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SAMEN STERK VOOR DE WIJK

Spurd-nieuws voorjaar 2020

De Purmer-Zuid, een
prachtwijk om in te wonen

Voorjaarsvakantie
De PurVak in de kerstvakantie 2019 is net achter de rug
en we kondigen alweer de volgende aan. In de voorjaars
vakantie is er van maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari
opnieuw PurVak. De locaties in de Purmer-Noord en -Zuid
zijn gymzaal Zuivelpad, sporthal De Vaart en Leeghwaterbad.
Kijk voor de meest actuele informatie op de nieuwe website:
www.purvak.nl.

• 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 nieuwe jaar is alweer een aantal weken oud, de oliebollen zijn op, de kerstbomen afgetuigd en de kerstballen
liggen weer op zolder. Er zijn goede voornemens gemaakt
en waarschijnlijk ook al deels losgelaten. Kortom, het
nieuwe decennium is gestart.
In onze wijk zijn we 2020 ook voortvarend begonnen. De jeugd
heeft met veel enthousiasme het vuurwerkafval ingezameld en
ingeleverd bij het inleverpunt naast de sporthal. Ook hebben de
jongeren stapels kerstbomen naar ditzelfde punt versleept en op
deze manier een extra zakcentje bijverdiend. We hebben we een
nieuwe wijkagent, die zich verderop in de krant aan u voorstelt,
we hebben feestvarkens die hun dertigjarig jubileum vieren in
onze wijk, en we blikken we terug op een aantal geslaagde evenementen uit het vorige jaar. In 2020 vieren we bovendien 75 jaar
bevrijding in ons land. In de hele stad zijn dit jaar evenementen
omtrent dit onderwerp, en ook wij besteden hieraan met de 5 mei
kindervrijmarkt extra aandacht.
In onze vorige wijkkrant plaatsten we een artikel over inbrekers.
Helaas zijn er rond de afgelopen feestdagen meerdere incidenten
geweest. Ook zijn er benzinedieven actief in de wijk. We herhalen
nog maar eens dat preventie bij u zelf begint. Houd uw buurt veilig
en zorg voor goede buitenverlichting rond uw woning.
Wij kunnen voor onze wijkkrant nog steeds nieuwe redactieleden
gebruiken, die zich betrokken voelen bij onze wijk en mee willen
helpen aan onze informatieve wijkkrant. Wij verwelkomen u van
harte in ons redactieteam! Mail ons en meldt u aan.
Heeft u een tip voor onze redactie, mail deze naar:
wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com
Wij wensen u veel leesplezier!
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SpurdFun
We gaan dit jaar door met het binnenprogramma van
SpurdFun. Op twee kleine wijzigingen na is het rooster
hetzelfde gebleven. De locaties in de Purmer-Noord en -Zuid
blijven gymzaal Zuivelpad (maandag 14.30 - 15.45 uur),
sporthal De Vaart (woensdag 15.00 - 17.00 uur) en gymzaal
Tarwestraat (donderdag 14.30 - 15.45 uur).

Girls Only 13+
Daarnaast hebben we sinds dit schooljaar een 13+ Girls
Only-activiteit. Ken jij meiden in de leeftijd van dertien jaar
of ouder die wel willen sporten, maar niet goed weten wat
precies? Adviseer hen dan eens een kijkje te nemen op
maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur in gymzaal Doplaan
(Doplaan 6, Overwhere).

Koningssportdag
De inschrijfformulieren voor de Koningsspelen zijn weer naar
de scholen gestuurd.
Koningssportdag
2020 vindt plaats op
vrijdag 17 april. Spurd
organiseert dan
sport- en spelactiviteiten voor ongeveer
vijfduizend kinderen in de Beuk, bij
Purmersteijn, in het
Leeghwaterpark en
het Leeghwaterbad.
Wil je helpen bij of
heb je ideeën over
Koningssportdag?
Mail dan naar
b.melis@spurd.nl.
Voor alle overige informatie kun je terecht op de
website www.spurd.nl.

