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Even voorstellen: wijkagent Johnny Hagenaar
Hallo, mijn naam is Johnny Hagenaar en
sinds 1 januari werk ik als wijkagent in de
Purmerend-Noord. Ik neem het stokje over
van Joshua Rutumalessy, die in Purmerend-Zuid zijn kunsten gaat vertonen. Wij
gaan wel nauw samenwerken.
Ik werk nu ruim 27 jaar bij de politie. Ik ben
begonnen in het toenmalig korps RotterdamRijnmond, waar ik 21 jaar heb gewerkt. Deels,
ook in Rotterdam, deed ik dit als wijkagent. Ik
heb bij de politie veel verschillende functies mogen bekleden:
van rechercheur bij de zedenpolitie tot coördinator aanpak verdovende middelen, en van de aanpak van criminele jeugdgroe-

Eindejaarsbijeenkomst
Op maandag 16-12-2019 werd er in het gebouw aan de
Riekstraat te Purmer noord een oudejaarbijeenkomst
gegeven door de wijkkerngroep Purmer.
Wij zijn er voor de inwoners van de Purmerend Noord en zuid en
helpen hen om mee te doen in de samenleving.
De avond was bedoelt om de mensen in de Purmer Noord en zuid
kennis te laten maken met alle disciplines van de samenleving.
Aanwezig waren; de burgemeester Don Bijl, wijkwethouder M.
Hegger, Wethouder financiën H. Rotgans, Wijkagent Joshua Rutumalessy, wijkmanager Misja Horsthuis, Mehmet Uygun sociaal
werker, de groep zwerfie Purmer Noord Ogen en Oren en vele

pen tot coördinator sociale media - en alles daar tussenin.
Ik heb in ons team de mogelijkheid gekregen mijn werkzaamheden elders te gaan doen en heb dit met beide handen aangepakt. Hiervóór ben ik in Noord-Holland wijkagent geweest
in Purmerend-Overwhere en in Landsmeer. Het zijn allemaal
prachtige wijken waar wij als de politie, samen met de verschillende netwerkpartners en vooral de bewoners en ondernemers, een hele hoop goed werk hebben kunnen verrichten.
Ik heb dan ook veel zin om aan de slag te gaan in
Purmerend-Noord en ga u zeker op straat tegenkomen.
Met vriendelijke groet,
Johnny Hagenaar,wijkagent Purmerend-Noord.
E-mail: Johnny.hagenaar2@politie.nl.
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andere bewoners bezochten de avond. Er was gezorgd voor de
inwendige mens. Diverse etenswaren waren aanwezig. De voorzitter van de wijkkerngroep bedankte de samenwerkende organisaties voor het afgelopen jaar in zijn toespraak. De wijkagent werd
speciaal bedankt voor zijn inzet en vertrek naar een andere wijk.
Lenie Wessels werd bedankt ivm haar vertrek, zij zat in het team
van de wijkkrant en ook de Mehmet Uygun omdat hij altijd klaar
staat voor de wijkkerngroep.
Ook zal het komende jaar meer aan communicatie gedaan
gaan worden richting bewoners. De website wordt verbeterd,
de wijkkrant komt met regelmaat met nieuws en waar nodig
is wordt er met flyers of posters gewerkt. De voorzitter van de
wijkkerngroep, dhr. Vredeling wenste iedereen fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2020
l

Kevin Farenhorst, 300 ste aanmelder zwerfie
Overal zie je het. Op straat, in de plantsoenen, in de tuinen
Zwerfvuil. Ongeveer vijf jaar geleden, begon Dirk Groot dat
vuil te verzamelen. In de loop van de jaren zijn er steeds
meer mensen bijgekomen die zijn voorbeeld volgden.

Kevin
Zo ook Kevin Farenhorst. Hij meldde zich aan als vrijwilliger
om mee te doen met het schoonhouden van de omgeving. Hij
was de 300ste vrijwilliger. En mag zich nu zwerfinator noemen.
Kevin verteld: “Ik ben 18 jaar en zit nog op school
mbo 1, economie. In juni doe ik examen en hoop dan als
vrachtwagenchauffeur te gaan werken. Ik werk nu al
als bijrijder”.

