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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

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.

Van de redactie
Voor u ligt de eerste editie van onze wijkkrant in 2022.
We hebben 2021 afgesloten in lockdown, waardoor er
veel beperkingen waren en de scholen een week eerder
dan gepland hun deuren hebben gesloten voor de
kerstvakantie, maar gelukkig wel weer vanaf 10 januari
mochten opstarten. Op het moment dat we deze krant
samenstellen, is er verder nog geen nieuws over het
vervolg van alle maatregelen; daarvoor moeten wij u
naar de actuele nieuwsdiensten verwijzen.
Oud en nieuw is redelijk rustig
verlopen in de wijk. Ondanks een
algemeen vuurwerkverbod was
er best veel en mooi vuurwerk te
zien en te horen, maar helaas zijn
er ook weer vernielingen aan het
straatmeubilair geweest.
Hele putdeksels zijn weggeblazen,
waardoor gevaarlijke situaties
ontstonden, maar de gemeente
heeft gelukkig na meldingen van
bewoners snel kunnen ingrijpen.
In het wijkpark is een aantal
prullenbakken opgeblazen, en ook
de bakken voor de poepzakjes op
de HOP moesten het ontgelden.
Dit brengt veel kosten met zich
mee, waardoor er minder budget
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overblijft voor het onderhoud van het park en de HOP.
Uiteindelijk betaalt u als wijkbewoner indirect de rekening van
deze vernielingen.
Dit jaar proberen we u opnieuw een zo gevarieerd mogelijk
aanbod aan nieuws te brengen. De wijkagent en de
wijkwethouder blijven ook dit jaar hun medewerking verlenen
met hun column. Laten we hopen dat we in de loop van dit
nieuwe jaar weer veel activiteiten in de wijk hebben. Bewegen
is belangrijk, In het artikel ‘Spurd-nieuws’ leest u over
initiatieven voor zowel senioren als scholieren om meer te
bewegen. Ook leest u over het jubileum van de Wherevogels.
De voetbalvereniging, die aan de noordkant van onze wijk ligt,
heeft afgelopen november haar 41-ste verjaardag gevierd.
Door eerdere lockdowns was de veertigste verjaardag in het
water gevallen, en die laatste moest ook al met beperkingen
worden gevierd. Heeft u dit jaar als goed voornemen ook
besloten meer te gaan bewegen? Maak dan gebruik van het
Purmerbos en houd het nieuws over de Oostflank bij. Onze
gemeente telt sinds 1 januari ruim 90.000 inwoners, in deze
krant ziet u het nieuwe logo. Kortom, wij hebben er weer zin!
De redactie wenst u veel leesplezier.

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.
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.

l

Denkt u (weer) mee
over de Oostflank?
De gemeente vraagt iedereen die iets heeft met de
Oostflank om mee te denken over de visie: hoe ziet
u de toekomst van het gebied? Uw bijdrage helpt de
gemeente verder met de visie.
De gemeente maakt samen met BPD Bouwfonds Gebieds
ontwikkeling en Staatsbosbeheer een visie voor het gebied,
het terrein ten oosten en zuiden van de stad, dat loopt van de
Baanstee-Noord tot aan Vurige Staart.
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Meedenkavonden
Op 9 november is de gemeente gestart met een aantal
informatie- en meedenkavonden. Op 14 december
heeft de gemeente een tweede meedenkavond over de
Oostflank georganiseerd, deze keer digitaal vanwege de
coronabeperkingen. De bijeenkomsten zijn goed bezocht.
Op oostflankpurmerend.nl/wp-content/uploads/2021/12/
Verslag-2e-meedenkavond-oostflank.pdf vindt u het verslag
van de tweede meedenkavond.
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Nadat een locatie is aangewezen als mogelijk oplaadpunt,
duurt het nog minimaal zes maanden voordat het oplaadpunt
echt wordt ingericht. Dit komt door de technische controle
en de juridische afhandeling (verkeersbesluit en eventuele
bezwaarschriften).

Voorkomen
De openbare oplaadpunten worden geplaatst op basis
van de aanvraag van de eigenaren (zowel bewoners als
bedrijven) van een elektrische auto. Hiermee voorkomen
we dat we oplaadpunten in de stad plaatsen die niet of
nauwelijks worden gebruikt.
Voor de aanvraag van een oplaadpunt op eigen terrein,
zoals in een garage of op een oprit, kunt u terecht bij
commerciële aanbieders.

