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In de laatste week van januari was het opruimfeest in 
Overwhere. Op maandag 22 januari gaven basisschool 
De Carrousel en het Clusius College de aftrap voor een 
week waarin in de hele wijk rotzooi werd opgeruimd. 
Blikjes, plastic verpakkingen, overgebleven vuurwerk 
en kapotte kerstballen: de kinderen gingen de troep 
gretig te lijf met grijpers en afvalzakken.

Sabrina Dondorp, 
vrijwilliger bij 
de Kids Club, 
onderdeel van de 
Overwheerse Clup 
Welzijn, licht toe: 
“In eerste instantie 
vinden kinderen 
het niet zo heel 
boeiend, afval op 
straat. Ze gooien 
zelf ook vaak 
verpakkingen 

weg. Maar als ze bijvoorbeeld een gastles krijgen op school 
over wat plastic eigenlijk betekent voor het milieu, dan denken 
ze er snel anders over. Dieren zien afval vaak als voedsel. 
Egels, slakken, eenden en andere vogels weten niet beter, ze 
eten het op. Als kinderen uitgelegd krijgen dat al dat plastic in 
de maagjes van dieren opbolt tot een enorme, niet te verteren 
ballon, waardoor ze uiteindelijk sterven, zien ze het belang van 
het niet weggooien van troep wel in.”

Zielig
Yuri van zeven, druk bezig met opruimen bij zijn school De 
Carrousel, verwoordt het als volgt: “Ik vind het zielig als de 
eendjes stikken in plastic. En je hoeft toch ook niet zomaar 
blikjes in de bosjes te gooien!” Daar heeft hij een punt, want 

in Overwhere 
staan eigenlijk 
veel te weinig 
vuilnisbakken. 
Voor de gemeente 
ligt daar volgens 
Sabrina een 
schone taak: 
“Het is mooi dat 
de gemeente 
de opruimacties 
ondersteunt 
die wij als 

bewoners organiseren. Er wordt ook steeds meer toezicht 
gehouden in de wijken en natuurgebieden, maar tegelijkertijd 
worden er vanwege bezuinigingsmaatregelen vuilnisbakken 
weggehaald. Dat is wat tegenstrijdig.”

Succesvol
De schoonmaakweek in onze wijk, die liep van van 22 tot en 
met 29 januari, was hoe dan ook erg succesvol. Misschien 
heeft u de opruimers wel zien langskomen op het Wormerplein, 
in de Leeuweriklaan of rond de Taborkerk. Sabrina gaat er 
vanaf nu in elk geval een maandelijkse actie van maken, voor 
volwassenen en kinderen. “Het is een eenvoudige klus, samen 
de wijk schoonhouden, en het is gezellig bovendien. Mijn 
dochter van negen, die al een paar jaar met me mee huppelt, 
zegt altijd als ze iemand ziet die zomaar iets weggooit op 
straat: “Hé, niet op de grond, maar in de prullenbak!”

Aanmelden voor opruimklusjes in de wijk kan via de face-
bookpagina’s Zwerfie Purmerend en Zwerfie Overwhere Zuid 
Purmerend. De eerstvolgende opruimactie wordt georganiseerd 
op zondag 4 maart om 10.30 uur bij de Taborkerk.   l

Muzikaal variété in het Jaap 
van Praag
Verzorgingshuis Jaap 
van Praag organiseert 
in februari twee mooie 
concertmiddagen, waarop 
ook buurt bewoners van 
harte welkom zijn. 

Op donderdag 8 februari 
verzorgt de muzikale 
cabaretgroep De Schakel (foto) 
met veel plezier en humor 
een gevarieerd Amsterdams 
programma. Een kaartje kost € 7,50, en dit koopt u ter plekke 
in de zaal. U kunt in plaats daarvan ook lid worden van de 
algemene recreatie (€ 7,60 per maand). Voor dit bedrag krijgt 
u naast de concerten op donderdag ook toegang tot de 
maandelijkse bingo en filmmiddag.
 
Elke laatste zondag van de maand kunt u een gratis concert 
bijwonen. Op zondag 25 februari treedt zangeres Janina op, 
met veel bekende liedjes van vroeger .
Beide muzikale middagen beginnen om 14.00 uur en zijn om 
16.00 uur afgelopen.  l

NIET OP DE GROND, MAAR IN DE PRULLENBAK!

