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Sociaal raadslieden helpen u verder

Om u te laten kennis
maken met de sociaal
raadslieden in de wijk had
de redactie een interview
met Najet Abousselam,
sociaal raadsvrouw
in Purmerend.
Uit hoeveel medewerkers
bestaat jullie team? “Het
sociaal wijkteam bestaat
uit diverse mensen van
verschillende organisaties,
Najet Abousselam
met allerlei expertises, zoals
Bron foto: Website Clup Welzijn
jeugd, maatschappelijk werk,
zorg en opbouwwerk, maar ook sociaal-juridisch.
Bij Clup Welzijn werken acht sociaal raadsvrouwen en zo’n
negen vrijwilligers, die mensen kunnen ondersteunen op
financieel-juridisch gebied. We werken voor heel Purmerend.
Per wijk zijn één à twee medewerkers dan wel vrijwilligers
beschikbaar. Dit geldt ook voor de Purmer-Noord.”
Wat zijn de meest voorkomende hulpvragen die
jullie behandelen?
“We behandelen sociaal-financiële en juridische problemen
op alle rechtsgebieden. Voorbeelden zijn uitkeringen
en voorzieningen, belasting en toeslagen, onderwijs en
studiefinanciering, consumentenkwesties zoals koop,
garantie, lenen en schulden, huisvesting en personen- en
familierecht zoals huwelijk, echtscheiding, alimentatie,
overlijden, et cetera. Op dit moment zitten we vanwege de
coronacrisis in een bijzondere periode en hebben mensen
voornamelijk behoefte aan advies en ondersteuning bij de
nieuwe regelingen rond financiën.”
Wat is jullie werkwijze?
“We staan mensen met onder meer financieel-juridische
hulpvragen gratis bij en richten ons vooral op mensen
met een minimuminkomen. Mensen kunnen ons bellen
voor een gesprek, maar ook naar de spreekuren in de wijk
komen. In de eerste plaats proberen we bij problemen
samen, door middel van een gesprek tussen partijen,
tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, voeren
we juridische procedures of verwijzen we mensen door
naar een advocaat of bewindvoerder. Dit gaat altijd in

samenspraak; als een bewindvoerder of advocaat nodig
is, dan dragen we de situatie over. Ook werken we
preventief, dus om te voorkomen dat problemen erger
worden. We doen huisbezoeken bij mensen om in gesprek
te gaan over betaalachterstanden. We wijzen mensen
bijvoorbeeld op regelingen, subsidies, toeslagen en sociale
voorzieningen. Lang niet iedereen is namelijk op de hoogte
van alle bestaande mogelijkheden. Dit geldt met name voor
statushouders en laaggeletterden.”
Wat vind je leuk - of niet leuk - aan je werk?
“Het geeft voldoening als we zien dat mensen vooruit zijn
gekomen, dat we concreet wat voor hen hebben betekend.
Bijvoorbeeld als een ingediend bezwaarschrift gegrond wordt
verklaard, of wanneer een uithuiszetting of afsluiting van
energie wordt voorkomen door middel van het treffen van de
juiste regeling. Vaak is meer mogelijk dan men denkt, zeker
als je tijdig met de tegenpartij in overleg treedt. Hiermee
voorkomen we dat problemen onnodig groter worden. Het
is daarentegen jammer als we mensen die in de problemen
zitten niet kunnen bereiken of als ze niet geholpen willen
worden. Je kunt mensen wel hulp aanbieden, maar iedereen
blijft verantwoordelijk voor zijn eigen situatie. Mensen moeten
dus wel bereid zijn zelf ook een bijdrage te leveren aan de
juiste oplossing.”
Hoe worden jullie gefinancierd?
“We worden gefinancierd door de gemeente Purmerend.”
Welke tips heb je voor de wijkbewoners?
“Heeft u vragen over post, financiën of regelingen? Neem
dan contact met ons op. Maar let op: op dit moment zijn we
alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar, in verband met
de coronamaatregelen. Tussen 9.00 en 16.00 uur kunt u ons
bellen op nummer 0299 480 630. Ook kunt u een mail sturen
naar purmer@swtpurmerend.nl.Zodra de coronamaatregelen
worden opgeheven, hervatten we onze spreekuren.
Die zijn dan als volgt:
Sociaal Wijkteam in buurtcentrum Gildeplein
•	
Overlanderstraat 650, op maandag- en woensdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur.
•	Het spreekuur van de vrijwilligers bij de sociaal raadslieden
is elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur. Daarnaast is er
een spreekuur op vrijdag in de Tilburykamer,
• Overlanderstraat 132, en wel van 9.00 tot 11.00 uur.
Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u kijken op
www.swtpurmerend.nl/purmer en of www.clup.nl.
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Beste wijkbewoners,
Voor u ligt de derde uitgave van dit jaar van de wijkkrant.
We hebben ons best gedaan om ook zonder direct
contact weer een leuke en informatieve krant samen te
stellen. De inhoud is enigszins aangepast in verband met
de coronamaatregelen, want het kan niemand zijn ontgaan
dat het een merkwaardige tijd is. Aankondigingen van
evenementen ontbreken daarom dit keer. Het is immers
onduidelijk wanneer die maatregelen al dan niet gedeeltelijk
worden opgeheven. Bijna iedereen zit op het moment van
het samenstellen van deze editie noodgedwongen thuis.
Kinderen volgen onderwijs via de computer en volwassenen
werken zo veel mogelijk vanuit huis. Gelukkig mogen we nog
wel de deur uit voor een frisse neus en om boodschappen te
halen, zolang we maar anderhalve meter afstand van elkaar
houden. Ook wordt er veel in en om het huis geklust. Laten
we hopen dat de situatie snel verbetert en dat het normale
leven weer kan beginnen. We wensen u daarom naast veel
leesplezier ook vooral sterkte en gezondheid toe.
Redactie Wijkkrant Purmer-Noord.

