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WIJKKRANT
P U R M E R E N D - O V E R W H E R E
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M A A RT  2 0 1 8
9 e  j a a r g a n g

Niet iedere bewoner van Overwhere is er gelukkig 
mee, want we moeten afstand gaan doen van ons 
gasfornuis.  Het landelijke beleid is:  in 2050 alle 
huizen aardgasvrij. Waarom? We moeten de aarde een 
beetje sparen en de Groningers ook. 

“GASVRIJ PURMEREND” 
staat er met grote letters op 
het woonkamerraam van de 
woning aan de Gasinjetstraat 
74. Sinds begin dit jaar is hier 
de GasVrij modelwoning geves-
tigd, waar buurtbewoners langs 
kunnen gaan voor een kop kof-
fie en informatie kunnen krijgen 
over het aardgasvrij project. 
Purmerend wordt namelijk –net 

als de rest van Nederland– volledig aardgasvrij en een deel van 
Overwhere-Zuid (77 woningen) is door de gemeente als pilotwijk 
aangewezen om als eerste van het aardgas af te gaan. 

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het 
klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent een beperking van de 
CO2-uitstoot naar bijna 0 in 2050. Dit vraagt om een drastische 
reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Gebouwen 
zullen in de toekomst alleen nog duurzaam verwarmd worden.

Purmerend  is al voor 75% aardgasvrij. Met de noodzakelijke 
vervanging van de riolering in Overwhere-Zuid wil de 
gemeente gelijk van de mogelijkheid gebruik maken om 
de woningen die nog aangesloten zijn op het aardgasnet 
een alternatief te bieden. Met de bewoners en eigenaren 
van deze woningen is inmiddels begonnen om –in nauwe 
samenwerking– de overstap te maken.

Begin februari heeft gedeputeerde Jack van der Hoek 
(Provincie Noord-Holland) een bezoek gebracht aan 
Purmerend. Hij was onder andere in de GasVrij modelwoning 
om de ervaringen van betrokken bewoners te horen in 
voorbereiding op de pilot om woningen van het aardgasnet 
af te koppelen. Hiervoor ging hij in gesprek met buurtgenoten 
de heer Kas en mevrouw Van der Pol. Van der Hoek heeft zich 
tijdens dit bezoek verder laten informeren over de duurzame 
ambitie van de gemeente Purmerend om in 2035 aardgasvrij te 
zijn en over hoe de provincie daarin kan ondersteunen.  l

WE GAAN VOOR EEN 
AARDGASVRIJ NEDERLAND  
EN PURMEREND

Ruim 75% van de stad Purmerend (meer dan 26.000 
aansluitingen) is aangesloten op stadsverwarming en 
dat is uniek in Nederland. De warmte wordt opgewekt in 
de duurzame BioWarmteCentrale van Stadsverwarming 
Purmerend.

BioWarmteCentrale van Stadsverwarming Purmerend. Bron foto’s: RTV Purmerend.

Wij zijn trots op onze BioWarmteCentrale en willen dat graag 
delen. We willen laten zien dat we met onze centrale, door het 
gebruik van biomassa (de houtsnippers van Staatsbosbeheer), 
heel veel CO2-uitstoot besparen. En dat we dus met elkaar 
een grote bijdrage leveren aan een beter milieu. 

Daarom nodigen we u uit voor een rondleiding in onze 
BioWarmteCentrale (Baanstee-Oost, Contact 1A in 
Purmerend) tijdens onze Open Dagen op vrijdagochtend 13 
april (van 9:30u - 12:30u) of zaterdagochtend 14 april (van 
9:30u – 12:30u).
 
Hebt u interesse in een rondleiding in onze centrale? 
U kunt via ons online boekingssysteem – op www.
stadsverwarmingpurmerend.nl – een afspraak inboeken.  l

Rondleiding BioWarmteCentrale
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Nieuwe workshopweekends 
Wherelant

Ook in april en mei biedt 
Cultuurhuis Wherelant 
weer twee creatieve en 
kunstzinnige workshop-
weekends aan.

Op 14 en 15 april kunt u in 
de ochtend meedoen met de 
dag-workshops schilderen, 
glasfusen, beeldhouwen in 
speksteen, sieraad maken van 
zilverklei en food- illustratie. In 
de middag staan de workshops 
schrijven, portretfotografie, 
portemonnee van leer en mixed 
media op het programma.

Het weekend van 12 en 13 mei biedt de dag-work-
shops  aquarel, schrijven, illustreren, beeldhouwen in hout en 
schilderen. In de middag kunt u meedoen met de workshops 
family dance, ringsmeden en magazine maken.