Hij heeft thuis het goede voorbeeld. Zijn beide ouders rapen ook
de rommel van de straat. Eenmaal per week gaan ze met z’n
drieën op pad. Zij verzamelen het zwerf-vuil in de Rijtuigenbuurt,
waar ze ook wonen. En vader Farenhorst gaat ook wel alleen de
wijk in en heeft daarvoor een bakfiets aangeschaft.

Ajax
Kevin is een grote voetbalfan. De wedstrijd Ajax-Juventus hebben
we in het stadion gezien. Mijn ouders ook, ik ga met vrienden”.
Misschien zijn er nog meer mensen die willen helpen met zwerfvuil
verzamelen. Aanmelden kun je via www.purmerend.nl/schoon. Je
krijgt dan een grijper, een hesje en zakken.
De redactie van de wijkkrant wenst Kevin nog veel succes met het
meewerken aan een schone stad.
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Welke straat wordt de mooiste
in Purmer-Noord?
Wordt 2020 het jaar waarin uw straat de mooiste van de
Purmer-Noord is? Als u denkt dat uw straat voor deze titel
in aanmerking komt, twijfel dan niet en schrijf uw straat in
via onze website www.kerngroeppurmernoord.nl of stuur
een e-mail naar kerngroeppurmernoord@hotmail.nl onder
vermelding van ‘Mooiste straat’ en uw eigen naam en adres.
Inschrijven kan tot 1 april 2020.
l

Activiteitenaanbod Spurd
 Beeball
Flying Petrels organiseert vanaf zaterdag 11
januari tot en met zaterdag 14 maart gratis
beeballtrainingen. Deze vinden plaats van
10.30 tot 12.30 uur in gymzaal De Weide. Houd er rekening
mee dat wordt verwacht uiterlijk 10.15 uur aanwezig te zijn en
dat de ingang aan de voorzijde is, dus niet bij de school. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Menno Leeflang
(sportcoach Spurd): mleeflang@lmi-nl.com of 06-22247467.
 SpurdFun
We gaan 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).
Daarnaast hebben we sinds dit schooljaar een 13+ Girls
Only-activiteit. Dus 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.
 Aangepast sporten
We zetten ons ook in voor aangepast sporten, voor kinderen
voor wie de reguliere sport (iets) te hoog gegrepen is. Er zijn
diverse mogelijkheden, zoals:
- Voetbal: maandag 14.30 - 15.30 uur bij Purmersteijn.
- Atletiek: maandag 14.45 - 15.45 uur bij NEA Volharding.
-D
 ans: dinsdag 14.30 - 15.15 en 15.15 - 16.00 uur in
gymzaal Sportlaan.
- Judo: vrijdag 15.00 - 16.00 uur in sporthal De Beuk.
Voor meer informatie, mail naar b.melis@spurd.nl.
 PurVak in de Voorjaarsvakantie
De PurVak in de kerstvakantie is net achter de rug en we
kondigen de volgende alweer aan. In de voorjaarsvakantie is er
van maandag 17 februari tot en met vrijdag 21 februari 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.
 JeugdSportPas
Weet je nog niet welke sport je leuk vindt? Probeer dan
vijf keer een sport uit via de Spurd-JeugdSportPas. De
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JSP is voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 en vijf keer
kennismaken kost maar € 8,-. Op de website staat een overzicht
van alle sportcursussen. Aanmelden voor de derde periode kan
tot en met zondag 23 februari via www.sportpas.nl/purmerend.
Je kunt kiezen uit 28 sporten op veel verschillende dagen en
tijden; er zit dan ook vast wel een leuke sport voor je bij. Voor
meer informatie kun je mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl of
bellen naar Olga Does, 0299-418100.
 Koningssportdag
De inschrijfformulieren voor de Koningsspelen zijn weer naar
de scholen gestuurd. Koningssportdag 2020 vindt plaats op
vrijdag 17 april. We organiseren 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.
 Leeghwaterbad
Op vrijdag 17 januari is van 19.00 tot 21.00 uur weer
aquadisco in het Leegwaterbad. Kijk voor meer informatie
over alledeze of andere activiteiten in het Leeghwaterbad op:
www.leeghwaterbad.nl.
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Wat is de Buzz?
De Buzz is een uit 1989 stammende Amerikaanse
schoolbus, waarmee de kinderen van afgelegen
dorpen en stadjes naar hun school werden gereden.
Het idee voor de Buzz is ontstaan van uit een
samenwerking tussen gemeente, Rabobank, Spurd,
Clup Welzijn, politie Waterland en RSWP om een
mobiele ontmoetingsplek te creëren voor jong en
oud. Nu is de bus van een schone motor voorzien en
goedgekeurd als een grote personenwagen.
De wagen is voorzien van een installatie die er voor zorgt dat in
de bus 240 volt is. Ook zijn een tv en twee monitoren geplaatst en
doet hij dienst als rijdend jeugdhonk. De bus kan worden gebruikt
door organisaties, verenigingen en bewonersgroepen ten behoeve van maatschappelijke activiteiten in Purmerend en Beemster. Behalve een mobiele inloopplek is de bus met zijn opvallende
uiterlijk een mooie aandachttrekker voor deze activiteiten.
Deze bus kunt u aanvragen bij W. Burger@clup.nl,
telefoon 06 430 068 58. De buzz wordt gereden door
vrijwilligers (met groot rijbewijs).

