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WIJKKRANT
PURMER - ZUID
Voor en door bewoners

Samen sterk
voor de wijk

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.
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Na de gemeenteraadsverkiezingen van eind vorig jaar
heeft de gemeente een nieuw bestuur samengesteld.
Dit betekent ook een vervanging van onze wijkwethouder.
Voor onze wijk komt Mario Hegger als wijkwethouder. Mario
is geen onbekend gezicht voor onze wijk en is nu voor zowel
de Purmer-Noord als -Zuid de wijkwethouder.

Loopbaan
Mario Hegger is zijn politieke loopbaan begonnen bij
de Stadspartij, sinds 1996 zowel als fractie-assistent en
als raadslid in de commissie Samenleving. Thans is hij
wethouder in Purmerend. Voordien was hij 33 jaar werkzaam
bij de politie Amsterdam Amstelland, in de functie van
buurtregisseur en coördinator Buurtveiligheidsteam. Zowel
vanuit zijn werkervaring als de politiek is hij maatschappelijk
breed georiënteerd en staat hij altijd klaar om problemen op
een praktische wijze op te lossen.

Van de redactie
Voor u ligt de derde editie van onze wijkkrant 2022.
Op het moment van verschijnen van deze krant hebben we
gelukkig weer wat leuke dingen kunnen vieren. Ramadan
en Pasen kon gelukkig weer met familie en vrienden worden
gevierd. En op koningsdag kon er uitbundig worden gefeest.
Deze krant valt rond 5 mei bij u op de mat. Op die dag is
er al vele jaren een groot evenement bij ons in de wijk: de
kindervrijmarkt. Tijdens het samenstellen van deze krant
was de wijkkerngroep nog volop aan het organiseren,
ondersteund door oud-kerngroeplid Erik Goldsteen. Dit jaar
is er extra aandacht voor de situatie in en de vluchtelingen uit
Oekraïne bij de markt. Verderop in de krant leest u hierover.
De wijkagent levert ook weer zijn bijdrage. In deze editie leest
u daarnaast over het vertrek van de huidige wijkwethouder en
de komst van de nieuwe (geen onbekende). Spurd heeft een
vol programma voor Purmerend in het algemeen en onze wijk
in het bijzonder. En leest u over het nieuwe wijksteunpunt in
sporthal De Vaart, plus een interview met Guus Visser van
stichting De Zuid-Pool.
Al met al hebben we weer een boel informatie uit de wijk
verzameld; de redactie wenst u dan ook 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.
Heeft u een tip voor onze wijkkrant?
Mail die naar wijkkrant.purmerzuid@hotmail.com.

13e jaargang

Nieuwe wijkwethouder
voor de Purmer-Zuid

De Purmer-Zuid, een
prachtwijk om in te wonen
•
•
•
•
•
•

MEI 2022

l

Wijkmanager
Jeffrey Bentvelzen blijft onze wijkmanager. De gemeente
heeft wel aangegeven dat ze de wijkmanagers een grotere
rol binnen de wijk wil geven. De komende maanden wordt
hieraan meer invulling gegeven. We houden u uiteraard op
de hoogte van de ontwikkelingen.

Column
Het vertrek van de huidige wijkwethouder,
Thijs Kroese, betekent dat we aan de nieuwe
wijkwethouder hebben gevraagd het ‘stokje’ over
te nemen. Hieronder treft u de laatste column aan
van Thijs in deze krant. De redactie bedankt Thijs
voor zijn bijdragen de afgelopen jaren en wenst
hem veel succes toe als wijkwethouder van de
Weidevenne. Ze hebben aan Thijs een goede!

Mario Hegger

Werkzaamheden en functies:
• Eerste locoburgemeester en wethouder gemeente
Purmerend.
• Lid van de Stadspartij-BPP.