Gebruik
De aangewezen oplaadpunten zijn geen vaste
parkeerplaatsen, maar alleen bedoeld om het elektrische
voertuig op te laden. Als de auto volgeladen is, dient de
eigenaar de laadplek weer te verlaten, zodat een volgend
voertuig kan worden opgeladen. Bij verkeerd gebruik zal
handhaving optreden. Te vaak blijven opgeladen voertuigen
namelijk de laadplek onnodig bezet houden, en 28 openbare
oplaadplaatsen is niet veel voor onze wijk.

Samen
De gemeente vindt het belangrijk deze gebiedsontwikkeling samen met de bewoners van Purmerend op te stellen. Eind februari
hoopt ze een derde meedenkavond te kunnen organiseren. Vergeet daarom niet u in te schrijven voor de nieuwsbrief, zodat u op
de hoogte blijft. Onze oostkant van de wijk is immers onderdeel
van deze plannen, op termijn zal dit dus ook voor u als wijkbewoner van belang kunnen zijn. Ga naar www.oostflankpurmerend.nl
en meld u aan voor de nieuwsbrief!
l

Laadpaal voor elektrische auto’s
De komende jaren zullen steeds meer elektrische
auto’s in onze wijk verschijnen. Omdat niet iedereen
de mogelijkheid heeft om de eigen auto voor de
deur of op het eigen erf op te laden, moeten er meer
laadpalen in de wijk komen.
De gemeente biedt een mogelijkheid een ‘oplaadpunt
elektrische auto’ aan te vragen. Heeft u geen eigen terrein of
privéparkeerplaats waar u uw elektrische auto kunt opladen?
Dan kunt u een oplaadpunt aanvragen.

Collectief
Uw aanvraag wordt niet individueel in behandeling genomen,
maar voor een grote groep. Daarom wordt uw aanvraag
eerst op een wachtlijst geplaatst. De gemeente gaat daarna
in overleg met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om alle
binnengekomen verzoeken te inventariseren. Vervolgens wijst
ze een aantal locaties aan waar een openbaar oplaadpunt
wordt aangelegd.

Overzicht van laadpalen (2 oplaadpunten per laadpaal)
in de Purmer-zuid:
Bachstraat thv nummer 4
Bisschop Romerostraat thv nummer 148
van Burgplein (parkeerplaats WC Meerland) thv nummer 15
Clara Visserstraat thv nummer 102
Frescobaldistraat thv nummer 41
Gaasterland thv nummer 19
Gooimeer thv nummer 8
Grevelingenmeer thv nummer 131
Moeder Teresastraat thv nummer 18
Persijnlaan thv nummer 1
Persijnlaan thv nummer 88
Rosa Luxemburgpark thv nummer 6
Ruth Firststraat thv nummer 16
Slotermeer thv nummer 19
l
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Nieuws
Zoals we al in eerdere
edities hebben vermeld,
verzorgt Spurd
groepslessen voor
senioren, onder andere
in De Zuid-Pool. Ook
tijdens de lockdown gaan
deze lessen in principe
gewoon door. Een van de
lesgevers stelt zich graag
aan u voor.
Even voorstellen: Tamara Duijn-Schep, lesgever van Spurd
Beste sportievelingen uit de Purmer-Zuid,
Ik ben Tamara Duijn-Schep en sinds 1 september geef ik
vanuit Spurd groepslessen voor senioren. Met veel plezier
kom ik elke week naar de locaties en zie daar veel lieve
en sportieve mensen. Samen maken we er een sportief en
gezellig momentje van.
Vooral het samen zijn en het in beweging blijven zijn voor mij
heel belangrijk. Ik probeer het voor iedereen mogelijk te maken
om actief deel te nemen aan de les, ieder op eigen niveau.
Door samen te blijven sporten hoop ik een steentje bij te
dragen aan de gezondheid, want vooral in deze tijd is het erg
belangrijk dat we niet binnen blijven zitten. We hebben de
beweging en gezelligheid allemaal hard nodig!
Graag wens ik jullie dan ook een heel mooi en sportief 2022
toe, en ik hoop weer veel mensen snel te ontmoeten bij de
lessen van Spurd.
Sportieve groet,
Tamara Duijn-Schep.
Wilt u in beweging komen met Tamara? Ze geeft onder
andere les in De Zuid-Pool en start een nieuwe les in de
Tilburyflat. Daarnaast verzorgt ze beweeglessen voor de
dagbestedingslocaties van Waterlandswelzijn. Neem voor
meer informatie contact op met Spurd via 0299-418100.

