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WIJKKRANT
PURMER - NOORD
Voor en door bewoners

Van de redactie

DECEMBER 2021
12e jaargang
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gemakkelijker vol te houden. Kijk op Spurd.nl voor onze
beweegactiviteiten in groepsverband.

Beste wijkbewoners,
Het laatste nummer van dit jaar staat boordevol artikelen
over onder andere ontwikkelingen van de bouwplannen in
de Purmer (‘De Oostflank’), verslagen van het Halloween- en
sinterklaasfeest. Joke van Loenen heeft een interview gemaakt
met ‘onze’ wethouder Mario Hegger. Dat interview zal door
plaatsgebrek in de volgende wijkkrant worden geplaatst. Joke
gaat onze redactie helaas verlaten. We zijn daarom op zoek
naar nieuwe redactieleden. Als u daar belangstelling voor
heeft of nadere informatie wilt hebben, mail dan even met
wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
In verband met de coronamaatregelen gaat de kerstbomen- en
vuurwerkinzameling niet door.
We wensen u veel leesplezier toe en alvast fijne feestdagen.

l

boosterprik
Sinds kort mogen mensen boven de 60 jaar en zorgmedewerkers
een extra prik tegen corona halen: de boosterprik.
De GGD
en de gemeente willen dat inwoners deze snel en dichtbij kunnen
halen. Daarom opent er binnenkort een priklocatie van GGD
Zaanstreek-Waterland op het evenemententerrein aan de
Purmerenderweg (kruising Westerweg). De locatie gaat uiterlijk
eind december open, of eerder als mogelijk. In Zaandam blijft de
huidige priklocatie PG1 (Pieter Ghijsenlaan 1) in gebruik tot het
voorjaar van 2022.

In oktober had ik een gesprek met mevrouw Akker in de
Tilburyflat. Haar verzoek is bij onze specialist ouderensport
terechtgekomen en heel duidelijk: ‘Er moet meer worden
bewogen in de Tilburyflat! Er zijn veel bewoners die de flat
niet of nauwelijks meer uitgaan.’ In de activiteitenruimte is
van alles te doen, van biljarten tot kaarten en bingo. Daar
moet absoluut een beweegmoment aan worden toegevoegd.
Wat kan Spurd hierin betekenen?
Samen komen we al gauw op een voorstel. Spurd neemt de
organisatie en uitvoering op zich en mevrouw Akker verzorgt
de promotie onder de bewoners en de omwonenden. De
activiteit wordt uiteraard voor iedereen toegankelijk.
Heeft u ook een idee op het gebied van bewegen? Ik kom
graag langs om uw idee te bespreken.
Fijne feestdagen en tot ziens in de wijk,
Rosan Ootes,
Wijksportcoach Purmer.
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Contactpagina
Heeft u een leuk idee of een vraag aan ons, dan kunt u
dat ons laten weten via onderstaand contactformulier.

Buurtbewoners die aan het terrein wonen zijn geïnformeerd
en worden de komende tijd op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen. Je vindt er meer over op internet: bit.ly/32pxi5s l

Bewegen, ook in de
donkere maanden!
Voel je je soms futloos? Lukt het echt niet om jezelf
van de bank te slepen om in actie te komen? Realiseer
je dan dat je lichaam door beweging juist op gang
komt. Je hart en longen worden aan het werk gezet en
onder andere je bloedcirculatie verbetert.

Op de foto van links naar rechts: Hans Wessels, Bianca Kerpentier
secretaris, Petra Pastoor, Ed Vredeling (voorzitter), Peter Kerpentier,
Ilona Karregat en Peter Klappe.

Al na een paar weken regelmatig bewegen voel je je
energieker en heb je meer zin in dingen. Probeer vaste
sportmomenten te prikken of spreek met iemand af om het

Vul het contactformulier in op de webpagina van de PurmerNoord: www.wijkkrantenpurmerend.nl/purmer-noord.
l

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Verkiezing mooiste
kerstversiering 2021
Ook dit jaar organiseert de
Wijkkerngroep Purmer-Noord ‘wie heeft
de mooiste kerstversiering zichtbaar
vanaf de openbare weg?’.
De wijkkerngroepleden lopen vóór de
kerstdagen een ronde door de PurmerNoord om te kijken welke kerstversiering
op de nominatie komt te staan voor de
verkiezing van de mooiste versiering.
De uitslag en de prijsuitreiking volgen in januari 2022, de
datum wordt nader bekendgemaakt.

