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Voor de duidelijkheid: koopavond
verdwijnt niet. Het is aan de winke-
liers of zij op vrijdagavond open wil-
len blijven, maar veel zijn daar al
mee gestopt. Net als met de weke-
lijkse koopzondag. Het Eggert Win-
kelcentrum blijft echter trouw aan
de koopavond. Maar er komt één

weekend per maand dat wel alle
winkels meedoen aan koopavond én
op zondag open zijn: het koopweek-
einde.

„Het koopweekeinde moet een
leuke ervaring worden voor het win-
kelend publiek. Niet alleen maar

winkelen, maar ook recreëren. Het
stadje moet een plek worden waar
de rest van de regio ook op af komt”,

zegt Henk Schulte, voorzitter van
winkeliersvereniging BIZ Purme-
rend. Hij constateerde al eerder dat

de behoeftes van het winkelend pu-
bliek zijn veranderd. Mensen shop-
pen meer online, hebben andere rit-

mes en zijn niet meer zo gesteld op
de vrijdagavond als koopavond. Tij-
dens het koopweekeinde moet er
voor iedereen iets te doen zijn. „Zo-
als een rode loper van de Kaasmarkt
tot de Koemarkt, waar bijvoorbeeld
kledingwinkels hun nieuwste col-
lectie kunnen showen. Een naald-
hakkenwedstrijd of stalletjes met
authentieke Beemsterproducten:
kaas, bloemen of honing.”

Seizoensviering
Een van de eerste weekeinde-activi-
teiten is een grote tank op de Koe-
markt, waar mensen in en mee op de
foto kunnen gaan. Of een poppen-
kast, met een show voor kinderen.
„Dat zijn leuke gezinsactiviteiten.”
Ook wordt elk seizoen één weekein-
de extra groots gevierd. Dat gaat
’Purmerend viert...’ heten, afhanke-
lijk van het seizoen. „Bij ’Purme-
rend viert de lente’ zijn we bezig
met het organiseren van een lente-
bokkentocht. Of een amusetour in
het horecagedeelte bij de Koemarkt,
met hapjeskarren.”

Het eerste koopweekeinde is 24
tot en met 26 februari. De andere
koopweekeindes gaan voornamelijk
aan het einde van de maand plaats-
vinden.

De openingstijden van het koop-
weekeinde zijn als volgt: vrijdag van
9 tot 21 uur, zaterdag van 9 tot 17 uur
en zondag van 12 tot 17 uur.

’Niet alleen winkelen, ook recreëren’
Tjarda Kuyt

Purmerend ! Stille straten en ge-
sloten winkels: koopavond is niet
meer wat het ooit was in Purme-
rend. Nu komt er iets nieuws: het
koopweekeinde, waar een keer
per maand alle winkels vrijdag-
avond en het hele weekend open
zijn. Ook worden er activiteiten
georganiseerd.

Koopavond is niet meer wat het ooit was, daarom hebben de winkeliers iets nieuws bedacht voor het stadje.
ARCHIEFFOTO CEES HARTMAN

Purmerend heeft
vanaf eind februari
maandelijks
’koopweekeinde’

Wat ga je doen?
Als vakspecialist ga je binnen de serviceafdeling aan de slag met
renovatie-, mutatie- en onderhoudswerkzaamheden. Je werkt op een klant-
vriendelijke manier zorgvuldig en zelfstandig aan je dagelijkse opdrachten.
Door de diversiteit aan werkzaamheden is geen dag hetzelfde!

Wie zoeken wij?
Binnen de afdeling Service zijn wij op zoek naar vakprofessionals die:
 Hun vak verstaan en relevante werkervaring hebben;
 Bij voorkeur beschikken over een vakdiploma;
 Zelfstandig kunnen werken;
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 De Nederlandse taal machtig zijn;
 Beschikken over een diploma basisveiligheid VCA;
 In het bezit zijn van rijbewijs B.

Wat bieden wij?
Binnen de ToekomstGroep krijg jij een plek waar je met enthousiasme,
gedrevenheid, kennis en kunde veel kunt bereiken. Zo bieden wij:
 Voornamelijk werk in de regio Alkmaar/Amsterdam/Haarlem;
 Een ingerichte bus met modern gereedschap;
 Een prettige werksfeer in een gezonde onderneming;
 Een jong en enthousiast team;
 Een marktconform salaris en pensioen volgens cao Bouw & Infra;
 Mogelijkheden voor verdere persoonlijke groei en ontwikkeling;
 Bij goed functioneren een vast contract.

Bouw jij mee aan het fundament voor morgen?
Neem dan contact op met Frank Zwaan (adjunct directeur
ToekomstGroep), bereikbaar op tel. 06 303 58 321
of solliciteer direct en mail je CV en motivatiebrief
naar sollicitatie@toekomstgroep.nl

De ToekomstGroep is een groeiende organisatie die bouwt
aan het fundament van morgen. Binnen de ToekomstGroep
streven wij naar een duurzame maatschappij en een beter
woon- en werkgeluk van de huidige en toekomstige generaties.
Hiervoor zijn wij voor diverse onderhoudsprojecten in
Noord-Holland voor onze afdeling Service in Alkmaar per
direct op zoek naar een fulltime

 Timmerman /
Onderhoudsvakman

 Loodgieter
 Elektricien