Portefeuilles:
Economische Zaken, Agrarische Zaken, Toezicht en handhaving,
Sport, Recreatie en toerisme, Werk en inkomen (inclusief Werkom
en armoedebestrijding), Baanstee-Noord, wijkwethouder PurmerNoord en Purmer-Zuid.
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Ambtsgebonden nevenfuncties:
• Lid algemeen bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland.
• Lid algemeen bestuur Omgevingdienst IJmond.
• Lid bestuurlijk overleg Spurd.
• Lid bestuurlijk overleg Sportraad.
• Lid portefeuillehoudersoverleg (pho) EZ.
• Niet-ambtsgebonden nevenfuncties: geen.
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. Dit is de laatste
column van Thijs voor onze
wijkkrant, want hij geeft het
stokje als wijkwethouder over
aan Mario Hegger. Thijs wordt wijkwethouder van de
Weidevenne. De redactie wenst Thijs veel succes en
bedankt hem voor zijn inzet.

Afscheid, maar niet weg
Beste bewoners van de Purmer-Zuid,
Onlangs is het nieuwe college van burgemeester en
wethouders aangetreden. Ik ben een van die wethouders en
mag me dus de komende vier jaar blijven inzetten voor onze
mooie gemeente. Een nieuwe gemeente, waarin stad en land
elkaar aanvullen; een enorme eer. Als college hebben we de
opdracht in te zetten op wonen, een leefbare stad en een
sterke samenleving. Een opdracht waarmee ik vol energie aan
de slag ga en die ik graag samen met de Purmerenders vervul.
Er heeft wel een wijziging plaatsgevonden in de
portefeuilleverdeling, en niet alleen met de inhoudelijke
portefeuilles is geschoven. Met de Beemster-dorpen als
nieuw onderdeel van de gemeente is ook geschoven in het
wijkwethouderschap. Dit betekent dat niet ik, maar Mario
Hegger de komende vier jaar wijkwethouder van de PurmerZuid zal zijn. Ik mag me gaan ontfermen over de Weidevenne,
de wijk waar ik zelf sinds een paar jaar woon.
Dit betekent dat ik de mooie wijk en jullie – de mooie
inwoners van de wijk – moet gaan missen. Althans, voor
een deel. Ik blijf namelijk wethouder Wonen en ruimtelijke
ordening, dus we gaan elkaar nog tegenkomen in de
gesprekken over ruimtelijke ontwikkelingen zoals de
Oostflank. Ook mag ik de komende vier jaar wethouder zijn
voor Onderwijs, dus ook als het gaat over de scholen in de
wijk blijf ik betrokken.
En toch moet ik voor een deel afscheid nemen. Dat vind
ik jammer, omdat het betekent dat ik niet meer mag
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aanschuiven bij de wijkkerngroep. Dat ik de koffie en het
bijbehorende koekje van Guus in De Zuid-Pool moet missen.
De nuchtere manier van voorzitten van dat overleg door
Martin. En de prachtige verhalen van Ans. Het betekent dat
ik op 5 mei niet meer trots over de bevrijdingsmarkt mag
lopen met de houding van ‘dit is mijn wijk’. Nu wordt het: ’Dit
was mijn wijk’, want ik zal er als ik kan zeker te vinden zijn.
Ook Rob ga ik missen, de drijvende kracht achter dit blad,
die me steeds fijntjes wist te herinneren aan het naderende
verstrijken van de deadline voor deze column.
Tot slot een oproep aan u als bewoners van de wijk: zorg
goed voor deze mensen… Ze zijn van grote waarde voor de
wijk. En zorg goed voor de Purmer-Zuid… het is een wijk om
trots op te zijn!
Met vriendelijke groet,
Thijs Kroese.

l

Nieuws van het Meerland
Nieuwe eigenaar voor de dierenwinkel

Begin april heeft de dierenzaak op ons winkelcentrum een nieuwe eigenaar gekregen.
Faunaland Meines heeft na vele jaren het
stokje overgedragen aan dierenspeciaalzaak
Discus Bormann. Bormann is geen onbekende in Purmerend, want deze zaak zit ook
op het Leeuwerikplein 19. Bormann heeft in
totaal zes vestigingen in Noord-Holland.
Sinds de oprichting in 1937 is dierenspeciaalzaak Bormann
gespecialiseerd in kwaliteitsartikelen voor je favoriete huisdier.
Al drie generaties lang zorgen ze met veel plezier en expertise
voor een optimale gezondheid en plezier van je huisdier. Bij
Bormann geloven ze in een langdurige relatie met hun klanten.
Goede service, goed advies en kwaliteitsproducten voor een
betaalbare prijs zijn dan ook kernpunten.

