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WIJKKRANT
PURMER - ZUID
Voor en door bewoners

Samen sterk
voor de wijk
De Purmer-Zuid, een
prachtwijk om in te wonen
•
•
•
•
•
•

Schoon en heel
Actief en positief
Toegankelijk en bereikbaar
Samen en leuk
Veilig en sociaal
Compleet

12e jaargang
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Wist u dat u de wijkkrant ook digitaal kunt lezen?
Op www.wijkkrantenpurmerend.nl/purmer-zuid/ kunt u alle
wijkkranten terugvinden van de laatste jaren om nog eens op
uw gemak digitaal te lezen.
Ook nu alle coronabeperkingen steeds grilliger en
onvoorspelbaarder lijken te worden, willen wij als redactie van
de wijkkrant u al het nieuws uit en over de wijk blijven melden.
U kun ons daarbij helpen. Voelt u zich betrokken bij uw wijk
en vindt u het leuk om samen met ons de wijkkrant samen
te stellen? Stuur dan een mail naar wijkkrant.purmerzuid@
hotmail.com en we nemen graag contact met u op.
Heeft u een tip voor onze wijkkrant?
Mail die naar wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.

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

11 november is de dag…

Van de redactie
Voor u ligt alweer wijkkrant nummer 7, de laatste wijkkrant
in 2021. We hopen u volgend jaar opnieuw in een zevental
edities nieuws uit de wijk te kunnen brengen.
Het is een bizarre tijd, waarbij versoepelingen en vlak daarna
alweer beperkingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen. We
kunnen u in deze krant niet voorzien van het laatste nieuws
omtrent corona, maar de afgelopen twee jaar hebben we wel
geprobeerd u zo veel mogelijk op de hoogte te brengen en
houden van het wel en wee in de wijk. In deze coronaperiode
is het juist belangrijk dat uw huis een ‘thuis’ is voor het hele
gezin. Een harmonieuze wijk speelt daarin een belangrijke rol.
Volgend jaar gebeurt er weer genoeg in uw wijk.
KPN is druk bezig om alle woningen te voorzien van glasvezel,
zodat onze wijk straks klaar is voor de digitale toekomst. De
werkzaamheden op de Persijnlaan zijn bijna afgerond. Als het
goed is, gaan de laatste nieuwe bomen eind december de
grond in; half november was al een aantal geleverd en klaar
om te worden gepland. Ook heeft de gemeente eind november
een start gemaakt met het verwijderen van diverse bosschages
rond de speeltuin in wijkpark de Driegang naast De Zuid-Pool.
Deze werkzaamheden zijn iets naar voren gehaald, omdat er
de laatste weken geregeld overlast was van hangjongeren.
Volgend jaar zal wordt gestart met het vernieuwen van de
speeltuin, waarbij het eiland ook wordt meegenomen. Het
beroemde pontje kom waarschijnlijk niet meer terug, maar er
wordt druk nagedacht over leuke alternatieven voor de jeugd.
Rest ons om u hele fijne en gezonde feestdagen toe te wensen!
De redactie wenst u veel leesplezier.

DECEMBER 2021
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Op 11 november wordt ieder jaar het Sint-Maartenfeest
gevierd voor en door de jonge wijkbewoners met
onder andere een lampionnentocht langs de huizen
in de vooravond, waar de kinderen na het zingen van
specifieke Sint-Maartenliedjes een snoepje, koekje of
stuk fruit krijgen van de bewoners.

Leerlingen bij een van de kado tafels.
(De foto is door de school aangeleverd met toestemming van de leerkrachten/ouders.)

Ieder jaar verzorgen de leerkrachten van basisschool
De Delta ook allerlei leuke activiteiten rond Sint-Maarten voor
de leerlingen. Normaliter gaan de kinderen van groep 1 tot
en met 4 van deze basisschool dan altijd op 11 november
overdag samen met hun klasgenootjes bij de winkels
op winkelcentrum Meerland langs en zingen daar voor
wat lekkers.
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Door alle coronabeperkingen was het Sint-Maartenfeest dit
jaar onzeker. Daarom zocht de ouderraad van de school naar
een creatieve oplossing, zodat de leerlingen toch veilig dit
feestje konden vieren.