Pleinspelen in de kerstvakantie
Op de valreep kreeg Spurd helaas rood licht voor de
PurVak-activiteiten in de kerstvakantie; de lockdown
maakte binnen sporten niet mogelijk. Na snel schakelen
met de vijf wijksportcoaches van Purmerend en Beemster
heeft Spurd toen een alternatief programma opgesteld.
Op de valreep kreeg Spurd helaas rood licht voor de
PurVak-activiteiten in de kerstvakantie; de lockdown maakte
binnen sporten niet mogelijk. Na snel schakelen met de vijf
wijksportcoaches van Purmerend en Beemster heeft Spurd
toen een alternatief programma opgesteld.

3

Omdat buiten sporten voor kinderen tot en met zeventien jaar
wel mocht, heeft Spurd verschillende scholen benaderd om
het schoolplein beschikbaar te stellen voor hun activiteiten.
Hier werd gelukkig massaal ‘ja’ op gezegd. Veel kinderen
zijn toch in beweging gekomen door de leuke sport- en
spelactiviteiten onder leiding van de sportcoaches. Bij FC
Purmerend en SV Beemster heeft Spurd leuke activiteiten
voor jongeren van dertien tot en met zeventien jaar
georganiseerd. Al met al was het ondanks de aangescherpte
maatregelen een groot succes.

Naschools sportaanbod
Naast groepslessen voor senioren verzorgt Spurd nu
ook naschools sportaanbod.
Verschillende scholen in de Purmer-Zuid organiseren in
samenwerking met Spurd een naschools sportaanbod. Met
een kleine eigen bijdrage kunnen de leerlingen van de school
extra sporten onder deskundige begeleiding van de eigen
gymleerkracht.
Onder andere OBS de Delta en een samenwerking tussen
’t Pierement en het Baken bieden dit extra beweegmoment
al aan. Per drie lessen wordt een ander thema aangeboden
en voor sommige thema’s wordt zelfs een lesgever van een
sportvereniging ingezet. Zo kreeg de Delta al les van een
echte basketbaltrainer van Early Bird.

Verantwoordelijk
De school is verantwoordelijk voor de communicatie en de
financiële afhandeling. De gymleerkracht van Spurd coördineert
de inschrijvingen, verzorgt de lessen en draagt de organisatie in
samenwerking met de wijksportcoach.
De plaatselijke sportverenigingen worden ingezet om het eigen
sportaanbod onder de aandacht te brengen; een mooi voorbeeld
van een goede samenwerking tussen verschillende partners. Ook
buiten de Purmer-Zuid worden deze activiteiten aangeboden; op
de site van Spurd vindt u meer informatie.
Heeft u als leerkracht, ouder of andere betrokkene bij een school
vragen over het naschoolse sportaanbod? Deze kunt u altijd stel
len aan uw wijksportcoach Rosan Ootes via r.ootes@spurd.nl. l

Nieuws
Nieuwe eigenaar voor Smikkeltuin
In onze krant van december 2020 hebben we u al eens
geïnformeerd over een nieuwe start van de toenmalige
kaas- en notenwinkel Kaas van Faas. Op 11 november
2020 opende toen de winkel onder de nieuwe naam
de Smikkeltuin na een turboverbouwing zijn deuren.
Hans Steevers van de naastgelegen drankenwinkel de
Druiventuin startte toen deze vernieuwde delicatessenwinkel
als aanvulling op zijn eigen drankwinkel. Nu, ruim een
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jaar later, op 1 december 2021, heeft Hans de Smikkeltuin
verkocht aan een goede vriend, Paul van Beek.
Paul, die zelf ook bewoner is van onze Purmer-Zuid, heeft al een
lange staat van dienst in de winkelbranche. Al op jonge leeftijd
nam hij als derde generatie de familiezaak over, een souveniren rookwarenzaak op het Damrak in hartje Amsterdam.
Na ruim dertig jaar daar met plezier en passie te hebben
gewerkt vond hij het tijd voor iets heel anders. Eind 2020
stopte hij in Amsterdam en ging zich oriënteren wat hij zou
willen doen. Toen kwam bij toeval deze mogelijkheid op
zijn pad. Paul hoefde er geen moment over na te denken
en sprong direct in het diepe. De Smikkeltuin was geen
onbekende voor Paul, want tijdens de eerste verbouwing in
november 2020 had hij Hans al geholpen met het opknappen
en vernieuwen van de winkel.

