
BESTUURSVERSLAG STICHTING VRIENDEN VOOR PURMEREND 2022 

Als bestuur zijn wij verheugd te melden dat nagenoeg het gehele programma ten behoeve van onze 

doelgroep, de kwetsbare en eenzame Purmerenders en Beemsterlingen kon worden uitgevoerd. 

• Op 24 juni is de Haring en Meer Partij voor de vijfde keer georganiseerd. Ruim 300 mensen waren 

aanwezig. Dit is een netwerkevenement voor het Purmerends en Beemster bedrijfsleven. Door de 

succesvolle sponsoring bleef er een substantieel bedrag over dat wordt aangewend voor 

activiteiten voor onze doelgroep. Dit jaar vond het evenement voor het eerst plaats op het terrein 

van Wijnhandel Bart te Zuidoostbeemster. Er werd gebruik gemaakt van het parkeerterrein van 

tuincentrum Overvecht gelegen aan de Purmerenderweg waarvoor onze dank. De Vrienden zijn 

veel dank verschuldigd vele sponsors die dit bijzondere evenement mogelijk hebben gemaakt. 

   

• Net als voorgaande jaren werden in de eerste week van juli 9 Zorginstellingen bezocht. In totaal zijn 

er 1600 haringen uitgeserveerd aan de bewoners. Deze keer met onze eigen nieuwe haringkar en 

met medewerking van Caroline Wals en Hennie Fransen. De Purmerendse Scholengemeenschap 

heeft scholieren ter beschikking gesteld voor het uitserveren van de haring in het kader van hun 

maatschappelijke stage. Uiteraard was er muzikale omlijsting in de vorm van accordeonmuziek. 

 

• Op 12 september is er voor 160 personen een rondvaart georganiseerd in Amsterdam. Het vervoer 

werd geregeld door middel van bussen die gratis door EBS ter beschikking zijn gesteld. Rederij 

Lovers sponsorde de 2 boten. De firma Pancakes uit Amsterdam sponsorde de pannenkoeken. De 

muzikale omlijsting werd verzorgd door van Peter van Zeijderveld met accordeonmuziek en 

Saxofoonmuziek van Carla Breeman – van Rij.  

 

• Onder de titel Tongen in Purmerend werd op 3 oktober een gratis maaltijd georganiseerd voor 650 

kwetsbare, eenzame Purmerenders en Beemsterlingen. 15 restaurants in het centrum van 

Purmerend en de nabije omgeving hebben hier belangeloos hun medewerking aan verleend. De 

deelnemers kregen een 3 gangen menu geserveerd met Tong als hoofdgerecht. De tongen werd 

gesponsord door de Sligro in Purmerend. Ook was er voor entertainment gezorgd in de diverse 

restaurants. Ook bij dit evenement was het vervoer geregeld door middel van bussen die door EBS 

ter beschikking zijn gesteld. 

 

Wij bedanken al onze sponsors, met name,  Sligro, Eipi Reclame, EBS, Bose, en AVV geluidsapparatuur. 

 

Er vonden geen mutaties plaats in het Bestuur: 

Richard van Alphen     Bart Kuipers 

Henk Bart      Jeroen Riemeijer (secretaris)   

Co Boots (Penningmeester)    Kees Stam 

Frits Dix      Bart Tishauser 

Hans van Gelder (voorzitter) 

 

31 januari 2023 