Voor meer informatie over de workshops en de prijzen kijkt u 
op www.wherelant.nl of belt u met de administratie: 0299 - 
434777. U vindt Cultuurhuis Wherelant aan de Van IJsendijks-
traat 403 in Purmerend.  l

BILJARTEN VOOR JONG EN OUD

Biljartvereniging 
Purmerend in het 
Karekietpark nodigt 
Overwheerders van harte 
uit om eens kennis te 
komen maken met deze 
tijdloze en gezellige sport. 
Geschikt voor mannen, 
vrouwen, maar ook 
zeker voor de jeugd. De 
biljartvereniging heeft een 
aantal (semi-)professionele 
oudgedienden die hun 
kennis graag overdragen 
aan nieuwe spelers.

Het biljartcentrum beschikt over acht gewone en twee grote 
matchtafels en een bar. Ook mensen die zich willen opgeven 
als wedstrijd- of toernooileider zijn heel welkom.  

Voor meer informatie over spelmiddagen en –avonden kunt 
u bellen met 0299-436402 of 06 – 20005553, of u neemt zelf 
een kijkje bij het centrum op het Karekietpark 22.  l

MODELVLIEGSHOW IN DE BEUK
 

Op de zondagen 25 maart en 22 april organiseert 
INDOOR-Purmerend een modelvlieg-evenement 
in sporthal De Beuk. Van 19:30 tot 21:30 uur gaan 
de (veelal zelfgebouwde) vliegtuigen, helikopters en 
“quadcopters” de lucht in.

“Gastvliegen” is mogelijk met een eigen model, maar heeft u 
zelf geen geschikt type? Dan kan gebruik gemaakt worden 
van de vliegmodellen van de club. Accu´s laden is mogelijk 
en indien gewenst wordt hulp geboden.
Toeschouwers hebben vanaf de tribune goed zicht op het 
spektakel.

Sporthal de Beuk, Van IJsendijkstraat 365, Purmerend.  l

Nieuwe ontwikkelingen 
erfrecht toegelicht

Op donderdag 12 april organiseren de 
Werkgroep 55-plus en Clup Welzijn een 
voorlichtingsbijeenkomst over erfrecht en 
schenkingen. Notaris mevrouw Cabenda 
bespreekt de nieuwe ontwikkelingen die ons in 
de toekomst kunnen overkomen, zeker als het 
niet allemaal goed is geregeld. Voor de pauze 
vertelt ze eerst een verhaal over erfrecht en 
schenkingen. Na de pauze kunt u vragen stellen 
over wat u van haar heeft gehoord.

We ontvangen u graag op die donderdagmiddag vanaf 13.30 
uur in de grote zaal van gebouw Triton, met in de pauze weer 
het gebruikelijke kopje koffie of thee.  De aanvang is om 
14.00 uur.  l
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Regionale Duurzaamheidsbeurs
Verduurzaming van de eigen woning levert 
een belangrijke bijdrage aan energiebespa-
ring voor de samenleving en huiseigenaren. 
Op zaterdag 14 april wordt in en om sport-
hal De Beuk de Regionale Duurzaamheids-
beurs gehouden van 10:00 tot 17:00 uur. 
Behalve informatiestands zijn er 
presentaties over duurzaam wonen, 
vervoer, recyclen en voeding. De entree is 
gratis. Kijk voor meer informatie op www.
regionaleduurzaamheidsbeurs.nl          l

WEER LEKKER FIETSEN  
VANAF 26 APRIL

De Werkgroep 55-plus en Clup Welzijn organiseren 
vanaf donderdag 26 april wederom de eerste van de 
tweewekelijkse fietstochten. De afstanden die per keer 
worden gereden zijn tussen de 25 en 35 kilometer, 
allemaal in de omgeving van Purmerend en Waterland.

De organisatie is in ver-
trouwde handen, namelijk in 
die van Ria Ruijg en Barend 
Bosma. Zij stippelen iedere 
keer weer een prachtige rou-
te voor u uit, met uiteraard 
een gezellige tussenstop om 
even uit te blazen en een 
consumptie te nuttigen. Dit 
laatste is uiteraard wel voor 
eigen rekening. Het schema 
voor de fietsdata en de ritten 
zijn altijd gepland op donder-

dag: 26 april,  10 en 24 mei, in juni 7 en 21, in juli 5 en 19, in 
augustus 2, 16 en 30, en in september 13 en 27.

Vroeg
Noteert u deze data vooral in uw agenda. We zijn er nu juist 
vroeg bij, want voor je het weet, beginnen we, staan de 
fietstochten alweer voor de deur en is het jammer als u wilt 
meefietsen en het dan heeft vergeten.
Het verzamelpunt is zoals in alle voorgaande jaren bij Triton. 
De start is om 13.00 uur. We wensen alle deelnemers veel 
fietsplezier de komende maanden.