De oogst van de Carrousel.

Opruimen rond het Clusius College.
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Cultuurhuis Wherelant biedt verspreid over het 
jaar allerlei workshops aan. Hieronder vindt u de 
activiteiten voor de komende twee maanden.

Februari
Tijdens het workshopweekend van 10 en 11 februari kunt 
u meedoen met de dagworkshops sieraden maken met 
zilverklei, modeltekenen in pastel, experimenteel Cobra, een 
beeld maken van speksteen, edelsmeden en imagostyling. In 
de middag kunt u een kleine tas maken van leer, een beeld 
boetseren, uw eigen zelfportret schrijven of meedoen met de 
workshop Art Journal.

Maart
Het weekend van 10 en 11 maart heeft de volgende 
dagworkshops op het programma staan: sieraden maken 
van vilt of zilverklei, een riem maken van tuigleer, een 
surrealistisch zelfportret schilderen en de masterclass 
handen schilderen. In de middag kunt u meedoen met 
de workshops handlettering, choreografie en primitieve 
schilderkunst op hout.

In 1960 bestond de Overwhere net, maar grote delen 
van deze wijk moesten nog worden gebouwd. Op 
de plattegrond uit 1960 is dit goed te zien. Ook het 
Zwembadbruggetje en de Wilgenhoekflat waren nog 
niet gerealiseerd. 

Veel nieuwe bewoners van Purmerend kwamen in de nieuwe 
wijk terecht. Ze werden met een speciale brochure op de 
hoogte gebracht van wat er allemaal te beleven was in de 
stad. Leuke bijkomstigheid was dat Purmerend in 1960 ook 
nog eens 550 jaar stadsrechten had, wat uitgebreid werd 
gevierd.

De scouting in de optocht.

Inschrijven
U bent van harte welkom tijdens deze gezellige 
workshopweekenden. Inschrijven voor een van de activiteiten 
kan via www.wherelant.nl. U vindt Cultuurhuis Wherelant 
aan de Van IJsendijkstraat 403. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de administratie via 0299-434777 of mailen 
naar info@wherelant.nl.  l

Optocht
Zo werd in de Overwhere-Zuid een grote optocht gehouden. 
Veel verenigingen namen deel aan deze optocht, zoals 
voetbalvereniging Purmersteijn, die korte tijd later naar 
sportcomplex De Dop in De Overwhere verhuisde.
Een andere deelnemer was Scoutinggroep Lamoraal van 
Egmond. De padvinderij rijdt op de foto met een trekker 
over de Burg. D. Kooijmanweg, die toen nog ophield bij de 
Overwheerse Polderdijk. De scouts konden toen nog niet 
vermoeden dat ze in 2018 een prachtig terrein zouden krijgen 
aan de Doplaan, op honderd meter afstand van waar deze 
foto is gemaakt.  

Jan Kramer.  l

1960: Purmerend heeft 550 jaar stadsrechten

WORKSHOPWEEKENDS BIJ WHERELANT
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In deze rubriek stel-
len we elke wijk-
krant een kersverse 
bewoner van onze 
wijk Overwhere 
voor. Deze keer is 
dit de familie Smits, 
bestaande uit 
moeder Willemien, 
vader Cees-Jan en 
hun kinderen Sop-
hie, Rick en Willem.

Waar komen jullie vandaan?
“De laatste paar jaar woonden we in het Veluwse dorpje 
Uddel, en daarvoor hebben we in Kampen gewoond, in 
Overijssel. Daar liggen onze wortels en woont een groot deel 
van onze familie en vrienden.”

Waarom zijn jullie naar Overwhere gekomen?
“Mijn man Cees-Jan werd gevraagd om vanaf eind oktober 
2017 predikant te worden in de Christelijk Gereformeerde Kerk 
De Schuilplaats, die kerk met het kruis op de muur aan de 
Rivierenlaan. Deze kerk heeft standaard een eigen woning voor 
de predikant, zodat hij dichtbij de kerk kan wonen. Er moest even 
wat worden geklust, maar toen konden we er zó in trekken.”