Categorieën
Er zijn twee categorieën; de eerste gaat om h
et mooiste woonhuis dan wel de mooiste voortuin.
De prijzen zijn een bouwmarktcadeaubon ter waarde van:
1e prijs: d 100,-, 2e prijs: d 75,-, 3e prijs: d 50,-.
Bij de tweede categorie gaat het om de mooiste straat of
het mooiste blok huizen (minimaal vier woningen aan elkaar
geschakeld). In deze categorie is er één prijs, namelijk d 150,-.
U kunt zich voor het mooiste blok huizen opgeven
via het e-mailadres van de Kerngroep Purmer-Noord:
kerngroeppurmernoord@hotmail.nl.
l

Wat kunt u zelf doen in uw wijk
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Sinterklaas op het Gildeplein
Ook dit jaar organiseerde
de winkeliersvereniging van
het Gildeplein het sinterklaasfeest op het plein. De
goedheiligman werd begeleid door twee Pieten.
Op het plein bezocht de Sint
de schoenlapper. Eerder op
de dag heeft Piet een paar
schoenen van de Sint gebracht
en nu kwam Sinterklaas zijn
schoenen ophalen.
Ook was er was een
dansgroep van Pieten.
De aanwezige muziek
zorgde voor een prettige
sfeer. Er waren twee muzikanten die over het plein liepen
en sinterklaasliedjes zongen, onder begeleiding van een
trompet- en gitaarmuziek.

Draaimolen
Verder was er was een draaimolen voor de kleine kinderen en
trampolines, waarop naar hartenlust kon worden gesprongen.
Ook de oliebollenkraam was weer aanwezig.
In de tent werd warme chocolademelk geschonken en was er
een rustplaats voor sinterklaas. Hier konden de kinderen ook
bij sinterklaas op schoot en foto’s laten maken.
Rond 15.00 uur ging de sint weer naar zijn volgende adres
om aan de kinderen cadeautjes te geven.
Ook de mensen die de EHBO verzorgen waren aanwezig.
Kortom, het was wer een geslaagd feest.
l

Wat is er in de Purmer te doen?

MijnGemeente-APP
Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of heeft u ergens
last van bijvoorbeeld grofvuil of vuilniszakken op de straat
waar niets mee gebeurt? U maakt dan een foto met de
app en verzend deze. De app stuurt gelijk de locatie mee.
De gemeente streeft ernaar uw melding binnen een paar
werkdagen af te handelen.
Download de iOS-versie in de Appstore, of download de Androidversie in de Google Playstore. Na het installeren van Mijn
Gemeente-app moeten gebruikers zich eenmalig aanmelden.
Klachen kan ook via de website van de gemeente
www.purmerend.nl/klacht of telefonisch 0299 452 452
l

De wijkkerngroep
organiseert voor de
bewoners van de
Purmer de mogelijkheid
een bloembak te laten
plaatsen en die dan
zelf te verzorgen. Er
zijn echter wel enkele
spelregels en er wordt
gekeken of de locatie
geschikt is. Ook wordt in
overleg bekeken of de verkeerssituatie het toelaat. Het
moet immers een veiligere situatie worden voor u en de
andere bewoners.
Vul het formulier hieronder in en wij komen bij u kijken.
Op deze site kunt u kijken aan wat voor regels u moet voldoen:
www.kerngroeppurmernoord.nl/wijkactiviteiten/bloembakken.html l

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Participatiebijeenkomst
Oostflank goed bezocht
Op dinsdag 9 november was de eerste
participatiebijeenkomst over de gebiedsvisie van
de Oostflank. De avond was bedoeld om bewoners
en geïnteresseerden te informeren over het gebied
Oostflank Purmerend, het gebied van Baanstee-Noord
tot aan Vurige Staart. De avond werd druk bezocht,
waardoor er verschillende sessies waren.
De bijeenkomst was in tweeën gedeeld. In het eerste
gedeelte werd een presentatie gegeven waarin wethouder
Thijs Kroese een welkomstwoord hield. Verder kregen we
informatie over de samenwerking, Oostflank Purmerend, de
gebiedsvisie en de participatie. In het tweede deel konden
we in gesprek gaan met mensen van de gemeente, BPD
Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer.