l

Nieuwbouw medisch centrum
De Graeff gestart
Aan de De Graeffweg is gestart met de
bouw van het nieuwe medisch centrum.
In verband met de coronamaatregelen
is de aftrap van de bouw helaas zonder
ceremonie verlopen. Het complex komt
naast de kruising van de De Graeffweg
en de Grotenhuysweg. In het centrum
worden in ieder geval een huisartsenpraktijk, apotheek en
fysiotherapeut ondergebracht. Bij het complex komen dertig
parkeerplaatsen, die na kantoortijd ook beschikbaar zijn
voor wijkbewoners. In het complex worden ook negentien
appartementen (sociale huurwoningen) gerealiseerd die geschikt
zijn voor zowel starters als senioren. Het nieuwe medisch
centrum wordt onder andere in gebruik genomen door een
aantal zorgaanbieders dat nu nog aan de Overlanderstraat
is gehuisvest. Verder is het de ambitie van de gemeente een
aantal woningen aan de voorraad toe te voegen.
l

Wat is een Schaardijk?
Een schaardijk
is een speciale
winterdijk, die
in tegenstelling
tot een normale winterdijk direct aan het zomerbed ligt. De
rivier heeft aan deze zijde van de rivier dus geen uiterwaard.
Dit heeft als voordeel dat het geheel minder ruimte inneemt
dan een winter- en zomerdijk samen. Een groot nadeel
daarentegen is het ontbreken van extra capaciteit voor
piekafvoeren in tijden van veel neerslag.
l
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Waterlands Archief wil
tijdsbeeld coronacrisis
vastleggen
We leven in een bizarre tijd. Door de dreiging van
het coronavirus is contact met de buitenwereld veel
minder vanzelfsprekend, maar ontstaan ook veel nieuwe
initiatieven. Het Waterlands Archief wil deze uitzonderlijke
periode graag vastleggen en vraagt daarom of
Purmerenders foto’s, filmpjes en dergelijke willen insturen.
Deze crisistijd levert bijzondere beelden op, zoals bijna lege
schappen in de winkels, verlaten straten, treinen en bussen,
lange rijen wachtenden voor de bakker en de supermarkt,
met tussen die wachtenden zo’n twee meter tussenruimte.
Ook nieuw zijn stickerstrepen in winkels die de bezoekers
op afstand houden, wegafzettingen en (matrix)borden met
gerichte informatie. Deze periode levert echter ook mooie
initiatieven op, zoals buren die met elkaar zingen of voor elkaar
boodschappen doen of koken. Daarnaast zijn er de spontane
of juist georganiseerde acties om zorgverleners en andere
hulpverleners te bedanken. Stoeptekeningen, gemaakt door
kinderen, en vensters aangekleed met beren, juist bedoeld
voor kinderen, zijn ook nieuw in het straatbeeld. Het zijn
allemaal slechts voorbeelden, want er is veel meer denkbaar.