Online
Met de komst van internet en de mogelijkheden tot online
shoppen verandert de relatie met de klant, maar ook online wil
Bormann goede service en vakkundig advies blijven geven.
Ergens in de komende periode wordt de winkel drastisch
aangepakt, verbouwd en gemoderniseerd, maar wel met de
intentie om gewoon tijdens het verbouwen voor de klanten open
te blijven. Ook de pakketservice blijft gehandhaafd.
In een volgende editie stellen we de eigenaar graag aan
je voor.
De medewerkers van Bormann staan dagelijks van maandag tot
en met zaterdag voor je klaar op winkelcentrum Meerland, van
Burgplein 20. Kijk ook eens op hun website: www.discus.nl. l
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De wijkagent aan het woord
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Spurd nieuws

De redactie geeft elke editie graag
het woord aan onze wijkagent.

Ook deze editie geven we graag het woord aan Rosan
Ootes van Spurd, de sportcoach voor onze wijk.

Beste wijkbewoners,

Festiviteiten in de Purmer

Alsof het allemaal niet spannend
genoeg was en is op onze
aardbol, hebben we onlangs met
weersomstandigheden te maken
gehad waarbij alle jaargetijden
vertegenwoordigd waren. Heel
bijzonder allemaal. Nu lijkt het er toch
echt op dat de lente van start is gegaan
en kunnen we ook eindelijk weer
verschillende evenementen tegemoet zien, waaronder de
kindervrijmarkt op 5 mei in wijkpark de Driegang.
Ik had u al eerder bericht over de open dag op 24 april van
het nieuwe politiebureau voor het basisteam Purmerend.
Op het moment van schrijven moet die open dag nog
plaatsvinden. Ik hoop dat u massaal van de uitnodiging
gebruik hebt gemaakt, en dat ik u die dag persoonlijk als
wijkagent heb mogen begroeten.
In de wijk is het de afgelopen periode (de donkere dagen)
relatief rustig geweest wat betreft de zogenoemde high
impact crimes (zoals woninginbraken en straatroven). Dat wil
niet zeggen dat criminelen de Purmer-Zuid ongemoeid laten,
maar dat gebeurt dan vooral via de digitale weg. Omdat
de computer en internet niet meer weg zijn te denken is
cybercrime onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld.
Daarom enkele tips:
• Zorg dat uw computer goed beveiligd is en dat u de
benodigde updates downloadt en installeert.
• Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware,
advertentieblokkers (apps die advertenties tegenhouden die
mogelijk een virus bevatten) en veilige websites.
• Gebruik een goed wachtwoord van minimaal acht tekens, met
hoofdletters en kleine letters, cijfers en bijvoorbeeld symbolen
als een vraagteken of uitroepteken er in.
• Maak een back-up van uw documenten, klik niet op
onverwachte linkjes en geef nooit uw inlog- of pincode af.
En mocht u binnenkort met de
meivakantie op vakantie gaan,
laat uw woning er in ieder
geval bewoond uitzien en
maak geen melding op sociale
media dat u weg gaat. Voor
verdere tips verwijs ik u naar
www.politiekeurmerk.nl.
Een vriendelijke groet
van uw wijkagent,
Josh Rutumalessy
U kunt me ook volgen via mijn Instagramprofiel wijkagent_
purmerzuid Josh Rutumalessy.

l

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de laatste twee weken voor
de Koningssportdag aangebroken. De puntjes worden op de i
gezet, alle betrokkenen worden bestookt met de laatste vragen,
en we beginnen er vooral veel zin in te krijgen. Heel leuk is het dat
zich een aantal vrijwilligers heeft aangemeld na mijn oproep in de
vorige wijkkrant, want samen maken we er een mooie dag van.

