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Op het mooie, historische kerkhof aan de 
Overweersepolderdijk vindt op zaterdagavond 
27 oktober de jaarlijks terugkerende 
Allergedachtenisavond plaats. Het is een sfeervolle 
avond voor iedereen die zijn dierbaren wil herdenken.

Allergedachtenisavond: samen onze dierbaren herdenken

Het oude, monumentale kerkhof is voor deze gelegenheid 
weer aangekleed met lichtjes, fakkels en vuren. Wil Rijswijk, 
beheerder en ritueel begeleider op het kerkhof, vertelt over 
de achtergrond van dit initiatief. “Deze avond heb ik mede 
georganiseerd met Miep Breebaart en Tineke Mul, van het 
team Allergedachtenisavond. Ons doel is om mensen bij 
elkaar te laten komen om in stilte en liefde hun overleden 
dierbaren te herdenken. Hierbij maakt het niet uit of ze al lang 
geleden zijn gestorven of pas recent.”

Succes
Het initiatief van het kerkhof voor de Allergedachtenisavond 
was vanaf het begin, nu bijna tien jaar geleden, een groot 
succes. Wil: “In die paar uur dat de poort van het kerkhof 
open is, komen er elk jaar gemiddeld vierhonderd mensen 
hun liefde en herinnering aan hun overledenen betuigen. 
Daarvoor bieden we hen verschillende manieren. Ze 
kunnen boodschappen schrijven, die op vrije plekken in de 
urnenmuur kunnen worden gelegd. Daarmee krijgt de liefde, 
het thema van dit jaar, letterlijk een plek. Daarnaast hebben 
we een scrabbletafel, niet om een spelletje op te spelen, 

maar om met de letters de naam te leggen van degene die je 
liefhad en niet meer onder ons is.”

Begeleiding
Wat als mensen worden overspoeld door emotie, op zo’n 
locatie, een kerkhof, dat toch doordrenkt is van verdriet en 
gemis? Is daar aan gedacht? Wil: “Ja, we proberen dit op te 
vangen door de nodige begeleiding. We hebben bijvoorbeeld 
een dame met een zogeheten verhalenjas. Daaruit kunnen 
mensen een spreuk plukken en eventueel vervolgens met 
haar in gesprek gaan over hun verdriet. Verder hebben we 
het Luisterend Oor. Dit is een beschutte plek, waar je kunt 
binnenlopen en het gesprek aangaan met iemand die naar 
jouw verhaal luistert, één op één.”

Vrijwilligers
De vrijwilligers, zo’n 35 in dit geval, zijn ook hier weer 
niet uit te vlakken. Wil: “Zij zorgen in de dagen voor 
Allergedachtenisavond al dat het hele kerkhof er piekfijn 
uitziet: bijgeharkt, netjes gemaakt, de verlichting voorbereid. 
We doen er alles aan om mensen een gevoel van vredigheid 
te geven als ze hier binnenkomen. Achter de poort staat een 
zangeres die ze verwelkomt met mooie liederen. En er is 
catering: mensen kunnen chocolademelk en glühwein krijgen. 
Maar we hopen vooral dat we ze een mooie omgeving 
kunnen bieden, waarin ze hun dierbaren in rust en liefde 
kunnen herdenken. Mensen moeten eigenlijk gewoon komen 
om het zelf te ervaren.”

Voor meer informatie: www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl, 
of bel met 06 - 21 23 35 33.  Allergedachtenisavond, zaterdag 
27 oktober, Overweersepolderdijk 24. De toegang is vrij en de 
poort staat open van 19.15 uur tot 21.00 uur.  l
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Houd uw huis verlicht
De zomer is 
weer voorbij. 
De afgelopen 
periode 
is vanuit 
politieoogpunt 
relatief rustig 
verlopen 
voor de wijk 
Overwhere. 
Nu de dagen 
opnieuw 
korter worden 

en het ’s avonds eerder donker wordt, breken voor de 
politie de zogenoemde Donkere Dagen weer aan. 

In deze periode is er vaak, helaas, een toename van het 
aantal woninginbraken. Inbrekers zien dan namelijk relatief 
gemakkelijk of iemand thuis is of niet.