Wat vinden jullie tot nu toe van Overwhere?
“Vergeleken met onze vorige woonplaats vinden we het 
heerlijk dat alle voorzieningen zo dichtbij zijn. Voorheen 
moesten we voor boodschappen met de auto naar het dorp 
verderop, maar hier lopen we een bruggetje over en we zijn 
er. We genieten ook van al het water, dat is er op de Veluwe 
niet zo veel - hoewel daar wel weer herten en everzwijnen 
zijn. De buurt bevalt ons ook heel goed, er is openheid en 
contact. Maar dat moeten we natuurlijk nog verder gaan 
ontdekken.”

Hebben jullie ideeën voor de wijk?
“Misschien is het leuk om in de zomervakantie eens een 
straatbarbeque te organiseren, met voor de kinderen 
bijvoorbeeld oud-Hollandse spelletjes. Gewoon kleinschalig: 
even allemaal achter je voordeur vandaan en samen gezellig 
een hamburger bakken. Op vrijdag is er in onze kerk altijd 
een open koffieochtend, waar iedereen kan binnenlopen voor 
een praatje. We maken graag kennis met buurtbewoners, dus 
iedereen is van harte welkom!”
 
Lijkt het u leuk om zich als nieuwe bewoner in deze 
rubriek voor te stellen of kent u iemand anders die 
dat wil? Neem dan contact op met de redactie via 
wijkkrantpurmerendoverwhere@gmail.com.  l

Blijf alert in de donkere dagen
In deze donkeredagenperiode zijn basisteams van 
de politie nog actiever dan anders als het gaat om 
criminaliteitsbestrijding in de wijk. 

Ieder jaar blijkt weer dat er in deze periode meer inbraken 
zijn in woningen en voertuigen. De politie zet alle middelen 
en zoveel mogelijk personeel in ter preventie van deze 
misdrijven. U kunt ons hierbij helpen.
Uit onderzoek blijkt dat de allerbeste preventiemaatregel is dat 
u en uw buren samen alert zijn en opletten. Het spreekwoord 
luidt niet voor niets: Beter een goede buur dan een verre 
vriend. Zorg er voor dat u uw buren kent en investeer in een 
goed contact. Dat scheelt veel bij kleine ergernissen, die zo 
gemakkelijker kunnen worden opgelost. Maar het is ook heel 
praktisch bij het veilig houden van de wijk. Houd elkaar op de 
hoogte van verdachte situaties en let een beetje op de buurt. 
Zorg hoe dan ook voor goed hang- en sluitwerk (vergeet de 
kerntrekbeveiliging niet!) en goede verlichting, ook aan de 
achterzijde van de woning.

112
Aarzel zeker niet om bij verdachte situaties en/of voertuigen 
meteen de politie te bellen. Dat kan via het algemene nummer 
0900-8844, maar ook via het bekende alarmnummer 112. 
Ik hoor geregeld dat bewoners twijfelen of ze dit nummer 
wel mogen bellen bij verdachte situaties. Jazeker, dat mag! 
Recentelijk heb ik zelfs twee dieven opgepakt door zo’n 
112-melding en veel gestolen goederen in beslag kunnen 
nemen. Kortom: blijf ook tijdens deze donkere dagen samen 
alert, zodat we het mooie Overwhere veilig kunnen houden. 

Bert Gorter, 
wijkagent Wormerland en voormalig wijkagent Overwhere.  l

Bas Maters, Zonder titel, 1986.

NIEUW IN OVERWHERE: 
DE FAMILIE SMITS

Winterexpositie bij Kerkhofgalerie

Ruim twintig beeldende 
kunstenaars uit Pur-
merend en omgeving 
exposeren op zondag 
4 maart tussen 12:00 uur 
en 16:30 uur hun werk 
in de Kerkhofgalerie 
en beeldentuin op de 
Overweersepolderdijk. Er 
zijn verschillende vormen 
van kunst te zien, zoals 
beelden, glas, keramiek, 
schilderijen, sieraden 
en meer. Ook zijn er 
kunstkaarten te koop. De 
kunstenaars zijn zelf aanwezig en vertellen u graag over hun werk. 
De toegang is gratis en kinderen zijn ook van harte welkom.

