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‘Ik wil graag goede dingen doen
voor de stad waar ik zelf woon’
Iedere wijk in Purmerend heeft een eigen wijkwethouder.
Die opereert naast de ‘vakwethouder’ en kijkt vanuit
een breed perspectief naar de ontwikkelingen in de
wijk. De wijkwethouder is veel in contact met bewoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties en
groepen die in de wijk actief zijn.
Vlak voor de zomer is een nieuw college van burgemeester en
wethouders samengesteld. Hiermee heeft ook onze wijk een
nieuwe wijkwethouder gekregen. Dit was voldoende reden voor
de redactie om eens een praatje te maken met Thijs Kroese en
hem zich hiermee zelf voor te laten stellen aan de wijk.

SAMEN STERK VOOR DE WIJK
De Purmer-Zuid, een prachtwijk om in te wonen
•
•
•
•
•
•

Schoon en heel
Toegankelijk en bereikbaar
Veilig en sociaal
Actief en positief
Samen en leuk
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. l

Van de redactie
Het kan u niet zijn ontgaan: we hebben een lange, hete
zomer achter de rug. Of het door de vakantie kwam of
door de hitte weten we niet, maar het was lekker rustig
en gezellig. Verderop in de krant volgt dan ook een
korte terugblik op de zomer in onze wijk.
Na de verkiezingen werd het rustig op het politieke front, onder
meer door collegeonderhandelingen en aansluitend de vakantie.
Inmiddels zit er een vers college en heeft de Purmer-Zuid een
nieuwe wijkwethouder. In deze krant maakt u kennis met hem.
Ook wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool start met een
nieuw seizoen. In dit blad staat een overzicht van wat er
allemaal te beleven valt.
Veel leesplezier!

l

Thijs is een jonge kerel van 32 jaar
die de wijk kent, doordat hij er vaak
voetbalde met zijn vrienden en
een bijbaantje had bij een van de
supermarkten op het Meerland. Thijs
is opgegroeid in de Gors, heeft na zijn
studie lange tijd in de Purmer-Noord
gewoond en woont nu met zijn vrouw
en twee kinderen (een jongen van zes
en meisje van 4vier in de Weidevenne.
Hij is dus iemand die Purmerend
behoorlijk goed kent.
Op de vraag waarom hij de politiek in ging en waarom hij
het wethouderschap ambieerde, antwoordt Thijs: “Ik heb
rechten gestudeerd in Amsterdam, daarna bij de rechtbank in
Rotterdam gewerkt en bij advocatenkantoren in Zaandam en
Amsterdam. Maar ik ben altijd in Purmerend blijven wonen,
omdat ik het een fijne stad vind. Als jurist en advocaat krijg
je met complexe dingen te maken, van bestemmingsplannen
tot echtscheidingen. Dergelijke zaken hebben hun impact op
het gezin, de maatschappij en de huisvesting en woningbouw.
Alles hangt met elkaar samen, de mooie en de nare dingen.
Alles bij elkaar maakte dat, dat ik op een gegeven moment heb
besloten me in te zetten voor de stad waar ik woon en daar
met mijn kennis van zaken en mijn ervaringen graag te willen
meebesturen. Ik wil graag goede dingen doen voor de stad
waar ik zelf woon.”
Wat vind je van de Purmer-Zuid? “Ik vind de Purmer-Zuid een
mooi voorbeeld van een gemiddelde wijk. Alle voorzieningen
die je nodig hebt zijn er, net als goede woningen en aardig
wat groen. De dingen die echt spelen in de wijk moet ik nog
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ontdekken. Wel zag ik al dat het winkelcentrum best wat
aandacht kan gebruiken.”
Wat ga je daar aan doen? “Ik ga eerst de wijk verder
verkennen, contacten leggen en kennismaken, ook met de
winkeliersvereniging. Daar zal ik ook zeggen wat ik vind en
vragen wat ik of de gemeente kan bijdragen.”
Wat zijn je prioriteiten? “Ik heb een politieke opdracht. Ik wil
stappen zetten met de ontwikkeling van sociale huurwoningen.
We zullen als stad moeten bouwen, zodat mensen de mogelijkheid krijgen om te wonen en door te stromen. Ik vind ook
dat de leefbaarheid daarbij niet in het gedrang mag komen.”
Wat betekent dat voor de Purmer-Zuid? “Ook deze wijk moet
een bijdrage leveren. We gaan eerst vooral binnenstedelijk
ontwikkelen. Dat gaan we zoveel mogelijk samen met de
bewoners van de stad invullen. Dat vraagt keuzes, en niet
iedereen zal daar altijd even blij mee zijn. Ik sta ervoor
dat er zorgvuldig met ieders belangen wordt omgegaan.
Als politicus weet ik hoe je voor dilemma’s kunt worden
geplaatst, en als jurist bij de rechtbank heb ik geleerd hoe je
tot een zorgvuldige belangenafweging moet kunnen komen.”
En de Purmer-Zuid? “We willen het ‘appeltje voor de dorst’
(in de bocht van de Verzetslaan; redactie) zo snel mogelijk
ontwikkelen, omdat dit zoden aan de dijk zet qua aantallen
woningen. We moeten hiervoor wel de steun hebben van de
provincie en de buurgemeenten. We zoeken in alle wijken
naar plekken waar we zonder al te grote aantasting van de
leefomgeving het maximale kunnen bereiken.”
Hoe ga je dat aanpakken? “Dat doen we samen met
omwonenden, met de wijkkerngroep, via de wijkkrant. Ik wil
zo veel mogelijk geluiden horen en initiatieven leren kennen.
Ik ga op zoek, maar moedig inwoners vooral ook aan om
mij op te zoeken, want daarvoor sta ik zeker open. Voor
iedereen, en voor alle geluiden, ideeën en initiatieven die de
wijk kunnen verbeteren.”
l

