
Pagina 1

WIJKKRANT
P U R M E R E N D - O V E R W H E R E

V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s 4
J U L I  2 0 1 8
9 e  j a a r g a n g

Afgelopen maand was het ramadan. Iedere avond 
wordt dan traditioneel afgesloten met een iftar-
maaltijd, waarbij de moskee vaak verbinding zoekt 
met de wijk. Zo ging het ook op woensdag 6 juni in 
onze stad: samen met het Politiebasisteam Purmerend 
organiseerde de Taâluf-Moskee aan de Sportlaan een 
goed bezochte avond met als thema 'polarisatie en 
tegenstellingen'.

De tegenstellingen onder de genodigden bleken niet moeilijk 
te vinden: tussen man en vrouw, oud en jong, religieus en 
niet-religieus, en links en rechts van het politieke spectrum. 
In een tweede ronde bleken de overeenkomsten echter 
groter: alle vertegenwoordigde partijen in de wijk deelden 
openheid voor elkaar, bezorgdheid vanwege polarisatie en 
het zoeken naar het goede.

Gesprek
Zo kwam het doel van de avond in zicht. Klazien Visser van 
de politie: “Als politie zoeken we actief naar contact in de 
wijk. Zo zorgen we er voor dat er een basis is gelegd voor als 
er een moment komt dat het ingewikkeld wordt, en we ook 

dan op de juiste manier in 
gesprek kunnen.”

Ook de korpschef van de 
eenheid Noord-Holland 
was aanwezig, evenals 
burgemeester Don Bijl en 
wethouder Mario Hegger. Bijl 
wees op het belang van goede 
media: “Mensen lezen minder 

Houd uw lichtjes aan
Tijdens de zomermaanden is er vaak een toename van 
insluipingen. Openstaande ramen, deuren en poorten 
maken een woning kwetsbaar, ook als u op de boven-
verdieping even bezig bent.

En omdat het in de zomer langer licht is, vergeten mensen 
vaak de tijdschakelaar en het bijbehorende lampje aan te 
zetten als ze ’s avonds niet thuis zijn. Donkere woningen 
zijn echter veel aantrekkelijker voor geboefte dan verlichte 
woningen.

In de komende periode is de wijk wat rustiger vanwege de 
vakantiegangers. Vraag daarom uw buren een oogje in het zeil 
te houden als u op reis gaat en laat hen weten wie in geval van 
nood een sleutel heeft, want dat kan zo maar handig zijn.
 
Na de vakantieperiode ziet de politie vaak een toename van 
het aantal speelgoedwapens. Deze wapens zijn in landen als 
Griekenland en Spanje gewoon te koop in winkeltjes, maar 
zijn in Nederland bij wet verboden. De wapens lijken echt en 
de politie gaat daar ook zo mee om. Als u over straat gaat met 
een balletjespistool of een 
soortgelijk nepwapen, kunt 
u dus worden aangehouden. 
De politie stelt iedereen in de 
gelegenheid dergelijke speel-
goedwapens straffeloos in te 
leveren op het politiebureau 
aan de Waterlandlaan 252.
 
We wensen u allen een  
goede zomer!
 
Johnny Hagenaar en Harry de 
Waal, wijkagenten Purmerend 
Overwhere.      l

de krant. Je zou denken dat sociale media verbindend werken, 
maar die zorgen vaak voor een zogeheten bubbel. Er is maar 
één weg om goed samen te leven, en dat is in gesprek blijven.”

Naast de traditionele iftar-dadels verzorgde de politie een lopend 
buffet. De circa vijftig deelnemers lieten het zich goed smaken.

Cees-Jan Smits, predikant van De Schuilplaats.  l

IFTAR-MAALTIJD ROND THEMA ‘POLARISATIE’ GOED BEZOCHT
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Met een groot orkest werd 
op vrijdag 1 juni de toon 
gezet voor de viering van 
het vijftigjarig bestaan van 
basisschool De Klimop. 

Onder de enthousiaste 
begeleiding van Stichting Fort 
van de Verbeelding maakten 
de schoolkinderen er een 
muzikaal spektakel van, met 
bekende, maar ook  
onbekende instrumenten. 
Daarmee ging het pleinfeest van start, waar leerlingen, ouders, 
medewerkers en andere belangstellenden het jubileum 

TOCH NOG GESLAAGDE 
ROLSTOELVIERDAAGSE
Twee avonden vielen in het water, omdat het KNMI 
vanwege de verwachte felle regen code oranje had 
uitgegeven. Maar de andere twee avonden van de 
rolstoelvierdaagse, georganiseerd door zorgcentrum 
Novawhere, konden gelukkig wel doorgaan. Na een 
wandeling langs de ringvaart en door de wijk werd op 
donderdag 31 mei de eindstreep gehaald. Onder het 
genot van een hapje en een drankje en met muzikale 
begeleiding van The Jazzy Walkmen konden de bewoners 
hun medaille en een prachtige roos in ontvangst nemen.