Donaties
Dankzij de gulle snoepdonaties van de ondernemers op
en rond Meerland konden de leerlingen toch Sint-Maarten
vieren, dit jaar rond de school. Al zingend liepen de kinderen
langs de verschillende tafels en kregen daar wat lekkers. Het
leidde tot veel blije gezichtjes, een geslaagde Sint-Maarten
en een rugzak vol lekkers.
We willen onderstaande winkels via dit stukje nogmaals hartelijk
bedanken: Up 2 Date Womans Fashion, D-Style Haarmode &
Visagie, Albert Heijn, Harry de Groot, Otto Bikes, Kruidvat, Vomar,
Timp, Cafetaria Family, Stomerij Meerland, Faunaland, Brain
Wash, De Druiventuin, De Smikkeltuin, Visboer HTC de Boer,
Oliebollenkraam Meerland en Squash & Fitness Purmerend.
l

Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt

De wijkagent
aan het woord
De redactie geeft elke editie graag het
woord aan onze wijkagent.
Beste wijkbewoners,
Het einde van het jaar is alweer bijna in zicht, als deze
wijkkrant bij u thuis op de mat is beland. Het was wederom
een bewogen jaar dat, op het moment van schrijven, nog
eens is ontsierd door heftige rellen op verschillende plaatsen
in ons land; het laatste (strafrechtelijke) woord is daar nog
niet over gezegd. In de wijk gaat het dag en dagelijkse
leven echter gewoon door en hebben bewoners te maken
met jeugdoverlast, onder andere door het afsteken van
illegaal vuurwerk, getuige de enorme knallen in de omgeving
van winkelcentrum Meerland. Samen met de collega’s
van handhaving en de jongerenwerkers van Clup wordt
verbinding gezocht met de jeugd in de wijk, om daardoor
zicht te krijgen op die enkele lieden die het voor de grote
groep verstieren.
Verder blijft het (brom)fietsen in het voetgangersgebied
van het winkelcentrum een doorn in het oog voor de veel
bezoekers. Er wordt steekproefsgewijs wel gehandhaafd,
maar ik doe hierbij vooral het appèl aan de (brom)fietsers
om zich aan de regels te houden, en vooral rekening te
houden met elkaar.

Foto: Website jeugdfondssportencultuur.nl

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of
iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur helpt! Het fonds betaalt de contributie
of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen.
Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld
is lid worden van een sportclub of een dans-, muziek-,
kunst- of theaterschool.
Je kunt als ouder of verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij
het fonds. Dat kan alleen worden gedaan door een intermediair
van Clup Welzijn of de gemeente. Die kent de spelregels en weet
of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag is goedgekeurd,
kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les.

Bedrag
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis
van de hoogte van de contributie of het lesgeld en eventueel
de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt
de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging
betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor
attributen, die kan worden ingeleverd bij een winkel in de
buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.
Wil je meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur of een aanvraag indienen? Neem dan
contact op met wijksportcoach Rosan Ootes:
r.ootes@spurd.nl of 0299-418 100.
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In een vorige editie van de wijkkrant vroeg ik al uw aandacht
voor oplichters die via babbeltrucs er op uit zijn om u te
bestelen. Deze keer vraag ik uw specifieke aandacht voor
een andere vorm van oplichting, namelijk spoofing. Bij
spoofing wordt een trucje gebruikt om een andere identiteit
aan te nemen. Het lijkt dan bijvoorbeeld alsof u echt met een
medewerker van de bank te maken hebt, die van alles van u
gedaan wil krijgen. Slachtoffers van deze vorm van oplichting
komen er helaas te laat achter dat ze zijn opgelicht en blijven
veelal met een gevoel van schaamte achter, en dat hoeft
absoluut niet. Deze criminelen gaan heel geraffineerd te werk
en maken misbruik van het vertrouwen van het slachtoffer.
Doe dan ook altijd aangifte of melding bij de politie.
Voor handige informatie en tips om te voorkomen
dat je slachtoffer wordt, verwijs ik naar de site
maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Rest mij verder niets anders dan u heel fijne en vooral veilige
feestdagen toe te wensen!
Vriendelijke groet van uw wijkagent,
Josh Rutumalessy.
Correspondentieadres:
Politie l Noord-Holland l Zaanstreek-Waterland I Basisteam
Purmerend |Groep 4. Postbus 57, 2000 AB Haarlem.
M: 0900-8844.
l
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Adopteer wijkgroen met
gemeentebudget
Van niets naar kleur...!