l
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Lidewijde schildert, etst en tekent
Op 14 januari
had de redactie
een afspraak
met Lidewijde
van Goor over
haar fantastische
hobby: het
maken van
schilderijen, etsen
en tekeningen eigenlijk te veel om
op te noemen.
Gezien haar fysieke ongemakken is het een prestatie van
ongekende kracht en schoonheid wat Lidewijde presteert op
het gebied van haar hobby. Haar familie heeft zelfs de schuur
opgebouwd tot hobbyruimte. Als je daar binnenkomt, kijk je je
ogen uit en denk je dat je in een museum bent beland. Er zijn
immers zo veel prachtige schilderijen en etsen opgehangen, of
in laden opgeborgen of apart gelegd als ze nog moeten drogen.

Wherelant
Lidewijde woont met haar man sinds 1971 in Purmerend. Ze is
aan haar hobby begonnen toen ze met kleurpotloden aan het
tekenen sloeg. Later sloot ze zich aan bij Wherelant en wel op de
Koemarkt, nu Van IJzendijkstraat, maar helaas voor haar is dat nu
fysiek een brug te ver. Gelukkig kan Lidewijde haar hobby blijven
uitoefenen, doordat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) haar de mogelijkheid heeft geboden mee te doen met
Atelier voor Twee, met ondersteuning van Wherelant.

Kleuren
Tijdens ons bezoek kregen we inzicht in op welke wijze Lidewijde
haar kleuren mengt. Vooral het kleurgebruik van Rembrandt werd
gedemonstreerd, door donker en licht met de korreltjes biester
met een klein beetje water te mengen; verbluffend.
Daarna werd een rol bruin pakpapier tevoorschijn gehaald, dat
een gladde en een ruwe kant heeft. Op de ruwe kant wordt
gewerkt met kleurpotloden, pastel en biester. Je hebt dan
een prachtige kleurachtergrond voor het schilderij. Ook liet
ze diverse bladen zien van kleuren waarvoor we vroeger op
school strafwerk kregen, omdat met de inktpot was gemorst.

Foto’s
We hebben Lidewijde gevraagd om enkele foto’s te mogen
afdrukken, zodat we u een indruk kunnen geven van haar
hobby. Het zijn er inderdaad slechts een paar, maar Lidewijde
heeft in werkelijkheid honderden kunstuitingen, en ze zijn
allemaal prachtig. De redactie was dan ook danig onder de
indruk. Er was één schilderij bij waarnaar we lang hebben
zitten kijken, maar er zit inderdaad een verschil in. Bij ons
samen kwam toen het idee op: zoek de verschillen.
De redactie en Lidewijde zijn benieuwd.
De redactie bedankt Lidewijde en haar man hartelijk voor de
ontvangst en de tijd.
l
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Hout stoken: denk aan de buurt
Het is weer winter, de tijd voor het aansteken van
houtkachels en -haarden. De redactie heeft een e-mail van
een wijkbewoner ontvangen met daarin een aantal tips om
het stoken ook aangenaam te houden voor de buurt.
Houtrook is namelijk ongezond en omwonenden kunnen overlast
ervaren. Zo is het belangrijk dat u minstens één keer paar jaar
uw schoorsteen laat vegen door een erkend vakman. Maak
een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes en
verstook alleen droog, onbehandeld hout. Ook is van belang
dat u een houtvuur vanzelf laat uitbranden. Bij ongunstige
weersomstandigheden blijft rook langer hangen. Stook daarom
niet bij windstil of mistig weer. Het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu) heeft onlangs een stookalert
ontwikkeld. Als de weersverwachting ongunstig is of de
luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM dit stookalert. Zo weet u
wanneer u een dikkere trui moet aandoen. U kunt zich voor het
stookalert aanmelden op www.rivm.nl/stookalert.
l

