mario Hegger en de voorzitter van 
de wijkkerngroep, Martin Lamb.  l

jaar

Mooiste kerstversiering van de wijk gekozen
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De wijkagent aan het woord
De redactie geeft elke editie graag het 
woord aan onze wijkagent.

Beste wijkbewoners,
 
We zijn alweer een poosje in 2023 beland 
maar vanuit mijn kant wil ik eenieder nog 

een gezond en veilig jaar toewensen. De jaarwisseling is in de 
Purmer-Zuid relatief rustig verlopen, op wat (kerstboom)brandjes 
en helaas een enkele vernieling na. Dat er dit jaar weer vuurwerk 
mocht worden afgestoken, zal menig bewoner in de wijk (net 
zoals in het overige gedeelte van het land) niet ontgaan zijn.
 
U zult zelf waarschijnlijk ook al gelezen hebben dat het 
niet goed gaat, en dan druk ik me voorzichtig uit, met de 
verkeersveiligheid in ons land. Het afgelopen jaar 2022 is het 
hoogste aantal verkeersslachtoffers gemeten, sinds jaren. Die 
stijging geldt overigens ook voor het aantal ongevallen met 
materiële schade. Reden te meer om extra toezicht te houden 
op het verkeersgedrag van de weggebruikers in Purmerend, 
maar ook de Purmer-Zuid in het bijzonder. Een voorbeeld 

is het rijgedrag van bestuurders van motorvoertuigen op 
de Verzetslaan, waar regelmatig over geklaagd wordt door 
omwonenden. De Verzetslaan zou, vooral in de avond- en 
nachtelijke uren, als een soort Formule 1 baan worden 
gebruikt. Het heeft de aandacht van de politie. Geklaagd 
wordt er ook over het ontbreken van deugdelijke verlichting 
bij fietsers, waardoor andere weggebruikers zich vaak 
een hoedje schrikken en aanrijdingen net kunnen worden 
voorkomen of soms juist niet. Ook weer een punt van 
aandacht.
 
Verder een zaak waar ik via mijn Instagram account 
(wijkagent_purmerzuid) al aandacht voor had gevraagd, 
namelijk een mishandeling gepleegd op het Purmer-
Zuidlaantje, op 4 januari jl, mogelijk dat er nog getuigen zijn 
geweest die zich dan alsnog kunnen melden. Helaas weer 
een voorbeeld van zinloos geweld.
 
Let goed op elkaar en mogelijk mag ik u begroeten in 
Buurtpunt de Vaart, Koggenland 88, met ingang van het 
nieuwe jaar, in een nieuw jasje gestoken.
 
Een groet van uw wijkagent!  l
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Voortgang inrichting 
natuurspeeltuin
Al enige maanden wordt er druk gewerkt om de 
natuurspeeltuin in wijkpark De Driegang te bouwen 
en in te richten.

Aan het eind van 2022 waren de werkzaamheden bijna 
afgerond, en mogelijk is bij het verschijnen van deze krant alles 
zelfs al helemaal klaar. Op oudejaarsdag is onze verslaggever 
nog even gaan kijken en heeft hij onderstaande foto’s gemaakt.

Speeleiland met de touwbrug in voorbereiding.

De speeltoestellen op de speelplaats zijn klaar en worden al druk gebruikt.   l

Vereniging Vervoer Ouderen 
veertig jaar

Ze rijden dagelijks door de 
wijk, de bussen van Ver-
eniging Vervoer Ouderen 
(VVO). Mensen die minder 
mobiel zijn, worden met 
de bus naar verschillende 
bestemmingen gebracht. 
Soms is dat familie, dokter, 

ziekenhuis of bingomiddag, maar ritjes naar winkelcen-
trum of zwembad zijn ook de gewoonste zaak van de 
wereld. Er rijden drie bussen met vrijwilligers als chauffeur, 
die vanuit het kantoor aan de Hannie Schaftstraat worden 
aangestuurd – en dit al veertig jaar.