Wist u dat het mogelijk is een groenperkje te adopteren
in uw buurt met behulp van budget van de gemeente?
Onlangs ontving de redactie een mail van twee van onze
wijkbewoners, Enny Smit-de Wolf en Stephanie Brands. Via via
hadden ze gehoord dat het mogelijk was een stukje groen of
een perk te adopteren met ondersteuning van de gemeente.
Op de site van de gemeente is het mogelijk om middels ‘aanvraag wijkbudget’ een aanvraag in te dienen voor zo’n adoptie.
Na goedkeuring van de wijkmanager regelt de accounthouder
‘werken in wijken’, Kees Vermeer, dan alle administratie met de
wijkbewoners en kan er aan de slag worden gegaan.

Boomperk
In het geval van Enny en Stephanie hebben ze een boomperk
op de hoek van de Frescobaldistraat en de Monteverdistraat
aangepakt en opgeknapt. Ook zorgen ze voor het verdere
onderhoud van dit perkje.
Het eindresultaat mag er zijn. Van een dor stukje aarde rond
een boom is nu een kleurig geheel van planten gekomen,
een aanwinst voor de straat.
En de dames kunnen heerlijk buiten aan de slag. Zoals zij
zelf zeggen: “Katten houden wij niet tegen, hondenbezitters
hopelijk wel hun hond, met dank.”
l
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En de schuur staat ook open;
handig. Zeker, ook voor
inbrekers is dit handig, want
uw mooie elektrische fiets
staat daar, en wat dacht u
van uw luxe barbecue?
En hoort u wat er beneden
gebeurt als u op zolder
uw thuiswerkkantoor heeft
ingericht en de achterdeur
niet is afgesloten of als het
slaapkamerraam open staat
om eens lekker te ventileren?
Een inbraak is vervelend, maar waarvan veel slachtoffers
vaak het meest last houden, is het nare gevoel dat er een
vreemde in hun huis is geweest.
Er zijn genoeg simpele maatregelen te nemen om het de
inbrekers lastig te maken, dus maak eens tijd voor een korte
schouw van uw woning. Kleine aanpassingen zijn vaak al
voldoende. Op internet zijn ook veel tips te vinden over
inbraakpreventie. Succes!
l

Ambitieuze plannen
voor Oostflank
De gemeente maakt samen met BPD Bouwfonds
Gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer een visie
voor het gebied, het gebied ten oosten en zuiden
van de stad dat loopt van de Baanstee-Noord tot
aan Vurige Staart. Op 9 november organiseerde
de gemeente een eerste meedenkavond over de
Oostflank. Bij het verschijnen van deze krant is ook de
tweede avond geweest.

Geef inbrekers geen kans
De winter staat weer voor de deur, het is laat licht en
vroeg donker. Kortom, het zijn ideale omstandigheden
voor het inbrekersgilde. Kijk daarom eens kritisch naar
uw woning, want een inbreker doet dit ook.
Inbrekers werken het liefst in de schemer en het donker. Zorg
dus voor voldoende licht in en om uw woning. En door alle
beperkende maatregelen rond corona zijn de mensen meer
thuis en moeten inbrekers nog inventiever te werk gaan,
want thuiswerken geeft ook nieuwe kansen. U zit druk in een
zoom-meeting en heeft de achterpoort maar opengelaten
zodat de kinderen zonder u te storen naar binnen kunnen.