Toekomst
Het Waterlands Archief wil deze bizarre tijd graag vastleggen,
voor nu en voor de toekomst. Daarom vraagt het inwoners,
bedrijven, verenigingen en instellingen het archief te helpen
aan foto’s, filmpjes, brochures, pamfletten, briefjes en
tekeningen van de coronatijd in hun omgeving. Stuur ze
dus vooral in en help mee een mooie coronacollectie op te
bouwen. Het archief doet zijn best een zo compleet mogelijk
beeld van deze periode te verzamelen en te bewaren voor
toekomstige onderzoekers. Het opgestuurde materiaal wordt
dan zo veel mogelijk op de website en in de beeldbank van
het archief geplaatst.

Spelregels
Wilt u bij de overdracht van foto’s en ander materiaal aan het
Waterlands Archief rekening houden met de volgende zaken?
•	Stuur digitaal materiaal op in een zo groot mogelijk
formaat: foto’s minimaal 600 KB groot, en eventuele
scans van documenten met minimaal 300 dpi maken.
•	Vermeld tijd en plaats: wanneer en waar is de foto
genomen of heeft de gebeurtenis plaatsgevonden?
•	Verstuur uw materiaal naar info@waterlandsarchief.nl
onder vermelding van ‘Beelden van de coronacrisis’.
•	Gaat het om enkele foto’s, dan kunt u die direct mailen;
is het meer of wilt u documenten (tekeningen, posters,
briefjes en dergelijke) per post versturen, dan graag
even overleg via info@waterlandsarchief.nl.
Let op: het gaat om een heuse overdracht van materiaal.
Dit betekent dat ook het auteursrecht overgaat naar het
Waterlands Archief; dit in verband met het online mogen
tonen. Alvast hartelijk dank!
l
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Muziek zorgt voor ontspanning

‘De beren zijn los!’

Zaterdag 18 april werd er door bewoners van de
Tilbury flat gezorgd voor wat reuring in de tuin.
Aan zanger en entertainer Stefan van Heijningen
was gevraagd of hij genegen was een optreden te
verzorgen in de tuin van de Tilbury flat.

Een initiatief om
kinderen te vermaken
is vanuit Australië en
België overgewaaid
naar Nederland en ook
neergestreken in de
Purmer-Noord.
Ook hier zetten wijkbewoners
massaal knuffels voor
het raam, zodat kinderen
tijdens hun wandeling op
‘berenjacht’ kunnen gaan.
Het initiatief is bedacht om
kinderen af te leiden tijdens
deze coronacrisis. Ook
kunnen kinderen en hun
ouders zo meer genieten van
de bewegingsvrijheid die we
hier nog hebben.
l

Buurtcentrum

Overl anderstraat 650 1445 CW Purmerend

Gildeplein krijgt nieuwe luifel
Aangezien de huidige kunststof luifel van het Gildeplein
niet meer schoon te krijgen is, wordt deze vervangen door
geharde, slagvaste glasplaten. De vervanging is lange
tijd besproken tussen eigenaren, woningbouwvereniging,
gemeente en winkeleigenaren. De werkzaamheden
vinden tussen 20 april en 13 mei plaats. Loop tijdens deze
periode niet onder het werk door!
l

Dit wilde Stefan zeker doen gezien alle betaalde optredens
waren afgezegd.
Belangeloos liet hij een klein deel van zijn repertoire horen.
Heerlijke muziek waar de oudere zichtbaar van genoten.
Er werd meegezongen en gedanst ook werd er vele foto’s
en video’s gemaakt.
Stefan is te bereiken op tel; 0621847673 of stefan.
vanheijningen@upcmail.nl

l

Gilde Plein

Bron foto: Website fundainbusiness.nl
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Hulde aan de hulpverleners
Deze keer openen
we de krant niet met
mededelingen over
activiteiten, maar met
woorden van dank
en hulde voor onze
hulpverleners, die in
deze periode zo’n
beetje 24 uur achtereen in touw zijn om de patiënten,
die dit coronavirus hebben, hiervan te verlossen.
Ze doen hun uiterste best om ons allemaal weer naar een
zo gewoon straatbeeld te laten uitkijken, met alle risico’s van
dien. Hopelijk kunnen ze, als het virus onder controle is, van
hun uitputting bekomen en eindelijk een beetje tot rust komen.
Dit geldt in eerste instantie voor alle (zieken)huisartsen,
ambulancebroeders, politiemensen, brandweerlieden,
thuiszorg- en apothekersmedewerkers - en alle andere
groepen die we hier niet kunnen opsommen. Iedereen moet
zich uiteraard aan de regels houden, maar desondanks doen
zij hun stinkende best om te proberen iedereen zo goed
mogelijk door deze crisisperiode heen te helpen.