Voor verdere informatie: Barend Bosma, telefoon 422573, 
e-mail b.bosma16@upcmail.nl, en Ria Ruijg, telefoon 430868, 
e-mail M.Ruijg@kpnplanet.nl.  l

Internetcafé in Wijkplein Where

Wilt u meer leren over het gebruik van uw computer, tablet 
of smartphone? Dan bent op woensdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur welkom in Wijkplein Where in het Triton-
gebouw. Hier zijn dan vrijwilligers van Gilde Purmerend en 
Omstreken aanwezig,die u wegwijs maken in het gebruik 
van internet, e-mail, tekstverwerking, opslaan in mappen en 
op een usb-stick, foto’s van het fototoestel, smartphone en 
tablets naar de computer overzetten, en nog veel meer zaken 
waarvan u iets wilt weten. De vrijwilligers kunnen ook het 
besturingssysteem van verschillende tablets demonstreren, 
waaronder die van Samsung met Android en iPad met iOS. 
Aarzel dus vooral niet als u met vragen zit, want alle hulp en 
adviezen zijn gratis.

Informatie kunt u vinden op de website van Gilde Purmerend 
en Omstreken: www.gildepurmerend.nl. Als u liever persoonlijk 
contact wilt, kunt u bellen met Cok Schorsij: 06-20369655.  l

Voor senioren, 
door senioren

Kunstgenoten in Beweging 
organiseert elke donder-
dagochtend een activiteit 
voor senioren (65+).

De activiteiten zijn bedoeld 
als leuke tijdsbesteding, om 
mensen te ontmoeten of om 
iets bijzonders te leren. Erg leuk 
om samen met een vriend(in) 
heen te gaan, maar ook heel 
geschikt om alleen op af te 
stappen. Een kleine greep uit 
het aanbod van april en mei: 
samen muziek maken, intro-
ductie Facebook en Pinterest, een kookworkshop, een lezing over 
meestervervalsers en een theaterworkshop.

De kosten bedragen € 5,- per activiteit, u kunt contant afre-
kenen voor aanvang van de activiteit. Het volledige program-
ma vindt u op de website www.evean.nl/cursussen bij de 
rubriek Kunstgenoten. Daar kunt u zich ook aanmelden voor 
de activiteit van uw keuze. l

Bron foto: Facebookpagina ‘Kunstgenoten in beweging’.
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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. 

E-mail redactie: redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Werkom, Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.

De volgende wijkkrant verschijnt op 24 mei. Kopij aanleveren kan 
tot 26 april 2018 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. 

je hoort het aan de vogels

ze kwetteren ’s morgens vroeg

de lente zit in de lucht

je voelt het aan je kleding

er gaat een laagje af

de lente zit in de lucht

je ziet het aan het licht

lampen mogen later aan

de lente zit in de lucht

je ruikt het na de regen

het is zo heerlijk fris

de lente zit in de lucht

Thea de Hilster l

Redacteur(en) gezocht
Wijkkrant Purmerend Overwhere is op zoek naar 
redactionele ondersteuning. Bent u betrokken bij 
het wel en wee in de buurt en lijkt het u leuk om 
eens in de zes weken mee te werken aan een mooie 
en informatieve krant? Of kent u iemand die dat 
misschien zou willen? Dan kunt u mailen naar redactie@
wijkkrantpurmerendoverwhere.nl. We zien uw reacties 
graag tegemoet!

WIJKKRANT 25 JAAR 
In 1993 werden in Purmerend wijkkerngroepen opgericht, 
die bestonden uit bewoners die zich actief inzetten voor 
het wel en wee in hun wijk. Omdat ze behoefte hadden 
om op een simpele manier informatie te delen met hun 
wijkgenoten, werden de wijkkranten in het leven geroepen. 
Destijds gebeurde dit nog in zwart-wit-groen, maar vanaf 
2008 in een modernere uitvoering met kleurenfoto’s.

Tegenwoordig zijn veel kerngroepen gestopt, maar de wijkkranten 
zijn er nog altijd. Het begin is dit jaar dus 25 jaar geleden, en dit 
was reden voor een klein feestje. Op donderdag 8 maart genoten 
alle redacties met elkaar van een hapje en een drankje in het 
wokrestaurant op de Koemarkt. Het was een gezellige avond, met 
veel anekdotes en herinneringen. Ook zette Edwin Färber van de 
gemeente de redacties in het zonnetje en bedankte hen voor hun 
belangeloze inzet en betrokkenheid bij hun wijk.  l

Edwin Färber spreek de wijkkrantredacties toe.