Er komt één gebiedsvisie, omdat er meerdere ontwikkelingen
en uitdagingen tegelijk spelen, bijvoorbeeld woningbouw op
de golfbaan en in de Purmer-Zuid Zuid en het versterken van
het Purmerbos. Door één visie te maken kijken de drie
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De wijkwethouder
aan het woord
Een vast item in onze wijkkrant is
de column van onze wijkwethouder
Thijs Kroese. Hierin vertelt hij over
zijn plannen en ambities voor onze
wijk en de hele stad.
Politiek en inwoners,
Het is nu woensdag 24 november, 20.55 uur. Over vijf
minuten sluiten de stembussen. Een spannende avond,
want vanavond komen al de eerste uitslagen. Wie krijg de
meeste stemmen? Wie wint, wie verliest? Als u dit leest,
heeft u de uitslag al ruimschoots, maar terwijl ik dit schrijf,
weet ik nog niets.

partijen naar de combinatie wonen, natuur en recreatie. Doel
hierbij is dat de natuur wordt vergroot en verbeterd, ook bij
(en zelfs door) woningbouw.

Tegenstrijdig
Meer woningen én de natuur vergroten: dat klinkt misschien
tegenstrijdig, maar de voorwaarde voor Staatsbosbeheer
om mee te doen aan de gebiedsvisie is dat de natuurwaarde
van het Purmerbos en de andere groene gebieden in en
rond Purmerend er per saldo op vooruitgaat. Dit is zelfs zo,
als dat betekent dat in een klein deel van het Purmerbos,
in de Purmer-Zuid Zuid, woningbouw gaat plaatsvinden.
Zo is er een idee om het huidige bos uit te breiden en de
biodiversiteit te versterken. Het Purmerbos bestaat nu uit veel
populieren en essen. Door bomen als eik, els en beuk aan te
planten komt er ook meer variatie aan planten, insecten en
vogels.

Houtbouw
Qua nieuwbouw zet de gemeente vol in op de bouw van
een duurzame woonwijk, met veel houtbouw en andere
‘biobased’ materialen. De ambitie in de hele regio is namelijk
dat vanaf 2025 één op de vijf nieuwbouwwoningen van hout
moet zijn.
En het wordt een wijk voor iedereen: in Purmerend bestaan
nieuwbouwprojecten voor minimaal dertig procent uit sociale
huur, ten minste voor eveneens dertig procent uit betaalbare
koopwoningen en veertig procent vrije sector. Die verdeling
geldt ook voor de oostflank van Purmerend. Daarmee laat
de gemeente zien dat je ook met betaalbare woningen in het
groen kunt wonen. De gebiedsvisie is er straks voor iedereen,
want een gezonde, groene en leefbare stad is belangrijk voor
iedere bewoner van Purmerend.
Wilt u op de hoogte blijven van en meedenken over de plannen?
Ga dan voor meer informatie naar www.oostflankpurmerend.nl en
meld u aan voor de nieuwsbrief.