Uitbreiden
Paul, die zelf dagelijks in de winkel te vinden is, heeft een
deel van zijn personeel uit Amsterdam meegenomen,
eveneens wijkbewoners. De nieuwe eigenaar heeft
ambitieuze plannen voor de Smikkeltuin. Naast al het goede
dat er al is, wil Paul het assortiment uitbreiden, zodat de
klanten nog meer keus hebben. Zo heeft Paul, naast alle
bestaande waren zoals onder andere de ossenworst van
Slagerij Louman uit Amsterdam, ook verse cannoli uit Sicilië
van Alessandro Dolci in het assortiment opgenomen. En
Paul heeft streekproducten zoals verse knoflookpasta uit de
Beemster op de toonbank staan. Ook is er een aantal nieuwe
kaassoorten bijgekomen.

De Roze Loper voor
zorgcentrum Molentocht
Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte
van ieder mens. Helaas wordt niet voor iedereen
vanzelfsprekend aan deze basisbehoefte voldaan.
Om er voor te zorgen dat ook lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en
interseksuelen (LHBTI’s) zich thuis en veilig kunnen voelen
in een zorg- en welzijnsinstelling, is het certificaat De Roze
Loper ontwikkeld. Tolerantie, respect, inclusie en openheid
gelden hierbij als vaste waarden.
Er is de afgelopen maanden
veel werk verricht bij
Zorgcirkel locatie Molentocht
om het certificaat binnen te
halen voor De Roze loper.
Op 26 november heeft de
audit plaatsgevonden in de
Zorgcirkel-locaties Molentocht
en De Viervorst.
Voor deze audit zijn diverse
mensen geïnterviewd met betrekking tot LHBT+. Het doel
van het behalen van De Roze Loper is om iedereen (zowel
bewoners, medewerkers, vrijwilligers als bezoek) het gevoel
van welkom te geven, ongeacht geaardheid, geloof of afkomst.

Aandacht

Kortom, Paul zit vol plannen en wil die het komende jaar
uitrollen. Zoals hij zelf zegt: “Ik wil een delicatessenzaak
presenteren waar de klant voor een grote variatie aan
delicatessen terecht kan.”
De Smikkeltuin is actief op sociale media zoals facebook
en instagram. Kijkt u daar vooral eens naar al het nieuws of
de acties die Paul regelmatig houdt – en stap gewoon eens
binnen bij hen op
het winkelcentrum
Meerland.
De redactie wenst
Paul en zijn team
veel succes!
De Smikkeltuin
is gevestigd op
winkelcentrum
Meerland, van
Burgplein 18.
De winkel is
geopend van
dinsdag tot en met
zaterdag van 08.30
tot 17.30 uur.

Het nieuwe team, met van links naar rechts;
Patricia, Djara, Yvonne en Paul.
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Het afgelopen jaar is er op verschillende manieren aandacht aan
besteed. Dit gebeurde onder andere op het gebied van scholing
voor medewerkers en vrijwilligers, en activiteiten voor bewoners,
zoals een regenboogbuffet, diverse optredens en de expositie
‘Liefde door de jaren heen’.
Zowel Molentocht als De Viervorst mogen zich nu een Roze
Loper-organisatie noemen. De ceremoniële overhandiging van
het certificaat en het hijsen van de regenboogvlag was op 27
januari om twee uur ‘s middags in de Molentocht, in het bijzijn van
wethouder Harry Rotgans, die LHBT+ in zijn portefeuille heeft. l