De bijzondere vierdaagse werd voor de zesde keer 
georganiseerd door de activiteitenbegeleiding van het 
zorgcentrum. De medewerkers werden bijgestaan door 
familie en kennissen, studenten van het Horizon College 
en vrijwilligers van stichting Present en van Rotaryclub 
Purmerend. Ook voor hen was er een mooie roos.  l

Eerste sport- en spelinstuif 
groot succes
Op zaterdag 2 juni vond voor het eerst een sport- 
en spelinstuif plaats op het grote grasveld voor de 
Taborkerk. De organisatie was in handen van de 
Protestantse Gemeente Purmerend (PGP), gevestigd 
in de kerk, en de Kidsclub Overwhere in samenwerking 
met Clup Welzijn en Spurd.

Kinderen uit 
de wijk, van 
de PGP en 
van de drie 
basisscholen 
in Overwhere 
konden 
hier aan 
deelnemen 
(groep 5 tot 
8). Na de 
inschrijving 
kregen de 
kinderen een 
strippenkaart, 
waarmee ze 

langs de spellen konden gaan en wat lekkers konden krijgen. 
Er was ook veel belangstelling van jongere kinderen, en die 
waren uiteraard ook welkom om mee te spelen.

De kinderen konden oud-Hollandse spellen doen, zoals 
sjoelen, kegelen en het gatenkaasspel, en ze konden zich 
uitleven op een voetbalveld en een springkussen. Het was 
een groot succes, en we hopen in de toekomst dan ook meer 
van dit soort activiteiten te mogen organiseren in de wijk.

Sabrina Dondorp-Brandt,
Kidsclub Overwhere.  l

vierden. Het schoolplein 
werd omgetoverd tot een 
fancy fair, waar kinderen zich 
konden laten schminken, 
oud-Hollandse spelletjes 
speelden en zich vermaakten 
op het springkussen of in de 
discoklas.  Een hapje en een 
drankje erbij zorgden voor 
een goed gevulde middag.
Met dit pleinfeest werd de 
lustrumweek afgesloten. 
Gedurende die week waren er 

activiteiten zoals een vossenjacht en een sponsorloop en ging 
woensdag de hele school op schoolreis.  l

TIENDE LUSTRUM DE KLIMOP GROOTS GEVIERD 
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Kunstgenoten in Beweging organiseert op donderdag 
5 juli een gezellige ochtend in zomerse sfeer voor 
senioren (65+).

Wilt u deze zomer iets leuks 
ondernemen? Op basis van 
gedeelde interesses vinden de 
bezoekers een maatje om er 
samen op uit te gaan gedu-
rende de zomermaanden. Er is 
een tombola met leuke prijzen 
en de ochtend wordt afgeslo-
ten met een lekkere lunch. De 
bijeenkomst is gratis.

Of u nu van creatieve of culinaire activiteiten, sportieve bewe-
ging, uitstapjes of bijvoorbeeld het Jordaanfestival in Purme-
rend houdt: samen gaan is altijd leuker! Alleen komen is geen 
probleem, want tijdens de ochtend kunt u een afspraak maken 
met iemand met vergelijkbare interesse voor een activiteit. 
Mocht u iemand kennen die het ook leuk vindt om er in de zo-
mermaanden op uit te gaan, neem die dan vooral mee. Kunst-
genoten in Beweging wil graag iets betekenen voor alle senio-
ren die zich wat minder gemakkelijk onder de mensen begeven. 
Organisaties die een leuke activiteit aanbieden voor senioren in 
de maanden juli of augustus, zijn ook van harte welkom.

Ter oriëntatie kunt u alvast een kijkje nemen op de 
evenementenkalender van Purmerend: www.purmerend.nl/
evenementenkalender.

Aanmelden
De Zomermaatjesbijeenkomst vindt plaats op donderdag 
5 juli van 10.00 tot 13.00 uur bij Cultuurhuis Wherelant aan 

ONDERNEMER IN DE WIJK
Kemal Dulkadir, 46 
jaar, is eigenaar van De 
Grote Schaar op het 
Wormerplein. 

Waar kom je vandaan?
“Mijn familie komt 
oorspronkelijk uit Turkije. 
We hebben al dertig jaar 
kleermakersateliers in 
Amsterdam, Volendam, Edam 
en in de Midden-Beemster, 
eigenlijk overal in Noord-
Holland. We zijn een wijd 
vertakt bedrijf. En sinds 
twaalf jaar zitten we ook 
hier in Purmerend, op het 
Wormerplein.”

BUITEN IN BEELD 
In de rubriek 'Buiten in beeld' 
nemen we elke keer een 
bijzonder kunstwerk in de  
open ruimte in Overwhere  
onder de loep.

Dit keer is dat een beeld in de Aletta 
Jacobslaan. Het staat verscholen in 
het groen op het scholencomplex van 
het Clusius College. Frans van der Veld 
(1940) is de maker van dit naamloze 
kunstwerk. In 1976 werd het door de 
toenmalige J.H. Pestalozzischool (nu de 
Maarten Luther Kingschool) aangekocht 
als kunst- en speelobject, maar met de 
komst van moderne speeltoestellen in 
de buurt heeft het die laatste functie verloren. In 2006 kreeg het 
kunstwerk een nieuw kleurrijk jasje, waarmee het een in het oog 
springend object is geworden.  l

de Van IJsendijkstraat 403. U wordt met koffie/thee en een 
lekkernij ontvangen. U dient zich wel aan te melden via 
cursusbureau@evean.nl, of tel. 088-3833397.