Startakkoord
De drie partijen gaven aan dat ze één ambitie hebben, een
startakkoord geven en veel aan participatie doen.
Die ambitie bestaat uit betaalbare, duurzame woningen in
combinatie met een groene, gezonde omgeving en een
aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur en een groter
Purmerbos.
De informatie over de gebiedsvisie Oostflank betrof de
kenmerken en kwaliteiten van het gebied, de opgaven
(woningbouw, voorzieningen, recreatie, natuur, ecologie,
waterbeheer, klimaatadaptatie, gezondheid en mobiliteit),
het zoeken naar oplossingen en de richtinggeving voor
toekomstige ontwikkelingen.
Qua participatie ging het om het in gesprek gaan met
bewoners, ondernemers, organisaties, bezoekers en
anderen die willen meedenken, op verschillende manieren
(bijeenkomsten, website, sociale media), het tijdig informeren
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van mensen, het creëren
van een wisselwerking
tussen hen, en het duidelijk
aangeven hoe ieders
inbreng wordt verwerkt in de
gebiedsvisie.

Memoblaadjes
Na de presentatie kon je in
gesprek met de gemeente,
BPD en Staatsbosbeheer. Je
kon je ideeën en meningen
aangeven op memoblaadjes
en deze op panelen plaatsen.
Ook kon je spreken met de wijkmanagers van de PurmerZuid en -Noord.
In de Magnolia-zaal kon je praten over woningbouwopgave,
natuur- en klimaatopgave, het Purmerbos, cultuurhistorie en
je ervaringen.
In de North & East-zaal kon je je uiten over je ideeën,
dromen, zorgen en het participatieproces, en kon je in
gesprek met de wijkmanagers.
Wil u meer informatie over het project Oostflank, kijk dan
gerust eens op de website www.oostflankpurmerend.nl.
Ilona Karregat-Bos,
secretariaat Wijkkerngroep Purmer-Noord.

l

Burgemeesters op
winkelcentrum Gildeplein
Op donderdag 4 november in de namiddag bezochten
de burgemeester van Purmerend, Don Bijl, en zijn
evenknie van de Beemster, Karen Heerschop, het
winkelcentrum Gildeplein. Ze deden dit in het kader van
de toekomstige verkiezingen en om zich te promoten.
De gemeente Purmerend
en Beemster gaan immers
binnenkort samen. De
regering wil immers graag
dat kleinere gemeentes zich
aansluiten bij een grotere
gemeente om de kosten te
reduceren.
Op het Gildeplein was er
de mogelijkheid om onder
genot van een drankje de
beide burgemeesters vragen
te stellen over alledaagse
zaken in beide gemeentes.
Het was voor de bewoners
en burgemeesters een
gezellig samenzijn.
l
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Halloweenparty op Spinnerhof
Op 17 oktober organiseerde Macelino XXX, samen
met een buurvrouw bewoners van het Spinnerhof, een
halloweenparty. Het is en was dus een privé-initiatief.
De party is na twee jaar onderbroken te zijn geweest door de
corona-uitbraak weer opgestart, tot volle tevredenheid van de
bewoners en familieleden. Er deden ongeveer dertig kinderen
en ouders mee aan het feest, dat inclusief eten was.
Er was voor dit feest geen budget aangevraagd bij de
gemeente. Wel was er door menigeen een financiële bijdrage
gedaan om het feest te laten slagen.
Het feest is zeer goed ontvangen en Macelino hoopt volgend
jaar dit feest weer te kunnen organiseren.
l
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Gemankeerd kinderfeestje,
maar toch
Ik liep op 15 november over het Brikhof. Hier zag ik in de
bomen en aan de lantaarnpalen allerlei cadeautjes hangen. Ik
vroeg aan E, de Later, een van de bewoners van het Brikhof,
of hij de initiatiefnemer was. Zijn antwoord was: “Niet mijn
idee, maar dat van de dames van de bewonerscommissie!”
Ieder jaar proberen ze er een feestje van te maken voor de
kinderen. De gemeente, Intermaris en de Jumbo zijn hierbij
een grote steun. Helaas gooide corona dit jaar alles weer in
de war, want ze hadden het zaaltje in de Tilburyflat geregeld.
Dit feest kon helaas niet doorgaan, ze proberen nu een tent
te regelen via Intermaris! Ik hoop dat lukt!
l