Uit ervaring blijkt dat de meeste inbraken aan het begin van de 
avond plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld rond 19.00 uur geen 
licht in een woning brandt, dan valt dit op, omdat de meeste 
bewoners die thuis zijn op dat tijdstip wél de lampen aanhebben. 
Mocht u van huis zijn, laat dan een lamp branden of zet er een 
tijdschakelaar op. Dit biedt geen garantie tegen inbraak, maar 
kan de keus van een inbreker wel beïnvloeden. Als een inbreker 
langs een rijtje huizen loopt en hij ziet een verlichte woning en een 
geheel donkere, dan neemt hij geen risico en gaat waarschijnlijk 
naar de donkere woning. Vergeet ook de buitenverlichting niet en 
doe poort en schuur op slot als deze niet worden gebruikt.

Ook de verlichting op de weg verdient extra aandacht. 
De politie gaat weer controleren op auto-, bromfiets- en 
fietsverlichting. Verlichting doe je niet aan voor de politie, 
maar voor je eigen en andermans veiligheid in het donker op 
de weg. Ontdekt u een defect aan de straatverlichting? Meld 
dit dan bij de gemeente via telefoonnummer 0299-452452.

Uw wijkagenten Purmerend Overwhere,
Johnny Hagenaar en Harry de Waal.  l

Let the good times roll!

Altijd al willen rock ‘n roll-dansen? Een mens is nooit 
te oud om te leren! Bent u 55 jaar of ouder en heeft u 
zin om te bewegen op muziek? Doe dan mee met onze 
proefles op dinsdag 2 en/of 9 oktober, van 10.00 tot 
11.00 uur in Wijkplein Where,Triton 72.

We gaan dan lekker 
dansen en samen 
bewegen op rustige 
rock ‘n roll-muziek. 
Plezier en gezelligheid 
staan bij ons voorop. 
We werken met een-
voudige dansfiguren, 
die gemakkelijk aan te 
leren zijn. Met of zon-
der ervaring en ook 
zonder partner bent u 
van harte welkom.

Bij voldoende animo start een cursus van tien lessen. De kosten 
bedragen € 80,- per persoon. Na de les is er gelegenheid om 
gezellig samen na te kletsen en iets te nuttigen in het restaurant.

Ook mensen met enige rock ‘n roll-danservaring kunnen bij 
ons terecht voor een vervolgcursus vanaf dinsdagmorgen 
2 oktober, van 11.00 tot 12.00 uur.

Voor aanmelding en/of informatie kunt u contact 
opnemen met Elma Kerklingh, telefoon 06-20239119, 
of e-mail naar infofab50s@gmail.com, of kijk op www.
dansschoolfabulousfifties.nl.  l

Nieuw seizoen gestart

KUNSTGENOTEN  in beweging (65+) heeft het nieuwe 
seizoen op donderdag 20 september geopend met een 
workshop chinese gym in combinatie met een leer-
zame kruidenworkshop. Elke donderdag tot de kerst-
vakantie zijn er allerlei activiteiten. Een greep uit het 
aanbod van dit najaar: wandelen, theater, een proeve-
rij, sieraden of meubels maken, een boeiende lezing, 
een kookworkshop, kerstliederen zingen en nog veel 
meer. Het aanbod is een combinatie van doen, cultuur 
en kennis. Ervaring is niet nodig, iedereen vanaf 65 
jaar is welkom.

De activiteiten vinden plaats op donderdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur bij Cultuurhuis Wherelant aan de Van 
IJsendijkstraat 403 (tenzij anders vermeld). De activiteiten 
kosten € 5,- per keer en er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
cursusbureau@evean.nl of te bellen met 088-3833397. 

Het volledige programma van dit seizoen vindt u op de 
website www.evean.nl bij het cursusaanbod/alle cursussen/
categorie Kunstgenoten.  l
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Feest 25 jaar Joke Smithof
Het Joke Smithof, een wooncomplex voor senioren 
aan de Overwheerse grens met de Beemster, viert 
eind oktober zijn 25-jarig jubileum. Hetty Klokman, 
voorzitter van de bewonerscommissie, wil haar 'stek' 
om die reden graag in het zonnetje zetten. 