Activiteiten vanaf september
Kunstgenoten in Beweging organiseert ook vanaf september 
weer elke donderdagochtend een activiteit voor senioren (65+). 
De activiteiten zijn bedoeld als leuke tijdsbesteding, om mensen 
te ontmoeten of om iets bijzonders te leren. Het programma vindt 
u op de website www.evean.nl/cursussen. Om een indruk te 
krijgen kijkt u op facebookpagina Kunstgenoten in Beweging.  l

Waarom ben je kleermaker geworden?
“Het is al heel erg lang ons familieberoep, ik weet niet beter. 
En ik vind het heerlijk om alleen te werken, om rustig aan mijn 
werk te doen. Ik houd van mensen en wil graag iets moois 
voor ze maken, dingen voor ze repareren. We hebben ook 
nog een stomerij. Ook dat vind ik prettig: mensen hun kleding 
schoon teruggeven.”

Wat vind je van de wijk Overwhere?
“Ik woon zelf niet in Overwhere, maar zit nu al twaalf jaar met 
mijn bedrijf op het Wormerplein, en ik vind het eerlijk gezegd 
heerlijk, dit pleintje. Ik heb mijn vaste klanten, en soms 
komen wat nieuwe mensen hun neus om de hoek steken. 
Iedereen is altijd welkom voor een praatje en een glas Turkse 
thee.”

Wat denk je dat er nog zou kunnen verbeteren aan de wijk 
of het plein?
“Misschien… dat mensen toch iets meer bij elkaar naar 
binnen lopen in de winkeltjes. Mijn deur staat in elk geval 
altijd open, want ik houd erg van gezelligheid. l

Zomermaatjes 65+ doen samen leuke dingen 

Het kunstwerk in 

originele kleurloze staat.
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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 en Willemien Smits.
Aan dit nummer werkten mee: Martine Bonnema, 
Sabrina Dondorp-Brand, Cees-Jan Smits en Harry de Waal,  
Willemien Smits.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
E-mail redactie: redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom. 
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt op 4 oktober 2018.
Kopij aanleveren kan tot 10 september 2018 via 
redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.

Dichter bij de wijk

In elke wijkkrant plaatsen we een gedicht gemaakt 
door een lid van Dichterskring Waterland. Dit keer 
is het van de hand van Samuel Camphuijsen. 
Meer informatie over de poëtische activiteiten 
van Samuel en zijn collega’s vindt u op www.
dichterskringwaterland.nl.

Biljartbal
de biljartbal van het leven

draait alle kanten op

zoekend naar hoeken

soms springerig

dan weer volgzaam

op weg naar gaatjes

hard of juist subtiel

proberen over te houden

niets weggeven

mooie series maken

soms over rood

of juist over wit

fantastisch vandaag

wat een mooie bal

Samuel Camphuijsen. l

BEWONERSCOLUMN

Vanaf deze editie van de wijkkrant nodigen we 
inwoners van Overwhere uit om hun observaties, 
ervaringen en bespiegelingen met betrekking tot onze 
wijk te delen in de Bewonerscolumn.

 

Moordzaken
Ik werd opgeschrokken door het geluid van kwetterende 
vogels. Eerst zag ik een paar kraaien in de boom voor mijn 
raam en iets later nog een groep eksters. Ze maakten een 
vreselijk kabaal, dus nieuwsgierig als ik ben, moest ik  weten 
wat de aanleiding was. Toen zag ik de lapjeskat onder de 
boom, die werd aangevallen door een aantal eksters, maar 
het lukte hen niet hem te verjagen. Uiteindelijk zag ik dat 
de kat een halsbandparkiet te pakken had gekregen, die 
vleugellam op de grond lag en niet meer weg kon vliegen. 
Toen hield het kabaal op en liep de kat tevreden weg. Waar 
de halsbandparkiet was gebleven, kon ik niet zien. 

Vorige week werd ik ook al eens opgeschrokken door  
het kabaal van de eksters. Toen zat een groep in de buurt 
van een nestkastje waar een nest mezen in zat. De ouders 
hadden het daarvoor al een paar weken druk gehad met het 
af- en aanvliegen van en naar het nest met voedsel voor hun 
jongen. Het was een drukte van belang. Toen ik naar buiten 
keek, zag ik een meeuw overvliegen met een mezenkuiken  
in zijn bek, dat hij waarschijnlijk van een van de eksters  
had afgepakt.

Het nest pulletjes van de eenden zag ik helaas ook elke  
dag kleiner worden. Na een paar dagen hadden ze er nog 
maar één over. Er waren te veel kapers op de kust: de 
reigers, de kraaien, de eksters, de meeuwen. Daar kan een 
eend niet tegenop.

Martine Bonnema.

Wilt u ook iets delen met uw buurtgenoten? Stuur uw column 
dan in naar redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.  l
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