KIndervrijmarkt
Het volgende evenement staat alweer op de agenda: de
Kindervrijmarkt op bevrijdingsdag. Spurd is dan aanwezig
met een luchtkussen en informatie rond onze beweegactiviteiten. Daarna komt Reuring alweer om de hoek kijken, waar
Spurd ook aanwezig zal zijn.
Wat een geweldige festiviteiten in Purmerend! Als niet-Purmerender kijk ik met veel bewondering naar alles wat er wordt georganiseerd en het enthousiasme waarmee iedereen deelneemt.

PurVak
Dit jaar bestaat PurVak vijftig jaar, en hieraan besteden we
natuurlijk aandacht. Op de verschillende locaties zijn oude
PurVak-posters te bewonderen, dus neem gerust een kijkje
om het jeugdsentiment te voelen. Er zijn veel activiteiten
en locaties betrokken. Van 2 tot en met 6 mei is Spurd
dagelijks tussen 13.30 en 16.00 uur in sporthal De Vaart aan
het Koggenland met activiteiten voor de jeugd van vier tot
en met twaalf jaar. Bekijk het volledige
programma op www.purvak.nl.

Vragen
Heeft u vragen over bewegen of het
beweegaanbod? Elke vrijdag tussen
11.30 en 13.00 uur kunt u binnenlopen
bij Wijksteunpunt Gildeplein. Daar ben
ik dan, uw wijksportcoach Rosan Ootes,
aanwezig. U kunt me bereiken via
r.ootes@spurd.nl en 0299-418100.
l

Kindervrijmarkt in De Driegang
Het heeft er even om gespannen, maar gelukkig
konden kinderen weer hun speelgoed, games,
boeken en kinderkleren verkopen of ruilen tijdens de
Bevrijdingsdag Kindervrijmarkt op 5 mei in wijkpark
De Driegang in de Purmer-Zuid. Corona en de oorlog
in de Oekraïne hebben de organisatoren wel enige
hoofdbrekens gezorgd. Over de voorbereiding
schrijven we hieronder iets.
Martin Lamb, voorzitter van de Wijkkerngroep PurmerZuid, vertelt: “Half maart werd duidelijk dat de meeste
coronamaatregelen zouden vervallen. Al snel zijn we toen 
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met de gemeente om de tafel gegaan om te bekijken of het
haalbaar was om de BevrijdingsKindervrijmarkt, die toen
al twee jaar niet meer mocht doorgaan, toch kon worden
georganiseerd. Ook vroegen we ons natuurlijk af of zo’n
evenement wel gepast was, nu eind februari zo dichtbij in
Europa oorlog was uitgebroken.”

Meehelpen
Het wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool heeft tijdens het
evenement altijd een centrale functie. Guus Visser, beheerder
van De Zuid-Pool, vult aan: “Bijkomend is dat het aantal
vrijwilligers in die twee coronajaren is teruggelopen en dat
Erik en Tineke Goldsteen, die de kindervrijmarkt al vele jaren
organiseren, de wijk hebben verlaten. Ze hebben gelukkig
toegezegd, het wordt voor hen dan de twintigste keer, te
willen meehelpen. In 1995, vijftig jaar na de bevrijding, is
een klein vrijmarktje voor de buurtkinderen ontstaan, maar
inmiddels is het uitgegroeid tot een evenement met zo’n
driehonderd kleedjes en ongeveer zevenduizend bezoekers.
De kennis en de contacten van Erik en Tineke zijn dan ook erg
belangrijk. Ook heeft Lindsay Halenbeek, een veertienjarige
wijkbewoonster, zich spontaan aangemeld om te helpen bij de
organisatie. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.”
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Spurd en de kindercarroussel mee om de kinderen uit de
Oekraïne een fijne dag te bezorgen.
In de volgende wijkkrant plaatsen we enkele sfeerfoto’s
van de BevrijdingsKindervrijmarkt 2022. De bij dit artikel
geplaatste foto’s zijn van 2019 en eerder.
Voor meer informatie: Wijkkerngroep Purmer-Zuid/
Wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool, 06-50213462 (Erik
Goldsteen) of 06-681131472 (Martin Lamb).