Snel een melding doen?
Van veel wijkbewoners vernemen we dat ze al goed
gebruikmaken van de WhatsApp van de gemeente. Ze
hebben dan direct een contact met iemand van de
gemeente, en die reageert vaak ook direct terug.
Ervaart u een gevaarlijke
situatie? Heeft u last
van overhangend groen
op de openbare weg
of is de afvalcontainer
vol? Stuur dan even
een WhatsApps-bericht
naar de gemeente. Dit
kan via 06-222 46 060.
Maak eventueel een
foto van de situatie. l
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Een lange, hete zomer
De afgelopen periode was het rustig in de wijk. Niet dat
er helemaal niets gebeurde, maar het was positief rustig.
Het meest opzienbarende waren misschien wel de verloren
knuffel, enkele losgeslagen bootjes in de binnenwateren van
de Purmer-Zuid en de waterkwaliteit.
Mooi was om via de sociale
media te lezen hoe goed
wijkbewoners elkaar helpen
als iets wordt vermist. De
knuffel die werd gevonden
ging op zoek naar de
rechtmatige eigenaartje.
Zo ging het ook met diverse
fiets- en autosleutels, en zelfs
hele sleutelbossen.
Vele wijkbewoners hielden de
kleur van het water dagelijks
goed in de gaten toen het zo
lang warm bleef en de algen
zo een goede
voedingsbodem kregen om
zich te ontwikkelen. Ondanks
de doorstroming kon niet
worden voorkomen dat op
sommige plekken de
blauwalg werd
geconstateerd.
De observanten
waarschuwden de gemeente
en deze plaatste waar nodig
waarschuwingsborden.
Foto: Mat Münstermann
Het was ook een actieve
periode voor de PurmerZuiders. Ze konden
deelnemen aan de SPURDPurvak in ons wijkpark De
Driegang en in sporthal De
Vaart. Anderen gingen van
start in de Markstad Walk en
Marktstad Run, waarvan het
parcours via onze wijk door
ons eigen Purmerbos liep,
op weg naar de finish op de
Koemarkt.
De droogte hield ook de
vrijwilligers van onze eigen
wijkboomgaard bezig.
Ze zorgen goed voor hun
appeltjes en gaven de bomen
flink wat water.
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Tijd om te verdrogen kregen
de courgettes van de
schooltuin niet, want Aiden
Hopman gaf ze gratis weg.
Via facebook gingen de
recepten met courgettes
vervolgens over en weer
tussen de wijkbewoners. l
Foto: Laila Hopman