Foto: Spurd
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Pioniers van de Purmer-Zuid
Dertig jaar geleden
was onze wijk nog in
ontwikkeling. Er werd vol
op gebouwd en wekelijks
kwamen er nieuwe
bewoners bij.
Winkelcentrum Meerland
bestond nog niet en de
huisartsen plus apotheek waren
gevestigd in een tijdelijk houten
gebouwtje naast sporthal De
Vaart. In deze periode kwamen
er ook pioniers in onze wijk om er hun bedrijf te vestigen en op te
starten. Vandaag stellen we u voor aan Cor en Joke van der Zee.
Cor en Joke woonden samen met hun kinderen Brenda
en Chester al in Purmerend. Cor werkte voor de gemeente
Amsterdam en kwam bij toeval in contact met squash, een sport
die eind jaren tachtig, begin jaren negentig enorm in opkomst
was. Cor liep al enige tijd met plannen rond om iets te gaan
ondernemen en heeft toen het plan opgevat een squashcentrum
te openen. In overleg met de gemeente kreeg hij een locatie
in de Purmer-Zuid toegewezen, aan het Koggenland. Na veel
voorbereiding, plannen maken, teleurstellingen en tegenwerking,
openden nu dertig jaar geleden, op 5 januari 1990, de deuren
van dit squashcentrum. Cor bouwde veel in eigen beheer. Met
dit nieuwe squashcentrum nam het gezin Van der Zee een
enorme sprong in het diepe, want op dat moment was de wijk
nog helemaal niet klaar en moest je maar afwachten of de
bewoners wel hun weg naar het centrum zouden vinden.

Inkijk
In het gesprek dat we met Cor hadden kregen we een mooie inkijk
in het leven van de familie van der Zee. Er werd hard gewerkt
en ook Cor’s echtgenote Joke hielp keihard mee in het bedrijf.
’s Avonds werd in het squashcentrum gekookt voor het hele gezin
en al snel hielpen de kinderen mee in het bedrijf. Vanaf 1992
kwam Brenda fulltime meewerken en in 2000 is Chester na een
langere parttime periode ook fulltime bij het bedrijf gaan werken.
In de afgelopen dertig jaar is er zoveel gebeurd, dat je wel een
boek kunt vullen met de anekdotes die Cor ons vertelde. Zo werd
in de beginperiode, toen winkelcentrum Meerland er nog niet
was, patat en snacks voor de wijk gebakken, en ook verkocht het
centrum snoepwaren voor de jeugd.

Doorontwikkeld
Wat duidelijk is: de hele familie Van der Zee is na die drie
decennia jaar nog steeds iedere dag druk met ondernemen.
Naast het squashcentrum is sinds 2003 ook een buitenschoolse
opvang en kinderdagverblijf BamBam Kids gevestigd op
deze locatie en is het squashcentrum doorontwikkeld tot een
volledig sport- en fitnesscentrum. In 2003, 2006, 2009, 2012
en 2018 is er fors ge- en verbouwd in het centrum. Vooral de
laatste jaren heeft de familie flink geïnvesteerd in professionele
sport- en fitnessapparatuur en heeft een aantal squashbanen
plaatsgemaakt voor deze uitbreiding. Dertig jaar geleden begon

het centrum met zes squashbanen, wat werd uitgebreid naar
negen. Nu zijn er nog vier squashbanen beschikbaar en ligt de
focus vooral op personal training en fitness.

Trots
Vandaag staat er een mooi sportcentrum, waar onze wijk
trots op mag zijn. Het centrum is voor iedereen, van jong
tot oud. De familie Van der Zee doet dit nu echter niet meer
alleen, maar wordt ondersteund door een heel team van
enthousiaste en professionele medewerkers. We hopen dan
ook dat de familie nog lang in onze wijk blijft ondernemen.
Sport en Fitness Purmerend en BamBam Kids is gevestigd
op Koggenland 94. Kijk ook eens op de websites
www.bambamkids.nl en www.squashfitnesspurmerend.nl. l

Even voorstellen: wijkagent
Josh Rutumalessy
De redactie geeft elke editie graag
het woord aan onze wijkagent. Sinds
1 januari hebben we een nieuwe
wijkagent voor de Purmer-Zuid. In deze
rubriek stelt hij zich graag aan u voor.
Beste inwoners van de wijk Purmer-Zuid,
Mijn naam is Josh Rutumalessy en op
1 januari ben ik gestart als wijkagent in de Purmer-Zuid. Ik heb
het stokje overgenomen van mijn collega Peter Dijks, die nu
van zijn welverdiende (pre)pensioen aan het genieten is.
Na de opleiding ben ik mijn carrière in 2007 begonnen bij het
wijkteam Purmerend-Centrum, aan de Gedempte Singelgracht,
gezeteld in een prachtig historisch pand. Na een kleine reorganisatie is het team in 2011 verhuisd naar het politiebureau
aan de Waterlandlaan 252, dat tot op de dag van vandaag mijn
vaste standplaats is. In de tussenliggende jaren ben ik vanuit de
zogeheten noodhulp me meer en meer gaan toeleggen op het
wijkagentschap, en ben ik in 2013 ter ondersteuning toegevoegd
aan de wijkagent Purmer-Noord. Uiteindelijk heeft dat in 2017
geleid tot een officiële aanstelling als wijkagent daar, waar ik de
afgelopen jaren met veel plezier heb gewerkt.
Ik heb echter de mogelijkheid gekregen om een nieuwe uitdaging
aan te gaan, die ik met beide handen heb aangegrepen, namelijk het wijkagentschap voor de Purmer-Zuid. De wijk is me niet
onbekend, aangezien ik in het recente verleden in de Purmer-Zuid
geregeld heb waargenomen. Ik heb er dan ook veel zin in om aan
de slag te gaan en u wellicht in de wijk te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Josh Rutumalessy,
Wijkagent Purmer-Zuid.
U kunt de wijkagent bereiken via 0900-8844 of via
www.politie.nl of via twitter @pol Purmerzuid.