l

Speciaal
Lindsay heeft als kind altijd met heel veel plezier op de
vrijmarkt gestaan en vertelt: “Het is zo’n leuk en uniek
gebeuren, speciaal voor kinderen. Het voelt gewoon
vertrouwd. Ik heb er geleerd mijn eerste centjes zelf te
verdienen en te onderhandelen over de prijs. Ik heb ook
wel eens op Koningsdag gestaan, maar het was met al die
volwassenen, drukte en eet- en dranktenten gewoon niet
leuk om als kind daar tussen te zitten. Dit is chill, gezellig en
voelt veilig. Ik ben nu op een leeftijd dat ik er zelf niet meer
zo gemakkelijk ga staan. Ik studeer aan het vwo en wil straks
graag met kinderen werken. Dus ik dacht: ik meld me aan
en ga helpen met de organisatie van de kindervrijmarkt. Met
kinderen werken is mijn passie en het staat straks ook nog
goed op mijn cv, hahaha.”

Oorlogstrauma’s
Nu de coronabeperkingen achter de rug zijn, bleef de vraag
of het wel gepast was om de BevrijdingsKindervrijmarkt te
laten doorgaan vanwege de situatie in de Oekraïne, met
name omdat er een aanzienlijk aantal gevluchte kinderen in
Purmerend wordt opgevangen. De organisatie heeft daarom
contact gezocht met de verschillende partijen die betrokken
zijn bij de opvang en met mensen die verstand hebben van
de verwerking van oorlogstrauma’s.

Vrijheid
De BevrijdingsKindervrijmarkt is in principe hetzelfde als in
andere jaren. Er wordt wel aandacht gegeven aan het feit dat
het motto ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’ voor iedereen en
overal opgaat. Ook wordt er, naast de andere recyclepunten,
een speciale Oekraïne-inzamelplek voor kinderkleding en
-speelgoed ingericht. De kleding en het speelgoed gaan
direct naar de kinderen die hier in Purmerend een veilig en
rustig plekje hebben gevonden. Ook doen De Zuid-Pool,

Nieuw: buurtpunt
in sporthal De Vaart
De gemeente, Stichting De Zuid-Pool en het Sociaal
Wijkteam Purmer hebben het idee opgevat om van
de kantine van sporthal De Vaart een buurtpunt te
maken. Dit is een plek in de wijk waar bewoners van
de Purmer-Zuid terecht kunnen met hun vragen, waar
ze gezellig een kopje koffie kunnen drinken en waar ze
een activiteit voor de buurt kunnen organiseren.
Graag wil Clup dit
buurtpunt samen met de
buurtbewoners, dus met jou,
vormgeven. In de komende
maanden gaan ze hiermee
aan de slag. Clup nodigt je
dan ook van harte uit om
kennis te komen maken met
deze plek en je ideeën met
hen te delen. Intussen gaan
de sportactiviteiten in De
Vaart natuurlijk gewoon door.
Als er iemand aanwezig
is, ben je altijd van harte
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welkom om even binnen te lopen. Of kom langs op dinsdag
17 mei tussen 10.00 en 12.00 uur, of op woensdag 18 mei
tussen 19.30 en 21.30 uur voor een lekker kopje koffie of thee
en om kennis te maken.

Ideeën
Heb je ideeën voor het buurtpunt? Neem dan contact op met
Franciska Toering van Clup Welzijn, f.toering@clup.nl,
Tel.: 06 248 855 70. Adres: Koggenland 88. Tot snel!
l

Huisaansluiting glasvezel
Purmerend-Zuid volop in gang
Nadat eerder is begonnen met de werkzaamheden
in Purmerend-Noord, is KPN inmiddels bezig met
het aanleggen van een glasvezelnetwerk in
Purmerend-Zuid.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden in deze wijk
medio 2022 voltooid. Daarna volgen de wijken Overwhere,
Wheermolen, Gors, Centrum en Zuid-Oost. Volgens de
planning is heel Purmerend in 2024 voorzien van glasvezel
en kunnen nagenoeg alle inwoners dan gebruikmaken van
supersnel internet.