Het enige wat ik nu wel weet, zijn de tussentijdse
opkomstcijfers. Begin van de avond stond de teller op
iets meer dan dertig procent. Ik vind dat een bedroevend
laag cijfer en het stelt me wat teleur. Ik weet namelijk dat
Purmerenders wel betrokken zijn bij hun stad en dat ze zich
zorgen maken over dingen die in hun omgeving plaatsvinden
of juist heel blij zijn met bepaalde ontwikkelingen.
Dat hebben Purmerenders massaal laten zien tijdens
de eerste meedenkavond rond de Oostflank. Door de
coronamaatregelen moesten we de avond wat anders
opzetten: we werkten in shifts en gingen de hele eerste
verdieping van Burggolf door. Meer dan vierhonderd
inwoners hadden zich aangemeld. Aan het eind van de
avond was ik schor (van half 6 tot half 11 praten is zelfs voor
een politicus wat veel), maar we hebben ontzettend goede
gesprekken gevoerd. Grote zorgen: over de waarde van het
moerasgebied en de dieren die daar leven, maar ook over
het gebrek aan woningen. Mooie ideeën ook: over een strook
bos op het deel van de golfbaan dat tegen de Westerweg aan
ligt. Zo kijken de mensen van de Graanstraat en omgeving
straks niet uit op een woonwijk en houden ze hun ‘loopje’
naar het grote deel van het Purmerbos.
Een andere opmerking heb ik ook goed in mijn oren
geknoopt: de term Oostflank is niet voor iedereen duidelijk,
en daarom hebben sommige mensen de uitnodiging voor
de bijeenkomst niet op waarde geschat. Ik heb een van de
bewoners van het Rosa Luxemburgpark beloofd dat recht te
zetten, om te beginnen in mijn column. Dat doe ik bij dezen.
Aan de bewoners van het Rosa Luxemburgpark: de
ontwikkelingen aan de Oostflank zijn belangrijk voor u! Meld
u zich wel aan voor de volgende bijeenkomst?
Ik hoop dat u heeft gestemd en dat u zich in de uitslag van
de verkiezingen herkent. Zo niet: blijf dan in ieder geval
betrokken bij wat er in uw stad gebeurt, want met uw inbreng
worden plannen alleen maar beter.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Nieuws
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. 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 gemakkelijker vol te houden. Kijk op
Spurd.nl voor hun beweegactiviteiten in groepsverband.

PurVak
De PurVak staat weer voor de deur. In de eerste week van
de kerstvakantie, van 27 tot en met 31 december, zijn er op
maar liefst acht locaties in Purmerend en De Beemster weer
volop beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren. Kijk op
PurVak.nl voor alle informatie.

Claudicatio
Wekelijks van 10.30 tot 11.30 uur verzorgt Spurd een speciale
looptraining voor mensen met claudicatio (etalagebenen).
De groep verzamelt in de hal van het Leeghwaterbad en
gaat dan wandelend door het Leeghwaterpark. Tussen het
wandelen door wordt aandacht besteed aan oefeningen die
de doorbloeding in de benen stimuleren en aan verschillende
rekvormen. Iedereen kan op eigen niveau meedoen. Heeft u
te maken met claudicatio, schroom dan niet om u bij Spurd
aan te sluiten. Kom langs of neem contact op met Spurd via
r.ootes@spurd.nl of 0299 418 100.

Nieuws van de
WIJKKERNGROEP

In overleg met de wijkmanager, de gemeente en de wijkkerngroep zijn de
voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe speeltuin vast opgestart
en zijn er al struiken verwijderd zodat de zichtbaarheid van de speelplek
verbeterd is en de jeugd minder uitnodigt om nodeloos rond te hangen.

Misschien heeft u leuke ideeën wat betreft activiteiten, aanzicht
of veiligheid in deze wijk. Misschien wilt u een keer aanschuiven
bij een vergadering om over een probleem in uw buurt te praten.
Wij kunnen dan adviseren welke stappen u kunt ondernemen.
De Wijkkerngroep Purmer-Zuid heeft leefbaarheid van de
woonomgeving als centraal thema. Ze adviseert hierover
gevraagd en ongevraagd aan de gemeente en maatschappelijke
organisaties die actief zijn in de wijk. De kerngroep heeft in haar
vergaderingen regelmatig overleg met de wijkwethouder, politie,
handhaving, wijkmanager en maatschappelijke organisaties en
instellingen die actief zijn in de wijk.

Geschiedenis
De wijkkerngroep heeft een rijke geschiedenis. Ze heeft
zich in de afgelopen twintig jaar onder andere actief ingezet
voor de (her)inrichting van speeltuinen, de reconstructie
van diverse straten, bouwplannen, het groenbeheer en
onderhoud aan infrastructuur in de wijk, het openhouden
van wijkcentrum De Zuid-Pool, het behoud van wijkpark
De Driegang als parkaanzicht, de realisatie van de
hondenontmoetingsplek in park De Driegang, en het behoud
van het speeltuintje en speeleiland.