Correspondenten gezocht
De redactie doet er alles aan om een interessante
wijkkrant voor alle bewoners samen te stellen. Graag
willen we daarom ons netwerk van correspondenten in
de wijk uitbreiden. Wilt u meewerken aan de wijkkrant,
of heeft u iets te melden of iets leuks gezien?
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Ook heb ik klachten gekregen over te hard rijden over de
Verzetslaan, wat de nodige overlast en gevaar oplevert. Dit
heb ik doorgegeven aan het verkeersteam van de politie en
aan de gemeente. Daarnaast heb ik enkele klachten over
jongeren gekregen, die tot in de late uurtjes herrie produceren
op schoolpleinen en andere plekken bij woningen. Ze
vergeten soms dat niet iedereen vakantie heeft en dat velen
gewoon weer vroeg op moeten om naar het werk te gaan.
Verder heb ik een aantal woningen bezocht om te kijken of
het nog allemaal goed ging bij de bewoners. Ik krijg vaak
tips dat men het niet vertrouwt of sommige bewoners nog
wel zelfstandig kunnen wonen. Ik kijk dan meestal zelf
eerst even en geef de melding eventueel door aan de juiste
hulpverleningsinstanties als er meer nodig is in mijn ogen.
Houdt elkaar in de gaten en wees aardig voor elkaar – en kijk
de verlichting nog even na voor de herfst begint.
Let goed op elkaar en tot een volgende keer,
Peter Dijks, wijkagent Purmer-Zuid.

l

Stuur dan een berichtje naar kerngroep.purmerzuid@gmail.com.
Heeft u de wijkkrant niet ontvangen? Laat dit dan alstublieft
weten aan de verspreider. Dit kan via het telefoonnummer
en het e-mailadres vermeld in het colofon, verderop in deze
krant. U kunt ook een exemplaar ophalen bij wijkcentrum
De Zuid-Pool of de snackbar op het Meerland. Wilt u ook de
wijkkranten uit andere wijken lezen, dan kan dit digitaal via
www.wijkkrantenpurmerend.nl.
l

Wijkinformatie
Heeft u meldingen suggesties, ideeën et cetera, laat
het ons dan alstublieft weten via
kerngroep.purmerzuid@gmail.com
Volg ons en/of retweet: @wkgPurmerZuid
www.purmerzuidpool.nl

Van de wijkagent
Beste wijkbewoners,
De zomervakantie is voorbij en
inmiddels zijn de scholen ook weer
begonnen. De jongens en meisjes
die naar het voortgezet onderwijs
gaan, waaieren hierbij uit over heel
Purmerend. Velen trekken dus per
fiets door de stad. Ik hoop wel
dat de ouders zorgen voor goede
verlichting op de fietsen. Het is ‘s ochtends alweer
later licht en vroeger in de avond donker. Ik hoop
dat de scholieren meer aandacht voor hun omgeving
hebben dan voor hun mobieltje, maar dit gaat ook op
voor een aantal volwassenen.
Hoe is het gegaan de afgelopen tijd in de Purmer-Zuid?
Ik heb de hele zomer gewerkt en kan vertellen dat het aardig
rustig is gebleven. Wel werden er de nodige ‘burenruzies’ bij
me gemeld. Ik blijf het toch vreemd vinden dat mensen die
al jaren naast elkaar wonen en elkaar toch heel vaak zien
en tegenkomen, opeens vijanden worden en totaal niets
meer van elkaar kunnen hebben en voor alles de politie
bellen, alsof dat de oplossing is. De politie verwijst naar
Buurtbemiddeling om elkaar aan de tafel te krijgen en weer
door één deur te kunnen.

facebook Wijkkerngroep Purmer-Zuid
De website is een gezamenlijk initiatief van
activiteitencentrum De Zuid-Pool en de Wijkkerngroep
Purmer-Zuid.

l

Moeilijke brieven, ingewikkelde
aanvraagformulieren? De
Formulierenbrigade helpt!
Al een aantal jaren zijn vrijwilligers van Het Gilde in
samenwerking met de Bibliotheek Waterland onder de
naam Formulierenbrigade actief om mensen gratis te
helpen bij het invullen van formulieren en te helpen bij
de uitleg van ingewikkeld gestelde brieven.
Elke maandag- en dinsdagmorgen
tussen 10.00 en 12.00 uur is de
Formulierenbrigade aanwezig
om ondersteuning te bieden bij
bijvoorbeeld het aanvragen van
huursubsidie, een bijdrage in de
kosten van een sportvereniging, een
bijdrage in schoolkosten (waaronder
vergoeding van kosten voor de
aanschaf van een computer), vrijstelling van gemeentelijke
belastingen en waterschapslasten, enzovoort. Ook helpen
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de leden bij het invullen van formulieren van het UWV, van
DUO (studiefinanciering) of andere ingewikkelde papieren.
Belastingaangiftes doen ze echter niet.
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het gemiddelde over heel Purmerend is 15,5.Op onderstaand
kaartje is het aantal inbraken per buurt te zien in het eerste
halfjaar van 2018. In het noordelijk deel van de Purmer-Zuid
waren dit er vijf en in het zuidelijke zes.
l