Rekencoaching
voor anderstaligen

Halloweenfeest
Waterlandse Morgen e.o.
Op 30 oktober was in de wijk, rond de Restraat/Roedestraat
en de Waterlandse Morgen, weer een griezelig maar leuk
halloweenfeest georganiseerd door bewoners uit de wijk.

Het Gilde Purmerend en Omstreken start een
projectgroep rekenen voor anderstaligen. De ervaring
heeft namelijk geleerd dat de Nederlandse taal bij het
rekenen problemen kan opleveren. Het Gilde heeft
daarom besloten een nieuwe projectgroep te starten:
Rekencoaching voor anderstaligen.
De anderstaligen kunnen scholieren zijn die mbo-onderwijs
volgen, maar ook mensen die voor hun studie rekenen nodig
hebben. Na de aanmelding volgt een uitnodiging voor een
gesprek, waarin het vervolgtraject wordt besproken. Na
betaling van e 10,- inschrijfgeld is de begeleiding gratis.
Contact: telefoon 06 5180 6904, e-mail
rekencoaching.gildepurmerend@ziggo.nl.

l

Halloweenfeest, Arestraat.

Na wekenlang voorbereiden en knutselen werden de straten
en stegen omgetoverd tot griezelige halloweentaferelen. Er
was een route uitgezet en hierop kwam je geregeld spoken
en andere griezels tegen. Uiteraard was het feest rijkelijk
voorzien van halloweenhapjes en -drankjes, die door de
buurtbewoners waren verzorgd. Na afloop was er nog een
heuse brassband opgetrommeld om het feest te versterken.

Aangemeld
Voor de griezeltocht moest je wel vooraf zijn aangemeld bij de
organisatie, zodat die een beeld kon krijgen van de hoeveelheid
mensen die dit feest kwamen bezoeken. Uiteindelijk waren er 73
geregistreerde kinderen die de tocht aandurfden. Al met al is het
bezoekersaantal op 150 mensen geschat.
Het was een gezellige avond, die het samenzijn in de buurt
weer heeft versterkt. Wellicht komt er een volgende editie
van het halloweenfeest. Wel benadrukt de organisatie dat het
bezoekersaantal beperkt moet blijven tot bewoners uit de
genoemde wijk om chaos te voorkomen.
Norbert Visser.

l

COLOFON
Redactie: Hans Pels, Peter Klappe.
E-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com
Bezorgklachten: wijkkrantpurmernoord@gmail.com
Drukwerk: Werkom
Voorzitter wijkkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23
E-mail wijkkerngroep: www.kerngroeppurmernoord@hotmail.nl
Website www.kerngroeppurmernoord.nl
Wijkwethouder: Mario Hegger, Telefoon 0299 452 452
Wijkmanager: Misja Horsthuis, Telefoon 0299 452 452
Wijkadviseur: Mehmet Uygun, Telefoon 06 150 006 23
E-mail: m.uygun@clup.nl
Sociaal Wijkteam, telefoon 0299 452 385
E-mail: wijkpuntpurmer@gmail.com
Wijkagenten: Johnny Hagenaar en Kelly Bak,
Telefoon 0900 8844
E-mail: Johnny.hagenaar@politie.nl, Twitter:@PJonhnnypn,
Instagram: wijkagentjohnnyhagenaar
Kelly Bak Telefoon 0900 8844
E-mail: Kelly.bak@politie.nl Internet: www.politie.nl,
instagram:@pol_wijkagent_bak en via twitter:@pol_bak
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