Uitnodiging nieuwjaars
receptie zaterdag 22 januari
De wijkkerngroep bestaat
uit wijkbewoners en is er
voor wijkbewoners. Als
ervaringsdeskundigen en
bewoners weten we wat
er speelt in de wijk, wat
wijkbewoners belangrijk vinden
en hoe ze initiatieven en
ideeën gezamenlijk succesvol
kunnen realiseren. Om input
te blijven krijgen over wat er speelt in de wijk kunt u op de
nieuwjaarsreceptie kennismaken met de leden van de groep
en een praatje maken.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Nieuws van De Zuid-Pool

Ook organiseert de wijkkerngroep, samen met
wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool, ieder jaar de
Bevrijdingsdag kindervrijmarkt op 5 mei in het wijkpark
De Driegang.

Wijkgericht

Suggestie
Heeft u een goed idee of een suggestie die bijdraagt aan de
leefbaarheid en veiligheid van onze wijk? Kom dan langs op
zaterdag 22 januari, vanaf 2 uur in de Zuidpool. Laat het ons
weten en we willen u graag ondersteunen om uw idee een
succes te laten worden. Kunt u niet komen op 22 januari, dan
kunt u altijd contact opnemen met ons via e-mail: kerngroep.
purmerzuid@gmail.com.
Martin Lamb,
voorzitter Wijkkerngroep Purmer-Zuid.
Noot van de redactie: het is mogelijk dat de receptie wordt
afgelast als de coronabesmettingen verdere beperkende
maatregelen opleveren.
l

Géén kerstbomen- en
vuurwerkafvalinzameling

Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een centrale
plek in de Purmer-Zuid voor alle wijkbewoners.
De Zuid-Pool staat ter beschikking voor maatschappelijke
activiteiten voor de wijk, een buurt of een straat in de Purmerzuid. Wijkbewoners hebben de mogelijkheid zelf activiteiten te
ontwikkelen; alleen commerciële activiteiten, feesten en partijen
zijn niet toegestaan in De Zuid-Pool.
In de vorige editie van de wijkkrant gingen wij voortvarend aan de
slag. Na de zomer konden veel activiteiten weer opstarten.
Helaas ziet de nabije toekomst er iets minder rooskleurig uit.
De nieuwe corona maatregelen zorgen ervoor dat alle activiteiten,
met uitzondering van de SPURD-groepen, weer stil zijn gelegd.
Maar we blijven optimistisch en hopen volgend jaar weer volop
aan de slag te kunnen in het wijkcentrum.
Eind november is ons wijkcentrum nog slachtoffer geweest
van zinloos vuurwerkgeweld. Door een vuurwerkbom is
een raam van de grote zaal compleet met sponning en al
vernield. De kinderopvang gebruikt deze zaal ook waardoor
de kinderen nu beperkt werden in hun speelruimte.
In de tussentijd kunt u ook eens een kijkje op de vernieuwde
website nemen. www.purmerzuidpool.nl.
De vrijwilligers van het wijkcentrum wensen je, ondanks alles,
hele fijne feestdagen en hopen je in 2022 weer te kunnen
verwelkomen.
l

In verband met de huidige en verwachte corona
maatregelen gaat de kerstbomen- en vuurwerk
afvalinzameling voor jongeren uit de wijk niet door.
De kerstbomen worden, net als vorig jaar, door de
gemeentelijke dienst opgehaald.

Vuurwerkverbod
Dit jaar geldt opnieuw een vuurwerkverbod voor het hele
land. Hiermee wordt de extra druk die er normaal gesproken
is voor de zorg tijdens de jaarwisseling zo veel mogelijk
voorkomen.
De laatste inzameling was in januari 2020, vlak voor de
uitbraak van corona in Nederland.

l

De redactie wenst alle bewoners van Purmer-Zuid
heel prettige en mooie feestdagen en
een gezond en veilig 2022.

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.
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