Het komt geregeld voor dat mensen brieven krijgen van
een energiemaatschappij of de ziektekostenverzekering.
Die brieven zijn vaak zó ingewikkeld, dat voor sommigen
niet duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. Ook
hierbij helpt de Formulierenbrigade. Zo nodig nemen de
medewerkers in uw aanwezigheid telefonisch contact op met
de energiemaatschappij of verzekering om duidelijkheid te
krijgen of uw vragen aan hen voor te leggen.
Kortom: met veel van uw vragen over het invullen van
formulieren of het verkrijgen van uitleg van brieven kan de
Formulierenbrigade u helpen.
l

Woninginbraken
in de Purmer-Zuid
Geregeld leest de redactie, onder meer op de sociale
media, berichten over verdachte situaties in de wijk.
Elke woninginbraak is er immers één te veel. Feit is
echter dat het aantal woninginbraken de afgelopen
jaren in heel Purmerend is gedaald. Hieronder volgt
enige informatie van de gemeente en de politie hierover.
Er is een groot verschil
tussen de wijken
in Purmerend. De
beveiligingsgraad van
de woningen en de
samenstelling van de wijk
hebben vaak invloed op het
aantal woninginbraken. In
nieuwere wijken is vaker
sprake van veiligheidssloten
en beter hang- en sluitwerk.
Ook is er een duidelijk
verschil tussen wijken met veel sociale controle en wijken
waar dit minder gebeurt. Woonwijken die dicht bij een grote
weg liggen, zijn vaker in trek bij inbrekers die van buiten de
gemeente komen.
In de laatste maanden van het jaar is er altijd een piek te zien
in het aantal inbraken. Omdat het dan eerder donker is, is het
voor inbrekers gemakkelijker om te zien of iemand thuis is. In
mei en juni vinden daarentegen de minste inbraken plaats.
In de Purmer-Zuid heeft de gemeente in samenwerking met
De wijkagenten informatie verstrekt over inbraakpreventie.
Verder zijn er in de wijk WhatsApp-buurtpreventiegroepen en
is het project Ogen en Oren actief. Dit lijkt zijn vruchten af te
werpen, want het aantal woninginbraken is zoals gemeld
gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. In het eerste
halfjaar van 2017 vonden zestien inbraken plaats, en in
dezelfde periode van dit jaar waren dit er elf. Ter vergelijking:

Redactieleden gezocht!
Het is erg leuk om betrokken
te zijn bij wat er allemaal
in de wijk gebeurt en om
daarover te schrijven. Dit
kan door redactielid van de
wijkkrant te worden.
De wijkkrant verschijnt zeven keer per jaar en de redactie
beslist zelf over welke onderwerpen ze schrijft. Het maakt
niet uit hoe oud of jong u bent, enthousiasme is het
belangrijkste. Het redactiewerk kost niet veel tijd, ongeveer
een tot twee uur per week. Als u nog niet zeker weet of de
wijkkrant iets voor u is, kunt u een editie meedraaien, zodat
u kunt zien wat het redactiewerk inhoudt. Een introductie- of
opfriscursus behoort tot de mogelijkheden.
We zoeken ook iemand voor het coördineren van de overige
werkzaamheden, zoals de contacten met de eindredacteur,
de opmaker en de redacties van de andere wijkkranten.
Bent u geïnteresseerd of wilt u hierover meer weten? Stuur
ons dan een e-mail (kerngroep.purmerzuid@gmail.com) en
we hopen spoedig kennis met u te maken.
l

Moeras in de polder
Het Purmerbos is opgebouwd uit verschillende
percelen. In fase 4 van het bos is ook een groot
stuk moeras te vinden. Het Purmerbos loopt langs
de zuidoostelijke rand van onze wijk en is inmiddels
uitgegroeid tot een volwaardig bos op loopafstand van
ons wijkwinkelcentrum Meerland.
Met de aanleg van het Purmerbos is in dit natuurdeel,
gelegen tegen de Purmerringdijk, een stuk van het bestaande
weiland afgegraven en zijn er enkele waterpartijen in
opgenomen. Het bestaande slotenpatroon werd daarbij