Eco-wijk
In Purmerend-Zuid had KPN te maken met bijzondere
omstandigheden in eco-wijk De Goedemeent. Daar werden
verschillende signalen opgevangen dat bewoners zich zorgen
maakten over de aanleg van glasvezel, omdat de straat
dan opnieuw openging nadat net een jaar geleden alles al
open had gelegen door oplevering van stadsverwarming.
Na die operatie hebben de bewoners zelf alle groenstroken
onderhouden en nieuw groen aangeplant. Om de onrust
weg te nemen bij de bewoners, is met de gemeente en
de beheerder van de bewonersvereniging afgesproken
het aanlegproces door te nemen en afspraken te maken
met betrekking tot de glasvezelaanleg. Hierbij waren de
gemeente, de beheerder van de bewonersvereniging, KPN
Netwerk, de KPN-kwaliteitsmedewerker en aannemer Van
Gelder Telecom aanwezig.

Afgestemd
Vervolgens is de aanlegplanning van glasvezel in de wijk met
de bewonersvereniging afgestemd. Samen met de bewoners
zijn op de dag van de glasvezeluitrol alle bloembollen en
planten die op de route stonden verwijderd en direct na uitrol
in de gegraven geulen weer teruggeplaatst. Ook hebben alle
bewoners aangegeven waar de oranje glasvezelkabels in de
tuinen konden worden gelegd om de aansluiting tot aan de
gevel alvast goed te hebben geregeld. In mei dit jaar worden
de kabels naar binnen gebracht om de huisaansluitingen
(HAS) te realiseren. Deze samenwerking heeft er toe geleid
dat bijna alle bewoners toestemming hebben gegeven voor
de glasvezelaanleg. Om dat te vieren hebben de bewoners
een presentje ontvangen van KPN.

l

Mede-coördinator gezocht
voor wijkactiviteitencentrum
De Zuid-Pool
Wijkactiviteitencentrum De Zuid-Pool, gelegen aan
park De Driegang, zoekt een mede-coördinator. Ben
je een mensen-mens, ondernemend en wil je iets
voor de buurt betekenen? En ben je gemiddeld één
à twee dagdelen per week beschikbaar? Dan is deze
vrijwilligersfunctie misschien wel iets voor jou.
Guus Visser is de drijvende kracht achter De Zuid-Pool en zoekt
een sparringpartner om samen het centrum te draaien. “Ik denk
dat ik al ruim 23 jaar actief ben in De Zuid-Pool. Ik ben begonnen als barvrijwilliger en langzamerhand kwamen er steeds meer
taken en verantwoordelijkheden bij. Toen de gemeente tien jaar
geleden het wijkcentrum dreigde te sluiten, hebben we met de
wijkkerngroep het voortouw genomen om de politiek te benaderen en het centrum over te nemen. We zijn met een bus vol buurtbewoners naar de raadvergaderingen geweest om te protesteren
met spandoeken en een hoop publiciteit. Het resultaat was dat
er een convenant werd getekend met de kinderdagopvang en de
gemeente dat we de ruimtes mogen gebruiken als de Kinderdagopvang er zelf geen gebruik van maakt”, vertelt Guus. Sindsdien
wordt het wijkactiviteitencentrum beheerd door vrijwilligers
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en ligt het beheer niet meer bij Clup Welzijn, zoals daarvoor het
geval was.