De wijkagent aan het woord
De redactie geeft elke editie graag
het woord aan onze wijkagent.
Beste wijkbewoners,
Op het moment dat u deze editie van de
wijkkrant leest, zijn we inmiddels alweer
in de maand februari van het jaar 2022
beland. Dat neemt niet weg dat ik hoop
dat iedereen gezond mag blijven en zich veilig mag voelen. De
afgelopen jaarwisseling is in onze regionen gelukkig relatief rustig
verlopen, en dat geeft de burger moed.
Ook in de komende periode probeer ik, met inachtneming van
de geldende coronamaatregelen, zo veel mogelijk in de wijk
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aanwezig te zijn en in contact te staan met bewoners en partners.
Een van mijn vaste locaties in de Purmer-Zuid is winkelcentrum
Meerland aan het van Burgplein. Het doet me dan ook deugd
dat ik door menig bezoeker word herkend aan de hand van mijn
stuk, lees foto, in de wijkkrant. Helaas ben ik ook geregeld op het
plein te vinden vanwege meldingen van overlast. Voor de jeugd
vormt het plein immers een uitstekende hangplek, voornamelijk
in de avonduren. Nu is dat op zich geen probleem, ware het niet
dat er toch geregeld wordt geklaagd over geluidsoverlast. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan vuurwerk en hard geschreeuw, en wordt
er soms de nodige troep achtergelaten. Ik begrijp heel goed dat
jongeren, zeker in deze tijden, de behoefte hebben elkaar op te
zoeken en dat ze daarin door de geldende coronamaatregelen
worden beperkt. Met verschillende partijen, en uiteraard jongeren
zelf, wordt dan ook nagedacht om hier zeker in de toekomst in te
voorzien – wordt vervolgd.
Wat zeker navolging vindt, zijn de controles op het plein
van (brom)fietsers die overtredingen begaan in het
voetgangersgebied. Die vormen nog steeds een doorn in het
oog van veel winkelende voetgangers. Zowel collega’s van
handhaving als de politie houden een oogje in het zeil.
Verder vraag ik uw aandacht voor een landelijke trend van diefstal
van katalysatoren van personenauto’s. Ook in de Purmer-Zuid zijn
er helaas al slachtoffers gevallen. Daarom mijn dringende oproep
om bij verdachte situaties meteen met 112 te bellen. Mocht u
daarnaast in het bezit zijn van relevante camerabeelden, dan heeft
de politie uiteraard interesse. U mag me daarvoor rechtstreeks
benaderen via josh.rutumalessy@politie.nl.
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komende jaren weer een belangrijke taak. Daar vindt immers
steeds de afweging van belangen plaats. De gemeente
heeft een aantal belangrijke opdrachten: de woningnood,
aanpassingen die nodig zijn om klimaatveranderingen aan
te kunnen, duurzaamheidsmaatregelen, et cetera. Daarin is
soms sprake van strijdigheid van belangen. En daar komt
dan nog bij dat maatregelen soms effect hebben op de
persoonlijke leefomgeving van onze inwoners. Uitzicht dat
wordt belemmerd, bijvoorbeeld. De belangen die dan spelen,
leggen flink gewicht in de schaal. Aan de nieuwe raadsleden
straks de moeilijke taak die belangen af te wegen. Verbinding
met u als inwoner is hierbij cruciaal. Mijn oproep aan u is dan
ook: voel u ook uitgenodigd die verbinding zelf te zoeken.
Ik verheug me altijd op zo’n periode met nieuwe raadsleden:
vragen die worden gesteld met een frisse blik. Een andere
kijk op hoe we de dingen doen; daar wordt het beter van. l

V.v. De Wherevogels: van
NIETS naar IETS naar GROOTS!
Het begon allemaal in 1980. In
het beleidsplan van de gemeente
stond een plan voor aanleg van
een sportcomplex in de Purmer,
waarvoor zo’n 3,5 miljoen gulden
was begroot.

Let goed op elkaar en tot een volgende keer!
Josh Rutumalessy,
uw wijkagent.

l

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.
Een nieuwe gemeente
Het is zo ver: wij zijn de nieuwe gemeente Purmerend.
Beemster en Purmerend zijn samen. Stad en land,
complementair aan elkaar. Wat merkt u daarvan? In uw
dagelijks leven weinig, vermoed ik. U merkt het misschien
aan de borden en vlaggen in de stad: die vertonen inmiddels
het nieuwe logo van de gemeente. Ook de brieven van de
gemeente hebben een frisse, nieuwe uitstraling.
Maar u gaat het in de loop van de tijd nog meer merken: de
verbinding tussen de voedselproductie in Beemster en de
markt in Purmerend bijvoorbeeld wordt de komende jaren
zichtbaarder, verwacht ik.
Verder heeft u een nieuwe gemeenteraad. Die heeft de