Pagina

gehandhaafd. Dit was het begin van het ontstaan van het
moeras. Het natte gebied heeft zich ontwikkeld van een
weidelandschap tot een volwaardig moerasgebied. Riet,
water, bloemrijke stukjes, insecten en een vogelrijk, met
onder andere soorten als de roerdomp, waterral, blauwborst,
kleine karekiet en rietzanger.
IVN Natuureducatie
onderhoudt het moeras
namens Staatsbosbeheer
en zorgt er onder andere
voor dat het niet helemaal
dichtslibt en bos wordt. Het
moerasdeel is omgevormd
tot een botanisch rijk
moerasgebied, met veel
ruimte voor water. Door een
gevarieerd maaibeheer, met
jong riet en oud staand riet, kan er weer een biotoop ontstaan
die aantrekkelijk is voor flora, insecten, veel moeras- en
watervogels en (kleine) zoogdieren. De Moeraswerkgroep
van IVN voert ook het onderhoud uit aan het vogelkijkscherm
langs de rand van het moeras en aan een insectenhotel aan
de rand van het bos.
De werkgroep is in januari, februari, september, oktober en
december elke eerste zaterdagochtend van de maand aan het
werk van 8.45 tot 12.15 uur. In november gaan ze de hele dag
aan het werk in het kader van de Landelijke Natuurwerkdag.
Wilt u meer informatie, een excursie of activiteit aanvragen of
een keer meewerken op een van de werkochtenden, mail dan
naar moeraswg.ivn.w@gmail.com.
l

Meer groeiruimte voor bomen
We schreven al eerder in deze wijkkrant over de
‘boomvakken’ die zouden worden gecreëerd als solitaire
bomen dood gingen en moesten worden verwijderd . Nu
is er ook een oplossing voor de bomen die alleen staan
en nog wel gezond zijn, maar onvoldoende groeiruimte
hebben. In de Purmer-Zuid wordt de eerste exemplaren
zo weer een gezonde toekomst geboden.
De Purmer-Zuid is in vrij
korte tijd aangelegd in een
periode dat veel bomen
in woonstraten belangrijk
werden gevonden. Aan de
ondergrondse groeiruimte
werd in de jaren tachtig en
negentig van de vorige eeuw
weinig aandacht gegeven.
Nu leidt dit tot problemen:
de bomen hebben niet altijd
genoeg ruimte om te groeien en de wortels, op zoek naar
die ruimte, drukken stoeptegels en parkeervakken omhoog.
Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan.
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De ruimte in onze straten is beperkt. Toch willen we de
bomen behouden, maar ook zonder enkels te verstuiken over
de stoep of straat kunnen lopen. De gemeente heeft daar nu
iets op gevonden. De bomen krijgen meer ruimte en rond de
boom wordt zogenoemde halfverharding aangebracht. Dit
is voor honderd procent natuurproduct, namelijk gemalen
kalksteen. Ze laat lucht en water door en wordt hard als het
nat wordt. Zo houdt de halfverharding de wortels in de grond,
krijgt de boom water, lucht en ruimte, en kunnen we er toch
gemakkelijk overheen lopen.
l

Bent u een goede gastvrouw of
gastheer?
Dan is Wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool op zoek
naar u. Het centrum is een actief middelpunt in de
wijk. Er worden onder andere cursussen gegeven,
vergaderingen gehouden en
wijkbewoners ontmoeten
elkaar daar.
Onze gastvrouwen en -heren
zijn heel belangrijk bij het
beheer en de organisatie.
Ze doen dit met elkaar en
zijn allemaal vrijwilliger. Door
uitbreiding van de activiteiten
en de toegenomen toeloop
van bezoekers is De Zuid-Pool
op zoek naar gastvrouwen en
-heren die enige uren per week aanwezig willen zijn om de
activiteiten in goede banen te leiden, een kopje koffie of thee
te schenken of gewoon een praatje te maken met mensen die
daar op dat moment behoefte aan hebben.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beheerder
Guus Visser: mail naar beheer.zuidpool@mail.com of bel
06-53479881.
l

Wijkactiviteiten 2018/2019
Ook in dit nieuwe seizoen
bruist het weer van activiteiten in de wijk. Zo is
er op 5 mei weer de traditionele Bevrijdingsdag
kindervrijmarkt in wijkpark
De Driegang, organiseert
Spurd Sport & Spel diverse
sportieve activiteiten in en
buiten sporthal De Vaart en
ook het Wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool biedt
een heel programma. 
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Ogen en Oren

Maandag

U heeft ze vast weleens gezien. Die gele reflecterende
hesjes. Het zijn de mensen van het Project Ogen en Oren.

