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3.  KONINGSDAG 
 

Wat kan men organiseren 
 

➢ Kinderspelen, dit kan via Spurd tel. 0299-418100 
➢ Bijeenkomst met de buurt, met drinken en bv. gebak of snack 

  

• Mocht men de hapjes zelf maken, kan men de inkopen bv. doen bij Plus  
Leeuwerikplein 29 te Purmerend tel. 0299-430317 
Voordeel hiervan is dat men hier spullen terug kan brengen (ongeopend 
natuurlijk) wat over is, u koopt nooit teveel. Ook drank, koffie en thee 
kan men hier halen bv. Men moet dit wel van te voren afspreken in de 
winkel. 

• Catering kan men regelen via WK-catering tel. 0299-601200, of via 
Spijkerman tel. 0299-423951  

• Muziek via Spotify? Of andere Play listen draaien 

• Servies/glaswerk/bestek kan men (in bruikleen) ophalen bij HV 
Interwhere, 0299-770014. 
Max. 100 personen dit is gratis, anders kan men dit huren bij Schipper 
verhuur, Achterdijk 52 te Purmerend tel. 0299-421231 / 06-53501845   

• Tent met heater kan men ( in bruikleen) ophalen bij Intermaris via 
Giorgio Held tel. 06-51608091 of als die al weg is bij Schipper verhuur, 
Achterdijk 52 te Purmerend tel. 0299-421231 /06-53501845. Of via Party 
Purmerend Ooievaarsbek 11 te Purmerend tel. 06-42367956 

• Tafels en stoelen kan men ( in bruikleen) ophalen bij Intermaris via 
Giorgio Held tel. 06-51608091, of als die er niet meer zijn bij bv. Schipper 
verhuur, Achterdijk 52 te Purmerend tel. 0299-421231 / 06-53501845 of 
via Party Purmerend, Ooievaarsbek 11 te Purmerend tel. 06-42367956 

• Voor een markt kan men marktkramen huren bij Fa. H.A. Modder & Zn 
tel. 06-51277483 

• Men kan subsidies voor de marktkramen aanvragen bij de Wijkmanager.  

• Printen van flyers en posters (max A3 formaat) kan via HV Interwhere 
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E-mailadressen Wijkmanagers: 
 
Wijkmanager Overwhere e-mail; ca.groot@purmerend.nl 
Wijkmanager Wheermolen e-mail; e.farber@purmerend.nl 
Wijkmanager Gors e-mail; z.azzouz@purmerend.nl 
Wijkmanager Centrum e-mail; ra.gigengack@purmerend.nl 
Wijkmanager Weidevenne e-mail; m.lanting@purmerend.nl 
Wijkmanager Purmer-Zuid e-mail; j.bentvelzen@purmerend.nl 
Wijkmanager Purmer-Noord e-mail; m.r.horsthuis@purmerend.nl 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.interwhere.nl/
mailto:CA.GROOT@PURMEREND.NL
mailto:E.FARBER@PURMEREND.NL
mailto:Z.AZZOUZ@PURMEREND.NL
mailto:RA.GIGENGACK@PURMEREND.NL
mailto:M.LANTING@PURMEREND.NL
mailto:J.BENTVELZEN@PURMEREND.NL
mailto:M.R.HORSTHUIS@PURMEREND.NL