om er voor te zorgen dat we nog altijd over onze levens
behoeften kunnen beschikken.
En of het nu gaat om laten bezorgen of kunnen afhalen:
houd altijd de vereiste onderlinge afstand van anderhalve
meter. We mogen immers trots zijn op deze personen, die
alles in het werk blijven stellen om ons door deze pandemie
heen te helpen.
l

Adopteer een plantenbak!
Voor bewoners van de Purmer-Noord is nog een
plantenbak beschikbaar die u kunt adopteren.
Heeft u interesse om voor dit groen in de straat
te zorgen? Laat het ons dan vooral weten via
kerngroeppurmernoord@hotmail.nl.

l

Respect
Laten we nu, in deze virusperiode, met nog meer respect
met deze hulpverleners omgaan en hen bij welke gebeurtenis
dan ook, waarvoor ze worden geroepen, hun werkzaamheden
in alle rust laten doen. Dit geldt zeker ook voor medewerkers
in supermarkten (vakkenvullers), bakkers, slagers, bezorgers,
besteldiensten en alle anderen die voor ons klaar staan

Geadopteerde plantenbakken

Bron foto: Website weidevenner.nl

Sporten in tijden van corona
Alle sportscholen en -accommodaties zijn voor
onbepaalde tijd gesloten, waardoor de sportieve
activiteiten buitenshuis, met name voor ouderen,
moeilijker invulbaar zijn.
De ruimte om te kunnen bewegen is letterlijk klein. Om toch
in beweging te blijven in deze moeilijke periode proberen
veel sportaanbieders op allerlei manieren mensen thuis toch
te bereiken. Op sociale media is ruimschoots gevarieerde
oefenstof te vinden, zodat de spieren ook in de thuissituatie
kunnen worden
getraind.
Onder andere
Spurd heeft
oefenstof voor
jong en oud
op facebook,
instagram en
youtube geplaatst.
De vakdocenten
lichamelijke

opvoeding en de docent ouderenlessen leveren op deze
manier hun bijdrage. Beweging is immers belangrijk om u
fit te voelen en gezond te blijven. Met de diverse workouts
op maat kunt u in uw eigen tempo en wanneer het u uitkomt
in de huiskamer of tuin aan de slag. De oefeningen voor
senioren zijn trouwens zeer toegankelijk en eenvoudig
uitvoerbaar.

Informatie
Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.
spurd.nl. Onder het kopje ‘Tips voor thuis’ vindt u beweegtips
voor senioren. Met een klik op het pijltje start u het filmpje.
U bent van harte welkom om ook mee te doen.
Als u denkt: ik wil wel bewegen met Spurd of het eerst even
bekijken via mijn computer of laptop, dan volgt hier hoe u bij
het filmpje komt: u opent ‘SPURD’, klikt ‘Sportactiviteiten’
aan, scrollt naar ‘Overig sportaanbod ouderen’, en klikt in de
aanduiding ‘Meer bewegen met ouderen’ op ‘Golden Sports’,
dan met aanduiding ‘Tip voor thuis, bewegen tips senioren’
en u krijgt de docent in beeld, die dan meteen begint.
En met of zonder Spurd: blijf of kom in beweging, houd u
goed en blijf vooral gezond.
l
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Purmerend bevrijd door Britse militairen
Vanwege 75 jaar bevrijding
plaatsen we een verhaal
over Purmerend, bevrijd
door Britse militairen, van
Piet Jonker, schrijver van
het boek ‘Terugblikken
over de stad en haar
bewoners’.
In april 1945 maken de Purmerenders zich op voor het
paasfeest. Na de hongerwinter, waarvan iedereen de verhalen
over het eten van onder andere suikerbieten en tulpenbollen wel
eens heeft gehoord, zijn de nodige levensmiddelen nog steeds
schaars. Onder andere aardappelen, suikerbieten, kindermeel,
tarwebloem, boter, tabak en scheerzeep zijn alleen ‘op de bon’
verkrijgbaar. Hier en daar sijpelen berichten door van een op
handen zijnde bevrijding, maar de Duitsers hebben het nog
stevig voor het zeggen in Purmerend. Een Duitse militair die wil
deserteren, wordt door collega-soldaten doodgeschoten op
de Nieuwstraat en op verschillende plekken in de stad worden
invallen gedaan, op zoek naar illegale kranten.