l
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De wijkwethouder aan het woord
Een vast item in onze wijkkrant is een
column van onze wijkwethouder Thijs
Kroese. Hierin vertelt hij over zijn plannen
en ambities voor onze wijk en de hele
stad

Het stationsgebied:
nieuw Purmerend
Als u het lokale nieuws een beetje volgt, kan
het u niet zijn ontgaan: we hebben een visie ontwikkeld voor de
toekomst van het Stationsgebied en de Waterlandlaan. Deze visie
heeft als einddoel een stuk ‘nieuw Purmerend’. Dit is niet alleen
nieuw omdat oude panden plaatsmaken voor nieuwe gebouwen.
Het is ook nieuw omdat die nieuwe gebouwen, door hun omvang
en functies, een gebied gaan vormen dat we nog niet kennen in
Purmerend.
Begin 2011 - toen ik net raadslid was - schreef ik een
column, ‘The Strip van Purmerend’. Ik sprak over de
Waterlandlaan. We moesten als Purmerend groter denken.
We probeerden (toen zei ik al ‘tevergeefs’) een dorp te blijven,
terwijl we gewoon een stad zijn. Er moest een hoogbouwvisie
komen. ‘Kom maar op. De Waterlandlaan en ik zijn er klaar
voor’, schreef ik toen. De tijd was er niet rijp voor. Nu wel.

De stad heeft zich in het verleden als een inktvlek over het
landschap verspreid. Die verspreiding kan niet meer en
dat willen we ook niet. Bouwen in bestaand gebied en het
toevoegen van andere soorten woningen maken de stad
extra levendig en klaar voor de toekomst. En zo sparen we
ook het landschap om ons heen.
De historische binnenstad behoudt haar waarde en karakter.
Daaraan voegen we een hoogstedelijk gebied toe, een nieuw
centrumgebied. Een gebied waar wonen, werken, verblijf en
voorzieningen samenkomen. Met een openbare ruimte die
uitnodigt tot ontmoeting en verblijf. Groen, ruim opgezet, met
veel ruimte voor fietsers en voetgangers.
Dat alles komt samen rond een OV-knooppunt. De verplaatsing
van het station in de richting van de Waterlandlaan en het
verbinden van de verschillende vormen van openbaar vervoer
op die plek zijn vergezichten die de stad intensief veranderen.
Als je straks uit de trein stapt op Purmerend Centraal, zie je
niet alleen maar een snackbar, een parkeerterrein en een Aldi.
Je hebt dan de keuze: sla ik linksaf de historische binnenstad
in, of rechtsaf het stationsgebied in?
En oh ja: we bouwen alleen al in dit gebied minstens
duizend woningen.

l

Nieuws van

Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een centrale
plek in de Purmer-Zuid en een centrale plek voor de
wijkbewoners. Er worden veel creatieve, actieve en
educatieve activiteiten en workshops gehouden.

Kerstdiner in De Zuid-Pool
Net als in voorgaande jaren heeft activiteitencentrum De ZuidPool weer een kerstdiner georganiseerd voor de oudere wijkbewoners. Na weken van voorbereiding, met vele vrijwilligers
onder leiding van Guus Visser, is het weer gelukt er een geslaagd
kerstfeest van te maken voor de ouderen (60+) van onze wijk.
Ruim tachtig mensen bezochten dit jaar het jaarlijkse kerstdiner.
Op zaterdag 14 december ging om half vijf ’s middags de zaal
open en werden de gasten ontvangen met een heerlijk alcoholvrij drankje. Om half zes begonnen de vrijwilligers met het
uitserveren van de soep. Aansluitend werden de gasten de hele
avond door schalen met koude en warme hapjes voorgezet.