Op woensdag 18 mei 1983 overhandigde Jan Stiemer, 
namens Werkmansvereniging Vooruit, de sleutel van de 
eerste bus aan oud-wethouder en voorzitter Karel Bakker, 
penningmeester G. Schoen en secretaris A. Boddé, met de 
wens dat de bus ‘vooral de sociaal zwakkeren zou helpen’. 
De vereniging is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige 
organisatie, waarvan veel mensen gebruik maken. Er zijn 
ongeveer driehonderd leden, die veertig euro per half jaar 
betalen en daarvoor gratis worden vervoerd. Gemiddeld 
zestig mensen per dag maken gebruik van deze service en 
worden naar hun bestemming gebracht en weer opgehaald. 
De bussen rijden alle werkdagen van 9.00 tot 16.45 uur.

Gesponsord
De VVO wordt al jaren gesponsord door een twintigtal trouwe 
Purmerendse bedrijven, en de gemeenten Purmerend/
Beemster, Waterland en Wormerland geven subsidie. De hele 
organisatie wordt gerund door 55 enthousiaste vrijwilligers, 
die onderverdeeld zijn in bestuur, telefonisten en chauffeurs.
Op zaterdag 1 april is er een feestelijke bijeenkomst voor alle 
(ex)-vrijwillig(st)ers en sponsoren. Deze wordt gehouden in 
het Buurthuis, Middenpad, Zuidoostbeemster, van 14.00 tot 
16.00 uur. Je kunt je aanmelden via info@vvobus.nl.  l

December feestmaand  
Arcade-complex
In het Rosa Luxemburgpark is er na 
de buurtbarbecue in september ook 
een leuk evenement georganiseerd 
in de decembermaand.

Het Arcade Actief-team van 
appartementengebouw Arcade op 
het Rosa Luxemburgpark had op 
5 december om 

mailto:info%40vvobus.nl?subject=
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22.00 uur weer de gebruikelijke jaarlijkse bijeenkomst voor het 
afscheidslied voor Sint-Nicolaas en het welkom heten van de 
kersttijd georganiseerd. Hierbij werd tevens de aan het gebouw 
opgehangen grote kerstster ontstoken. Glühwein, warme worst, 
oliebollen en versnaperingen werden aangeboden in een tot 
feesttent omgetoverde garage.

Verrassing
Toen accordeonist Rien Demoitié het bekende lied ‘Hoor wie 
klopt daar kinderen’ inzette, verscheen tot verrassing van de 
ruim vijftig aanwezigen Sint-Nicolaas zelf ten tonele, die een 
gezellig rondje maakte tussen de bewoners.
Om klokslag 22.00 uur werd onder luid applaus de kerstster 
ontstoken. Hierna kwam de volgende verrassing, namelijk een 
luid bellende en ‘Ho, ho, ho’ roepende kerstman tevoorschijn. 
Na een hartelijke ontmoeting tussen deze twee bekende figuren 
werd de Sint alras te verstaan gegeven dat zijn tijd voorbij was 
en dat hij maar beter kon vertrekken naar Spanje. Onder de 
tonen van ‘Dag Sinterklaasje’ verdween de goedheiligman met 
duidelijke tegenzin in het donker van de nacht.
Het bleef nadien op het Rosa Luxemburgpark nog lang erg 
gezellig met de kerstliedjes.
Het was dit jaar de tiende viering van dit evenement en het 
organiserende team kan op een geslaagde avond terugkijken, 
zoals uit bijgaande foto’s mag blijken.  l

Buurtpunt De Vaart  
krijgt make-over

Het (ietwat) verou-
derde buurtpunt 
De Vaart was nodig 
toe aan een make-
over. Er is heel wat 
vergaderd over de 
mogelijkheden en 
de wensen die er 
waren. Er zijn ont-
werpen gemaakt, 
er is interieur 
uitgekozen en er is 
gesproken over de 
uitstraling van het 
buitenterrein.