Voedseldroppings
De geallieerden komen vanuit
Zuid-Nederland steeds
dichterbij en uiteindelijk
mogen vliegtuigen boven
westelijk Nederland, waar
behoorlijk honger wordt
geleden, voedsel afwerpen.
Veel Purmerenders zien
de bommenwerpers laag
over de weilanden vliegen
en sommigen zitten zelfs
op daken te wuiven met
handdoeken. De meeste pakketten worden gedropt boven
weilanden en moeten worden ingeleverd bij de firma
Doets (De Spar) aan de Gedempte Singelgracht, vanwaar
de voedingsmiddelen worden verdeeld onder burgers en
inrichtingen. De pakketten bevatten onder meer vlees in
blik, chocolade, margarine, meel, suiker en biscuits. Mannen
van boven de zestig jaar krijgen een blikje vlees en vrouwen
een reep chocolade. Van de lege biscuitblikken worden
na de oorlog onder andere bootjes gemaakt, maar ook
trommelkorps Strijd en Krachtig (later Willem Eggert) uit de
Hazepolder gebruikt de blikken - als trommels.

Kultuurkamer
Op 4 mei wordt de capitulatie bekendgemaakt via
radiostation Herrijzend Nederland en spreekt de koningin
het volk toe. Door Purmerenders die het bericht via de
verstopte radio hebben vernomen, is al snel de hele stad op
de hoogte. De volgende ochtend wordt het langzamerhand
feest in de stad. Draaiorgelmuziek en een concert van het
Stedelijk Orkest, dat vanwege het niet toetreden tot de
Kultuurkamer al lange tijd niet heeft kunnen spelen. Het feest

duurt tot negen uur in de
avond, omdat de spertijd
(avondklok) nog gehandhaafd
is en iedereen dan binnen
moet zijn.

Doorgereden
Twee dagen later komen de
Binnenlandse Strijdkrachten
in blauwe uniformen en met
de oranje band om de arm de
Kaasmarkt opmarcheren. Uiteindelijk wordt het zó druk, dat
de Kaasmarkt moet worden afgezet voor de ontvangst van de
lang verwachte Canadese bevrijders. Ook in de Hoogstraat is
ruimte gemaakt om de militaire voertuigen ruim baan te geven,
maar helaas, het wachten is voor niets, want de Canadezen
laten zich niet zien.
Op 8 mei gaat weer het gerucht door de stad: ‘De Canadezen
komen vanavond’, en al snel begeven veel Purmerenders
zich naar de Kaasmarkt. Na lang wachten wordt via de
luidsprekers meegedeeld dat de Canadezen inderdaad in
Purmerend zijn geweest,
maar op de Gedempte
Singelgracht de weg naar
Den Helder hebben gevraagd
en meteen zijn doorgereden.

Gebroken been
Op woensdag 9 mei beginnen
mensen die al uren lang
staan te wachten op de
Kaasmarkt te juichen als
Melkweg nu Marquise
een militair voertuig komt
aanrijden. Het blijken echter drie Engelse soldaten te zijn die
op familiebezoek komen en daarna weer vertrekken. Veel
Purmerenders blijven wachten en rond acht uur rijden dan
eindelijk de bevrijders de Kaasmarkt op. Het zijn echter geen
Canadezen, maar Britse militairen. Van alle kanten komen
mensen naar de Kaasmarkt gehold om het feest mee te
maken, maar een bewoner van de Westerstraat wordt op de
Padjedijk aangereden door een militair voertuig en beleeft de
bevrijding met een gebroken been in het ziekenhuis.
Het is toch groot feest. Soldaten, verzetsmensen koeriersters
en verpleegsters worden op de schouders rondgedragen.
Er zijn bloemen voor de
bevrijders, commandanten
houden toespraken en
steeds opnieuw worden
volksliederen en populaire
oorlogsliedjes gezongen. De
avondklok wordt verzet naar
elf uur en tot die tijd is het
één grote optocht van blije,
bevrijde Purmerenders.
Bronnen: Eigen archief, weidevenner.nl en ‘Purmerend in oorlogstijd’.