Livemuziek
Het kerstdiner werd opgeluisterd met livemuziek van de band
Only The Sixties. Tussen de gerechten door konden de gasten
heerlijk dansen. Om negen uur ’s avonds stopte de muziek en
ging iedereen voldaan richting huis. De gasten bedankten de
vrijwilligers voor de leuke avond. We kunnen stellen dat het
weer een geslaagde avond is geworden, vooral ook dankzij de
enthousiaste inzet van alle vrijwilligers van De Zuid-Pool.
Activiteitenoverzicht 2020 zie volgende pagina
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Activiteiten Programma 2020
 Maandag
10:30 – 12:30 Koersbal
12:00 – 14:00 Jeu de Boules
12:00 – 14:00 Aquarelleren
 Dinsdag
10:30 – 11:30 SPURD-weerbaarheidstraining
19:00 – 22:00 Klaverjassen
19:30 – 20:30 Bootcamp Girlpower!
20:30 – 21:30 Bootcamp Girlpower!
 Woensdag
09:15 – 11:15 Schildersclub (om de week)
11:00 – 12:00 Tai Chi
13:00 – 15:00 Jeu de Boules
 Donderdag
09:30 – 12:30 Schilderswerkplaats
09:30 – 10:30 Qi Gong
11:30 – 14:00 Koersbal
11:00 – 14:00 Ouderensoos
19:00 – 20:00 Bootcamp Girlpower!

4

 Vrijdag
09:00 – 11:30 Crea Hobbyclub
10:45 – 11:45 SPURD-ouderen GYM 55+
19:00 – 20:30 Kinderdisco (1x per maand,
hou de sociale media in de gaten)
 Zondag
14:00 – 16:00 Bingo (laatste zondag van de maand)
14:00 – 16:00 ZoMiPo (elke 2e zondagmiddag van de maand
in de Molentocht)
17:00 – 22:00 Troefcall (1e zondag van de maand)
ZoMiPo 9 Februari 2020: Optreden van ‘Peu de Feu’. Liedjes
met Nederlandse tekst, met een vette knipoog naar de Swing,
Jazz, Hot Club de France, maar ook naar popliedjes.
Toegang € 4,00 inclusief een kopje koffie of thee.
Als u geïnteresseerd bent in één van de activiteiten, kom
dan eens langs op het tijdstip van die activiteit en laat u
informeren over de mogelijkheden door de vrijwilligers of mail
naar: info@purmerzuidpool.nl.
De vrijwilligers van het wijkcentrum hopen u vaak te zien! l

Inzameling vuurwerkafval en kerstbomen groot succes
Gelijk aan vorige jaren heeft de gemeente twee dagen
georganiseerd in diverse wijken voor het inleveren
van vuurwerkafval en kerstbomen, waarbij de jeugd
een extra zakcentje kon verdienen. Ook in onze wijk
konden de jongeren terecht op het Koggenland.

wijk op de derde plek van de stad; alleen in Weidevenne en de
Purmer-Noord is meer vuurwerkafval ingeleverd. Met de enthousiaste hulp van onze jeugd is onze wijk weer een stuk opgeruimder
en blijft vuurwerkafval niet onnodig lang onze straten vervuilen.
De redactie hoopt dat de gemeente ook de komende jaren deze
inleveractie blijft ondersteunen.

Op 2 en 3 januari
heeft onze jeugd
duidelijk haar best
gedaan. Er zijn op
die dagen heel veel
vuurwerkresten
en kerstbomen
ingeleverd bij het
inzamelpunt naast
sporthal de Vaart.
Winkelwagens,
bolderkarren en
behulpzame ouders
met de auto reden
af en aan om alle
vuurwerkafval en
kerstbomen in
te leveren. Voor
menigeen betekende
dit een aardig extra zakcentje. De medewerkers van de gemeente
waren zeer enthousiast over de grote hoeveelheden en aantallen
die naar het inleverpunt zijn gebracht. En de kinderen gingen
allemaal met een ophaalbewijs naar huis, dat achteraf kon worden
verzilverd voor cash, zodat ze niet met al dat losse geld over
straat hoefden.

Onze jongeren tezamen hebben in totaal deze twee dagen zomaar
€ 1.500,- verdiend met deze actie, en dat is mooi meegenomen.
Een aantal jongelui gaf aan het zo verdiende geld aan een goed
doel te willen schenken, en dat is uiteraard nog mooier.
l

Totaal
In totaal is in onze wijk 4.612 kilo vuurwerkafval ingeleverd en
zijn 697 kerstbomen ingenomen. Met deze aantallen staat onze

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 Erik Goldsteen.
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.