Maatschappelijk
De Zuid-Pool stelt zijn ruimten ter beschikking voor
maatschappelijke activiteiten voor de wijk, een buurt of straat in
de Purmer-Zuid. Voorbeelden van activiteiten die plaatsvinden zijn
jeu de boules, schilderen, klaverjassen, bootcamp, qi gong, creahobbyclub en de ouderensoos.
Het coördineren van het centrum is uitdagend en veelzijdig. Er
komt veel bij kijken en geen dag is hetzelfde. Het leukste en belangrijkste vindt Guus het contact met de vrijwilligers en de clubjes. “Ik vind het belangrijk mijn gezicht te laten zien, de mensen te
kennen en te weten wat er speelt en leeft. Door dit vrijwilligerswerk
heb ik heel veel buurtbewoners leren kennen. Als ik door winkelcentrum het Meerland loop, kom ik altijd wel bekenden tegen
met wie ik dan een praatje maak.” Andere werkzaamheden die
er bij horen zijn onder andere het plannen en programmeren van
activiteiten, zorgen voor de inzet van vrijwilligers, het meehelpen
organiseren van activiteiten, het vinden en binden van vrijwilligers,
de voorraad bijhouden en de inkoop regelen.

Delen
“Waarom ik een sparringpartner zoek? Het lijkt me heel fijn om
deze functie als coördinator met iemand te kunnen delen, zodat
je samen kunt nadenken en praten over het beleid, de strategie
en hoe we bijvoorbeeld nieuwe groepen en activiteiten kunnen
aantrekken. Daarnaast is het fijn dat we elkaar kunnen vervangen
tijdens afwezigheid. En in de toekomst hoop ik het stokje te
kunnen overdragen.” In overleg en naar gelang de persoonlijke
interesse en kwaliteiten worden
de taken verdeeld.
Voor meer informatie over de
vrijwilligersfunctie, maar ook
als je leuke ideeën voor het
wijkactiviteitencentrum hebt,
neem dan contact op met
Guus Visser, telefoon
06-30270593, e-mail
info@PurmerZuidPool.nl. l

Nieuws van De Zuid-Pool
Wijkgericht
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 Purmer-zuid. Wijkbewoners
hebben de mogelijkheid zelf activiteiten te ontwikkelen;
alleen commerciële activiteiten, feesten en partijen zijn niet
toegestaan in De Zuid-Pool.

Bordspellenclub
In deze editie laten wij u kennismaken met een van de
activiteiten, en wel, de bordspellenclub. Elke maandagavond
wordt namelijk in De Zuid-Pool een bordspellenavond
georganiseerd. Jeroen Klugt is de organisator en oprichter
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van deze groep gezellige mensen die graag bordspellen
speelt. In verband met te veel administratie en de kosten zijn
ze (nog) geen echte vereniging, hoewel dat uiteindelijk wel
het streven is van Jeroen.
De club is een groep, waar iedereen welkom is om moderne
bordspellen te komen spelen. We moeten er alleen bij
zeggen dat ze spellen als klaverjassen en bridgen niet
spelen. Het gaat echt om bordspellen die niet in een reguliere
speelgoedwinkel te koop zijn, hoewel er volgens Jeroen nu
wel steeds vaker betere spellen verschijnen, zoals Wingspan,
Splendor en Carcassonne.
Wilt u eens komen kijken of zelfs meedoen, maar kunt u
nooit op maandagavond? Jeroen probeert soms ook op
een zondagmiddag een bijeenkomst te realiseren. Meer
informatie vindt u op hun website:
www.bordspellenpurmerend.nl.

Activiteiten De Zuid-Pool mei 2022
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

activiteit
Bordspellenclub
Bootcamp dames
Klaverjassen

starttijd
19.00
19.30
19.00

eindtijd
23.00
20.30
22.30

QiGong
Schilderwerkplaats
Ouderensoos
Purmerends mannenkoor
Crea-hobbyclub

09.30
09.30
12.00
19.00
09.00

10.30
12.30
14.00
23.00
11.30

Spurd ouderen 55+ -gym

09.30

10.30

Bingo (elke laatste zondag v.d. maand) 14.00

16.00

Neem ook eens een kijkje op de vernieuwde website
www.purmerzuidpool.nl. Gastheer Guus Visser en de
vrijwilligers hopen u snel te verwelkomen in De Zuid-Pool.

l
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