l

Pagina

Gerenoveerd marktkantoor
herplaatst op Koemarkt

Wijkagent Kelly Bak
stelt zich voor

Het oude marktkantoor op de hoek Plantsoenstraat/Koe
markt, gebouwd in 1910 door aannemer J. Kobes naar
een ontwerp van gemeentearchitect W. Postema, moest
wijken voor de bouw van de nieuwe Markthal. In plaats
van slopen werd het gerenoveerde en tot monument
verklaarde kantoor in z’n geheel op spectaculaire wijze
verplaatst naar een andere plek op de Koemarkt.
Voor de bouw van de
gesloopte NUKA-hal
(‘nuchtere kalveren’)
werd dat deel van de
Koemarkt ook gebruikt
voor de veehandel.
Vanuit het kantoor had
de marktmeester een
prima overzicht van
de markt. Als de klok
op de Schapenmarkt
(Villa Clementine)
zeven uur aangaf, liet
de marktmeester via
de grote luidspreker aan het kantoor weten dat de markt was
geopend en de handel mocht beginnen.
Ook het mozaïek Handje Klap werd voor de verhuizing zorg
vuldig uitgegraven en opgeslagen, maar dit bleek geen goede
oplossing. Daarom werd het tijdelijk op een andere plek op de
Koemarkt gelegd, maar nu is het terug waar het hoort, namelijk
voor het marktkantoor.

Beeldmerk
Die sierstenen voor het kantoor vormden een mozaïek van twee
veehandelaren die via handjeklap proberen zaken te doen. Het
mozaïek is in 1988 tot stand gekomen in samenwerking met de
Nederlandse Beton Maatschappij en praktijkleider B. Kwaak
van het Samenwerkingsverband Grond- weg- en Waterbouw
heeft met drie leerlingen de stenen gelegd. Wethouder H.
Brinkman onthulde het symbool van vier vierkante meter, onder
toeziend oog van wethouders J. Guichelaar en H. Harmsen.
Marktmeester Van Dijk liet de aanwezigen weten de stenen als
een onderdeel van de markt te beschouwen: “Het onderstreept
als het ware het belang van de
markt.” Wethouder Brinkman
vond dat de stenen als beeld
merk bij de markt thuishoren,
‘zoals de markt bij Purmerend’.
Het mozaïek Handje Klap
heeft, nu de Markthal gereed
is, uiteindelijk ook een
prominente plek gekregen,
pal voor het marktkantoor.
Met medewerking van
Piet Jonker.
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Hallo beste wijkbewoners
van de Purmer-Noord,
Mijn naam is Kelly Bak.
Sinds begin maart ben ik
de nieuwe wijkagent van
de Purmer-Noord. Dit doe
ik samen met mijn collega
Johnny Hagenaar.Ik ben sinds
2003 werkzaam bij de politie
en heb de afgelopen jaren op
veel plekken in Noord-Holland
gewerkt. Zo heb ik naast mijn
noodhulpwerkzaamheden deel
uitgemaakt van het horecateam in Hoorn en was ik jeugdspecialist
in Heerhugowaard en wijkagent in Nieuw-Vennep.
De functie van wijkagent vind ik bij de politie een van de mooiere
taken en die voer ik dan ook met veel enthousiasme uit.
Het nauwe contact met de wijkbewoners en het samenwerken
met de gemeente en andere instanties geven me veel energie.
Ik ben een wijkagent die graag wil weten wat er speelt in de
wijk. Dit kan echter alleen als mijn contact met u als bewoner
goed is. U bent deels mijn oren en ogen, en daarvan maak ik
graag gebruik. Het goede gesprek ga ik dan ook graag aan, en
ik ben er een sterk voorstander van om te blijven communiceren.
Desalniettemin zal ik ook optreden als dat moet; streng maar
rechtvaardig, zou ik zeggen.
In deze tijden van coronacrisis is het voor iedereen een vreemde
situatie om met elkaar in contact te staan. U zult me misschien
minder in de wijk zien omdat u zelf ook minder buiten bent en
omdat ik in deze periode ook veel vanuit huis werk.
U kunt me bereiken via 0900-8844, via www.politie.nl, via
instagram: @pol_wijkagent_bak en via twitter: @pol_bak.
Met vriendelijke groet, Kelly Bak,
Wijkagent Purmer-Noord.
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