De behoefte aan een derde voetbalvereniging in
Purmerend werd gepolst en na meerdere bijeenkomsten
van de Sportraad nam een aantal leden van de
Scheidsrechtersvereniging Waterland het op zicht om de
club vorm te geven. Op 5 november 1980 vond de eerste,
de oprichtingsvergadering, plaats in het clubhuis van de
scheidsrechtersvereniging. Taken werden verdeeld en het
bestuur werd gevormd.
De Wherevogels werd de clubnaam. De clubkleuren werden
vastgesteld en een vignet ontworpen. Alleen de faciliteiten
(velden, clubhuis, en dergelijke) ontbraken nog. Na
gebruikmaking van omliggende velden van buurtverenigingen
voor wedstrijden en trainingen werd begin 1982 de eerste schop
in de grond gezet voor de aanleg van het sportcomplex in de
Purmerbuurt. Het clubhuis was destijds nog een bouwkeet.
Gelukkig kon eindelijk, na wat strubbelingen en eerder uitstel,
worden begonnen met de bouw van een nieuw clubhuis met
kleedkamers, feestelijk geopend in 1988.

Beginjaren
De beginjaren van v.v. De Wherevogels gingen niet altijd
over rozen. Verschillende malen was er zwaar weer op
komst, maar de vaste kern van bleef de zaak trekken; dat is
verenigingsgeest! Zo ging het van niets naar iets.
En nu zijn we alweer veertig jaar verder. De club telt zestien
kleedkamers, een ruimere kantine, een wedstrijdsecretariaat,
een bestuurskamer, een bso-ruimte van Sportify Kids, twee
kunstgrasvelden (naast de twee grasvelden), in 2021 voorzien
van led-verlichting, en niet te vergeten een bordes waarop 
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het zeker in de zomer genieten is.
De club heeft een echte buurtfunctie. Er kan worden
gevoetbald van jong tot oud, van peutervoetbal tot ‘walking
football’, en alles er tussenin. In 2021 is ook een jeu de
boules-baan aangelegd voor nog meer vertier.

Groots
Helaas kon het veertigjarig jubileum op 5 november 2020
door de covid-19-maatregelen niet worden gevierd. Het jaar
2021 bood die mogelijkheid wel, en in het weekend van 6 en 7
november werd dan ook groots uitgepakt.
Op zaterdag 6 november kon de jongste jeugd tot en met O12
er tegenaan met de voetbalactiviteiten van Arno Splinter. Dit
vonden ze geweldig. De jeugd JO13 tot en met JO17 kregen
clinics van Streetkings.nl. Aan het eind van de dag werden
alle vrijwilligers (die De Wherevogels rijk is) getrakteerd op
een heerlijk buffet en een coronaproof feest in de avond. Na
het feestgedruis was het de volgende dag wel op tijd opstaan.
De senioren, veteranen en JO19-teams speelden namelijk
het Hogehoedentoernooi. En ook niet te vergeten waren
de spelactiviteiten van de Vetsjust4fun, Special Forces en
Walking-Footballers met al hun hilarische momenten!
Kortom, het was een geslaagd jubileumweekend voor jong en
oud, iets om niet snel te vergeten.
Wilt u of uw kind een keertje komen kijken of een training
bijwonen? Stuur dan een e-mail naar info@wherevogels.nl. l
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Nieuws van de
WIJKKERNGROEP
Nieuwjaarsreceptie zaterdag 22 januari helaas gecanceld
In de kersteditie van de
wijkkrant 2021 hadden we
een uitnodiging voor een
nieuwjaarsreceptie van de
wijkkerngroep op 22 januari
in De Zuid-Pool geplaatst.
Door alle coronabeperkingen
kon deze receptie helaas niet
doorgaan. De wijkkerngroep
informeert u op een later
moment dit jaar hoe ze toch
met u in contact kan komen.

Suggestie
Heeft u in de tussentijd een goed idee of een suggestie die
bijdraagt aan de leefbaarheid en veiligheid van onze wijk?
Laat het ons dan weten, en we ondersteunen u graag om
uw idee een succes te laten worden. U kunt hiervoor contact
opnemen via e-mail: kerngroep.purmerzuid@gmail.com.
Martin Lamb,
Voorzitter Wijkkerngroep Purmer-Zuid.

l
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