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2022 EEN FANTASTISCH JAAR!
“Het leven is een feestje. Je moet wel zelf de slingers ophangen”

En dat hebben we gedaan. Een geweldige viering van de Purmer 400 jaar! Het weer was geweldig

voor alle evenementen! En natuurlijk alle bezoekers, sponsoren, buurtverenigingen, scholen,

vrijwilligers, verkeersregelaars, EHBO gemeentelijke-, rijksinstellingen en nog veel meer die

betrokken waren bij deze ongelofelijke mooie viering. Alles zat erin; verbinding, samenwerking,

ontdekken, historie, heden en natuurlijk de toekomst.

De evenementen waren stuk voor stuk een succes, van lichtjestochten, open-dag, expositie, zeskamp,

strobalen-laden, boerenmarkt, puzzeltocht, praalwagen optocht, oude trekkeroptocht, kleirace,

beachvolleybal, agrarische dag, banenmarkt, reünie, kindermiddag tot playbackshow. En wat

dachten we van de feestavonden. Belangrijk in dit geheel is de saamhorigheid, samen werken en

samen zijn, voor jong en oud!

De Purmer staat op de kaart! Mocht je nu nog niet weten dat je in de Purmer woont, werkt of

recreëert, dan heb je niet goed opgelet. Overal waren uitingen te zien, website, social-media, kranten,

noem maar op. Daarnaast zijn er 2 boeken verschenen; “De Purmer is mijn gebied 1622-2022” en het

mooie Smoelenboek. Allemaal in het teken van de Purmer.

De Purmer ontwikkelde in de historie, graan voor visch, vooral gericht op het agrarisch gebruik van

de gronden. Daarna verder ontwikkeld door Purmerend en staan we nu voor een nieuw hoofdstuk.

Hoe ziet de Purmer er over 25 jaar uit? Worden de beslissingen gezamenlijk genomen of gaan we

voor de individuele wensen per gemeente. Waar staat de provincie Noord-Holland en het

Hoogheemraadschap? En wat brengen de bewoners en bezoekers naar de Purmer? Allemaal vragen

die in de komende jaren beantwoord worden. Laten we voor de Purmer hopen op wijze besluiten!

Dat de Purmer de toekomst heeft, dat mag duidelijk zijn. In welke vorm, blijft een vraag.

Wat we wel weten is dat we terug mogen kijken op een bijzonder mooi jaar, met bijzondere mensen

en bedrijven, die zich zonder voorbehoud inzetten voor een mooi gebied, onder de rook van

Amsterdam; De Purmer!

Hartelijk dank dat wij dit samen met jullie hebben mogen organiseren!

En misschien tot gauw ergens in de Purmer op de fiets, in het bos, langs de wegen, laag bij het water

of hoog op de dijk…

ALLEN HEEL HARTELIJK BEDANKT

Fijne feestdagen en vele jaren in gezondheid toegewenst!
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