10.30 - 12.30 Koersbal (De Zuid-Pool)
12.15 - 14.15 Aquarelleren (De Zuid-Pool)
13.00 - 15.00 Jeu de Boules (De Zuid-Pool)

Dinsdag
09.00 - 10.00 Bootcamp Lady’s Only (De Zuid-Pool)
10.00 - 11.00 u
 ur Sportief wandelen in het Purmerbos
(Parkeerterrein De Wherevogels)
10.30 - 11.30 Weerbaarheidstraining 55+ (De Zuid-Pool)
18.30 - 21.30 K
 ookclub (1e en 3e dinsdag/maand;
De Zuid-Pool)
19.00 - 22.00 Klaverjassen (De Zuid-Pool)
19.30 - 20.30 Bootcamp Lady’s Only (De Zuid-Pool)
20.30 - 21.30 Bootcamp Lady’s Only (De Zuid-Pool)

Woensdag
09.00
11.15
13.00
19.30

-

11.30
12.15
15.00
22.00

Schildersclub (De Zuid-Pool)
Tai Chi (De Zuid-Pool)
Jeu de Boules (De Zuid-Pool)
Sjoelen (De Zuid-Pool)

Het zijn wijkbewoners die de veiligheid in onze wijk belangrijk
vinden en zich daarvoor inzetten. Sommigen zijn zelf
slachtoffer geweest van een inbraak en willen voorkomen dat
anderen deze nare ervaring ook meemaken. Allen vinden ze
het belangrijk dat we een schone en veilige wijk blijven.

Donderdag
09.30
09.30
11.30
11.30
19.00
20.00
20.00

-

12.30
10.30
14.15
14.15
20.00
21.00
22.30

Schilderwerkplaats (De Zuid-Pool)
Qi Gong (De Zuid-Pool)
Koersbal (De Zuid-Pool)
Ouderensoos
Bootcamp Lady’s (De Zuid-Pool)
Bootcamp Lady’s (De Zuid-Pool)
Purmerends Mannenkoor (De Zuid-Pool)

Hoe zorgen ze daarvoor? Door gewoon zichtbaar door de
wijk te lopen en hun ogen en oren de kost te geven. Onveilige
situaties worden gesignaleerd en gemeld bij de betreffende
bewoner of bij de politie. De tijden en dagen dat ze door de
wijk lopen, fietsen of scooteren bepaalt de deelnemer zelf.
Soms organiseren ze een wijkwandeling om zo samen de
wijk in te gaan en ook om elkaar te ontmoeten. Zo wordt
gezelligheid gecombineerd met preventie.
Vindt u het ook leuk om eens uit te proberen? Bezoek de
website www.ogenenoren.com
l

Vrijdag
09.00 - 11.30 Crea Hobbyclub (De Zuid-Pool)
10.45 - 11.45 SPURD Gym 55+ (De Zuid-Pool)
19.00 - 20.30 K
 inderdisco (3e vrijdag van de maand;
De Zuid-Pool)

COLOFON

Zondag
13.30 - 16.00 B
 ingo (laatste zondag van de maand;
De Zuid-Pool)
14.00 - 16.00 Z
 oMiPo (2e zondag van de maand;
De Molentocht)
17.00 - 22.00 T
 roefcall (1e zondag van de maand;
De Zuid-Pool)

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.

Diverse dagen
Badminton,
basketball,
zaalvoetbal, handbal,
korfball en volleyball
in sporthal De Vaart.
Meer informatie via
de buurtsport coach:
brian.melis@spurd.nl
of 0299-418100.
Heeft u zelf ideeën voor activiteiten, neem dan contact op
met de beheerder van De Zuid-Pool, Guus Visser via mail
beheer.zuid-pool@mail.com of bel 06-23900343
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