Presentatie Amsterdamse hofjes
De Werkgroep 55-Plus organiseert op donderdag
middag 20 februari voor de eerste keer in het nieuwe
jaar in ons Tritongebouw een powerpointpresentatie.
Deze keer vertelt Dick Wijers over het ontstaan van de
Amsterdamse hofjes.
We hebben Dick gevraagd
alvast een tipje van de
sluier op te lichten, zodat u
enigszins bent voorbereid
op wat u gaat horen en zien.
Uiteraard publiceren we hier
bij lange na niet alles wat hij
ons heeft verteld, maar toch.
In de dertiende eeuw leest
men al over hofjes. Ze zijn
een sociale voorziening
vooral voor weduwen en
ongehuwde vrouwen. Het
oudste, nog bestaande hofje is het Bakeneshofje in Haarlem
uit 1395. In Amsterdam is het St.-Andrieshofje uit 1613 het
oudste overgebleven exemplaar. Hoeveel hofjes we alleen
al in Amsterdam nog hebben en door wie deze werden en
worden bewoond, vertelt Dick u op deze middag.
Toch nog maar een uitsmijtertje: in het van Brienenhofje
aan de hoofdstedelijke Prinsengracht mochten mannen
zelfstandig wonen, maar zorgden de vrouwen voor het
schoonhouden van hun onderkomen. Wel moesten de
mannen de vrouwen assisteren met water halen.
De aanvang van de presentatie is om 14.00 uur. De zaal is
open om 13.30 uur en tijdens de pauze (omstreeks 15.00) uur
kunt u weer genieten van een kopje koffie of thee.
l
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Appartementencomplex
Grotenhuysweg bijna gereed
Op de hoek van de Grotenhuysweg en
de Purmerenderweg nadert het nieuwe
appartementencomplex zijn voltooiing. Het pand heeft
inmiddels een naam: Grotenhuyshof.
De eerste bewoners
kunnen hun nieuwe
appartement eind
dit jaar betrekken.
Het gebouw telt
vijf verdiepingen
en bevat 89
appartementen
(deels huur, deels
eigendom). De
woningen (veertig
tot zeventig
vierkante meter)
zijn bedoeld voor starters, eenpersoonshuishoudens en
senioren. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de
bouwwerkzaamheden. De eerste verhuiswagen is trouwens al
gesignaleerd, maar die bleek de nieuwe keukens te bevatten.
De architect geeft op zijn website aan dat is gekozen voor
‘kloek en niet te hoog, zodat het past in zijn omgeving’. Ook
de gekozen kleuren van het metselwerk passen in het de
groene omgeving waarin het pand is geplaatst.
We wensen de nieuwe bewoners veel woongenot en plezier
toe met hun nieuwe woning.
l

COLOFON
Redactie: Ria de Vries, Hans Pels, en Peter Klappe.
Redactionele ondersteuning: Fred Berga.
E-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Uit deze krant mogen geen artikelen en/of foto’s worden
overgenomen zonder toestemming van de redactie.
Bezorgklachten: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Drukwerk: Werkom.
Ontwerp en opmaak: Gerjan Stolp.

Contactinformatie
Voorzitter wijkkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23.
E-mail wijkkerngroep: kerngroeppurmernoord@hotmail.nl.
Website: www.kerngroeppurmernoord.nl.
Wijkwethouder: Mario Hegger, telefoon 0299 452 452.
Wijkmanager: Misja Horsthuis, telefoon 0299 452 452.
Wijkadviseur Clup Welzijn: Mehmet Uygun,
Wijkagent: Johnny Hagenaar.
telefoon 06 150 006 23, e-mail m.uygun@clup.nl.
Sociaal Wijkteam, telefoon 0299 452 385, e-mail
wijkpuntpurmer@gmail.com.
De volgende wijkkrant verschijnt op 9 april.

