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WIJKKRANT
PURMEREND-CENTRUM
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

SAMEN OP PAD MET DE
SCOOTMOBIEL
Hierbij meld ik graag dat ik, Marijke Dekker, een scootmobielclub wil opzetten. Ik ben zelf afhankelijk van
een scootmobiel en heb de afgelopen jaren veel mooie
ritjes gemaakt.
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bedragen € 5,- per activiteit, inclusief koffie of thee, bij
aanvang contant te betalen.
Op www.evean.event.nl bij het cursusaanbod categorie
kunstgenoten vindt u het volledige programma, waaruit we
hieronder het deel voor de maand juni publiceren.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
cursusbureau@evean.nl of te bellen met 088-3833397.

De activiteiten in juni:
01-06 - Yoga in de tuin, met theetafel en lekkernijen.
08-06 - Djembé-workshop, met Afrikaanse hapjes.
15-06 - Proeverij in de Pluktuin, rondleiding door en lunch in
De Johanneshof Westbeemster.
22-06 - Zomermaatjes: ontmoet iemand voor gezellige
uitjes tijdens de zomermaanden (leuke activiteiten zoals
museumbezoek, fietstocht, theatervoorstelling plus eten
bij de Griek).
l

Stand van de krant:
hoopvol nieuws
Helaas kijkt u weer naar een nooduitgave van uw
Graag wil ik dit delen met mensen die het niet aandurven
of het niet leuk vinden om in hun eentje een ritje te maken.
Ook is dit een mooie manier om mensen te leren kennen en
nieuwe contacten te leggen.
Zelf ben ik alleenstaand en 61 jaar jong, maar dames en
heren van iedere leeftijd zijn van harte welkom. Als er
aanmeldingen komen, kunnen we een keer afspreken en
onder het genot van een kop koffie of thee elkaar beter leren
kennen. Ook kunnen we dan voorpret hebben, kijken wat we
leuk vinden en alvast wat routes uitstippelen.
U kunt me bereiken op telefoonnummer 0299-772147 of
06-41913223. Ik hoop op veel reacties!
l

Kunstgenoten voor 65+
Kunstgenoten in Beweging organiseert sinds 6 april elke
donderdagochtend een activiteit voor senioren (65+). De
activiteiten zijn bedoeld als leuke tijdsbesteding, om mensen
te ontmoeten of om iets bijzonders te leren. Het aanbod is
een combinatie van doen, cultuur en kennis.
De activiteiten vinden iedere donderdag van 10.00 tot 12.00
uur plaats in Cultuurhuis Wherelant (tenzij anders vermeld),
gevestigd aan de Van IJsendijkstraat 403. De kosten

Wijkkrant Centrum. Op onze oproepen voor nieuwe
redactieleden heeft zich gelukkig weliswaar een
wijkbewoner gemeld, maar die is natuurlijk niet
in staat om in z’n eentje een wijkkrant te maken.
Daarom herhalen we onze vraag nogmaals:
wie heeft zin en tijd om mee te werken aan de
wijkkrant? Voor professionele ondersteuning is
gezorgd. U kunt zich aanmelden of meer informatie
krijgen via e-mail: info@kerngroepoverhere.nl,
of telefonisch: 06-19666112. Mochten zich deze
zomer geen of te weinig gegadigden hebben
opgegeven, dan valt helaas het doek.

Pagina

2

MINDER IN DE FILE OP DE A7

Gewenning

“Goedemorgen,
het is half zeven
en we beginnen
zoals gebruikelijk
met de file op de
A7. Oh, wacht
even. Correctie,
er staat geen
file op de A7.”
Foto: Archief VID
Eind 2015 is een
extra spitsstrook geopend richting Amsterdam. Bent
u benieuwd wat dit heeft opgeleverd? Wij weten het
antwoord.

Wist u trouwens dat de A7:

In 2015 stonden we tussen Weidevenne (Purmerend-Zuid) en
Wijdewormer 95.800 kilometerminuten (gemiddelde filelengte
keer fileduur) in de file, en in 2016 was dit nog maar zesduizend. Sterker nog: in 2015 stond dit stuk snelweg op de elfde
plaats in de filetop en in 2016 op plek 386; goed nieuws dus!

Ouderen goedkoop met de bus
Moet u rondkomen van alleen AOW, maar wilt u wel
gezellig op pad in de regio Waterland? Pak dan de bus
met extra korting.

Komt u in aanmerking?
Woont u in Purmerend en krijgt u alleen AOW, eventueel
aangevuld met een klein pensioen? Dan kunt u wellicht gebruik
maken van de nieuwe OV-regeling. U ontvangt dan:

MIS GEEN WIJKKRANT MEER
Geen wijkkrant ontvangen in
uw brievenbus, of leest u ook
graag het nieuws van de andere
wijken? Daarvoor is nu een
oplossing. Verspreider Rodi Media
heeft speciale wijkkrantdisplays
op diverse plekken in de stad
neergezet waar u zelf een wijkkrant
kunt pakken. Deze voorziening
is ook handig voor mensen
met een nee/nee-sticker. In het
stadhuis, ziekenhuis, zwembad,
de bibliotheek en Strada in het
stadje (naast juwelier Brouwers)
staan grotere displays waarin alle
wijkkranten – dus van alle zeven
wijken – liggen. Op de website van
de gemeente zijn ze daarnaast
digitaal te lezen. Het kan dus
eigenlijk niet meer gebeuren dat u
de wijkkrant misloopt.
l

Hoe belangrijk de spitsstroken zijn, bleek wel op maandag 10
april, toen ze in beide richtingen de hele dag dicht waren door
een storing. In de ochtendspits stond er rond 7.00 uur al maar
liefst zeventien kilometer file en ’s avonds waren de files pas
om 20.00 uur opgelost. Op dit soort dagen worden we er weer
even aan herinnerd dat deze chaos tegenwoordig (gelukkig)
een uitzondering is.

•	begint bij knooppunt Zaandam en via de Afsluitdijk eindigt bij de grensovergang met Duitsland?
• met 242 kilometer de langste rijksweg van Nederland is?
•	tussen Amsterdam en Purmerend al sinds 1970 bestaat
en het laatste stuk tussen Winschoten en de Duitse grens
pas in 1993 werd geopend?

Jaagweg
Ook op de Jaagweg (N235) wordt druk gewerkt aan het
verminderen van de files door de aanleg van een spitsbusbaan
tussen Ilpendam en Purmerend. Wilt u op de hoogte blijven? Kijk
dan op www.bereikbaarheidwaterland.nlof download de app
van aannemer Van Gelder (zoekterm: Spitsbusbaan N235).
l

•	Een gratis OV-chipkaart;
•	zestig procent korting op
reizen buiten de spits in
de bussen van EBS in
regio Waterland (inclusief
seniorenkorting);
•	Een startsaldo van € 30,-.

Wilt u meer informatie?
Bel dan met het team Werk
en Inkomen op (0299) 452
452 tijdens kantooruren of
ga naar www.purmerend.nl/
meerdoenregelingen.
l
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