De begraafplaats aan de Overweersepolderdijk 24 is, 
inclusief de kapel, rolstoeltoegankelijk. Zie ook 
www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl.  l

Willemien, Cees-Jan, Sophie (7), Rick (5) 

en Willem (3).
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Colofon
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Artikelen en foto’s mogen na contact met de redactie worden 
overgenomen met bronvermelding.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te 
korten of niet te plaatsen.
Redactie: Ingrid Koorn.
Aan dit nummer werkten mee: Bert Gorter,  
Thea de Hilster en Jan Kramer.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
E-mail redactie: redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Purmerend.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt op 29 maart. Kopij aanleveren 
kan tot 5 maart via redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.

DICHTER BIJ DE WIJK
Ook deze keer plaatsen we weer een gedicht van onze buurtge-
note Thea de Hilster, lid van de Dichterskring Waterland. Meer 
informatie over de activiteiten van Thea en haar collega’s vind u 
op www.dichterskringwaterland.nl. Zo treden elke vierde don-
derdag van de maand (de komende data zijn 22 februari en 22 
maart) leden van de kring op in Proeflokaal Bakker, Koemarkt 44. 
Ook niet-leden kunnen daar hun verhaal of gedicht voordragen.

leef-tijd
leeftijd kun je

op meerdere manieren schrijven

op meerdere manieren voelen

en op meerdere manieren beleven

als kind heb je alle tijd

daarna leef je gehaaster

ontbreekt er soms tijd

dan komt er een tijd dat

de wereld sneller gaat

en jij steeds langzamer

die tijd voelt anders

je beleeft hem bewust

herkent zijn betrekkelijkheid

kijkt vaker achterom

zo voel en beschrijf je de tijd

op meerdere manieren

eens is je leef-tijd over

staat jouw tijd stil

en denken achterblijvers

aan de tijd met jou

Thea de Hilster l

ATELIER VOOR TWEE  
NU DEFINITIEF

Door een mooie 
samenwerking met 
dagbestedings centrum 
Waterlandswelzijn staat 
het populaire Atelier voor 
Twee sinds januari van 
dit jaar definitief op de 
agenda van Cultuurhuis 
Wherelant.

Atelier voor Twee is in het 
leven geroepen voor seni-
oren, die door dementie of 
een andere belemmering niet 
gemakkelijk zelf meer kun-
nen meedoen met creatieve 

activiteiten. Atelier voor Twee maakt het voor hen mogelijk 
om samen met partner, kind, kleinkind(eren) of vriend(in) deel 
te nemen aan een fijne, creatieve ochtend.

Beelden
Senioren met een beperking kunnen samen met hun ‘maatje’ op 
elke woensdag- en zaterdagochtend bij Cultuurhuis Wherelant 
schilderen, boetseren, tekenen en knutselen. Dit gebeurt vanuit 
het idee dat actieve kunstbeoefening een belangrijk positief 
effect heeft op vitaliteit, gezondheid en welzijn van jong en oud, 
en voor mensen met dementie in het bijzonder. Als zij gevoelens, 
gedachten en herinneringen niet meer goed in woorden kunnen 
uiten, lukt ze dit vaak wel in beelden, door met hun handen iets 
te maken. En natuurlijk word je ook trots en blij als je een mooi 
werkje aflevert, dat geldt voor iedereen.

Deelname
De gemeente juicht het initiatief Atelier voor Twee van harte 
toe. Voor deelname kan een indicatie worden aangevraagd 
bij het WMO-loket van de gemeente. Waterlandswelzijn 
biedt geïnteresseerden meer informatie en assistentie bij de 
indicatieaanvraag: info@waterlandswelzijn.nl. Voor deelnemers 
met een indicatie is de activiteit kosteloos, voor de partner zijn 
de kosten € 5,- per keer voor materiaal en koffie. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan een keertje langs bij Atelier 
voor Twee om de sfeer te proeven. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Ingrid Schipper: i.schipper@wherelant.nl. l

Vaste rommelmarkt op 
wijkplein Where
 
Iedere laatste zaterdag van de maand is er een uitgebreide, 
gezellige rommelmarkt in het Tritongebouw op wijkplein 
Where. De openingstijd is van 11.00 tot 15.00 uur en 
de entree voor bezoekers is gratis. Wilt u zelf spulletjes 
verkopen? U kunt zich opgeven via  
tritonrommelmarkt@outlook.com of via 06-46623452. l

José van den Hurk (Cultuurhuis 

Wherelant) en Gaby Breuer 

(Waterlandswelzijn) ondertekenen de 

samenwerkingsovereenkomst voor 

Atelier voor Twee.