In december en januari was het dan eindelijk zo ver, en zoals 
je aan de foto’s kunt zien, gebeurt er veel. De vrijwilligers 
hebben eerst alles leeggeruimd, waarna de aannemer aan 
de gang kon gaan. En wat ging dit snel zeg, want al binnen 
enkele dagen waren zowel het achterste gedeelte van de bar 
als alle oude attributen verwijderd.

Supertrots
Eén ding is zeker: wij als team zijn nu al supertrots op het 
nieuwe buurtpunt. We kunnen jullie vertellen dat deze plek 

voor en door de buurt echt een stralend en strak middelpunt 
van de Purmer-Zuid wordt, een plek waar iedereen zich thuis 
gaat voelen en waar veel activiteiten zullen plaatsvinden.

Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan eens langs op woens-
dagmiddag. Tussen 13.00 en 15.00 uur is het sociaal wijkteam 
aanwezig en tussen 15.00 en 16.30 uur organiseert Spurd leuke 
activiteiten voor kinderen in sporthal De Vaart. Tijdens deze activi-
teiten is het buurtpunt open. Hier kunt u onder het genot van een 
hapje of drankje even bijkletsen met andere ouders.
Op woensdag- en vrijdagavond is het ook altijd gezellig in het 
buurtpunt, want dan zijn er niet alleen zaalvoetbalwedstrijden, 
maar wordt er ook gedart, onder het genot van een drankje 
en een bittergarnituurtje. Wat natuurlijk blijft: het buurtpunt is 
ook gewoon de kantine voor de vaste sporters, die wekelijks 
wedstrijden spelen in de sporthal.
Onze gastheren en -vrouwen heten je van harte welkom.

Feestje
We organiseren trouwens ook nog een grote opening avn het 
buurtpunt. Wanneer en hoe we dat gaan doen, houden we 
nog even geheim, maar geloof ons maar: het wordt een waar 
feestje. Meer informatie volgt in de volgende wijkkrant. 

Team vrijwilligers buurtpunt De Vaart.  l
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Prachtige optocht  
verlichte tractoren
Op zaterdag 17 december, omstreeks half acht in de avond, 
reed een zeer grote stoet verlichte tractoren door de Purmer 
om het vierhonderdjarig bestaan van de Purmer af te sluiten. 
Het was boeiend om te zien en te horen. Grote en kleine 
tractoren wisselden elkaar af en menige trekker speelde 
muziek of liet zijn luchthoorns schallen. Er waren verlichte 
herten, kerstbomen en huisjes, en zelfs de wielen van menig 
vehikel waren verlicht. Na ongeveer een uur kwam het einde 
in zicht van deze spectaculaire optocht. Die is zeker voor 
herhaling vatbaar, want jongens, wat mooi!

Nieuws van Spurd
PurVak in de voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie begint er alweer langzamerhand aan 
te komen en dat betekent dat ook de PurVak in de voor-
jaarsvakantie in aantocht is. In verschillende sportzalen in 
Purmerend en Beemster organiseren we sportieve activi-
teiten van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart.

Voor een volledig overzicht van de activiteiten van de PurVak 
kunt u terecht op www.purvak.nl.

Aanbod activiteiten
Buiten de PurVak om hebben we ook genoeg andere activiteiten 
in de wijk en door heel Purmerend & Beemster heen.
Op de website www.spurd.nl kunt u via het kopje (beweeg)
aanbod per doelgroep zien welke activiteiten we aanbieden 
en wat deze activiteiten inhouden.

Via www.spurd.nl/agenda kunt u een overzicht zien op welke 
dagen en tijden bepaalde activiteiten worden aangeboden en 
waar deze plaatsvinden.

Voor vragen en/of opmerkingen over het aanbod of andere 
zaken kunt u altijd terecht bij uw wijksportcoach. Stuur 
hiervoor een mailtje naar r.ootes@spurd.nl.  l

jaar

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 en Ilona Karregat.
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.Foto’s: Rianne Oortwijn-Blom l
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