Wat maakt het zo leuk om in het Joke Smithof te wonen? 
“Ik woon hier nu twaalf jaar met veel plezier. We hebben 
34 appartementen en een heel actieve vereniging. We 
organiseren allerlei evenementen, van iedere maand bingo, 
maaltijden - mosselen, barbecue, vishapjes - tot zang- en 
kaartavonden. Dat maakt de sfeer hier heel gezellig, ook 
omdat het complex vrij kleinschalig is.”
“Het contact met de buurt is prettig. Sommige buren zijn 
zelfs lid geworden van onze activiteitenvereniging. En verder 

Kookknutselen voor kinderen
Hoe maak je spaghetti? Hoe versier ik een cupcake? Dat 
en nog veel meer leer je op de Knutselkookclub. Die opent, 
naast al bestaande locaties in onder meer Amsterdam en 
Almere, nu ook een vestiging in Purmerend.

Wanda Hertogs heeft het initiatief hiertoe genomen. “Op de club 
leren kinderen wat eten eigenlijk is. Bijvoorbeeld hoe je van bloem 
en eieren zelf pasta kunt maken. En dat paprika’s en mozzarella 
op een pizza eigenlijk heel lekker zijn!” Warme maaltijden 
bereiden, een taart bakken en knutselen met (eetbaar) slijm: het 
kan allemaal. “En wat we samen maken, eten we ook samen op.”

Opening
De knutselkookclub vindt plaats op maandag, dinsdag 
en donderdag. Op woensdag, vrijdag en zaterdag is er 
daarnaast gelegenheid voor kinderfeestjes en knutseluurtjes. 
Dit alles vindt plaats aan de Lambertus Huisengastraat 5. Op 
zaterdag 6 oktober is de feestelijke opening. Iedereen is van 
13.00 tot 16.00 uur welkom voor een hapje en een drankje.

Voor aanmelden en prijsopgave, kijk op: knutselkookclub.nl/
purmerend.  l

vind ik zelf de mix van jong en oud een prima leefomgeving, 
want we hebben natuurlijk veel scholen om de hoek. Dat 
zorgt soms wel voor wat lawaai, maar houdt de boel ook 
levendig. Wat ik daarnaast fijn vind, is dat onze buurt nog 
een beetje een dorps karakter heeft. De buren zeggen altijd 
vriendelijk gedag; dat kom je ook niet overal meer tegen.”

Programma
Op 26 oktober viert het Joke Smithof het 25-jarig jubileum 
groots, maar wat er op het programma staat, houdt de 
bewonerscommissie nog even als een verrassing. Hetty: “Het 
wordt in elk geval een feestelijke dag waarop kan worden 
teruggekeken.”
Wijkkrant Overwhere feliciteert het Joke Smithof en zijn 
bewoners van harte en wenst ze nog veel woonplezier toe in 
de komende jaren.  l

Vernieuwde website 
gemeentelijk vastgoed
Gemeente Purmerend lanceert een nieuwe website 
waarop het aanbod van gemeentelijk vastgoed in de 
regio gepresenteerd wordt.

Op gemeentelijkvastgoed.nl staan panden en gronden 
gebundeld die te koop, te huur of in ontwikkeling zijn. De 
nieuwe website geeft op een gebruiksvriendelijkere en 
omvangrijkere manier inzicht in het aanbod van het gemeentelijk 
vastgoed in Purmerend en aangrenzende gemeenten. 

www.gemeentelijkvastgoed.nl l
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Buiten in Beeld: Bloemen
In de rubriek 'Buiten 
in Beeld' presenteren 
we een kunstwerk in 
de openbare ruimte 
van Overwhere, 
waarvoor de leden 
van Dichterskring 
Waterland een 
bijpassend gedicht 
maken.

Dit keer: het kunstwerk 
'Bloemen' (1998) 
van Peer Eltink, aan 
de Hoornse Laan. 
Het is geplaatst ter 
gelegenheid van 
de fusie tussen de 
bejaardenhuizen De 
Tien Gemeenten en De 
Rusthoeve. l

Nieuw busspoorboekje van kracht
Sinds deze zomer zijn de bustijden en -routes in Over-
where richting Amsterdam veranderd. De belangrijkste 
reden hiervoor is het in gebruik nemen van de Noord/
Zuidlijn, waardoor veel bussen niet verder rijden dan tot 
Amsterdam-Noord. Wat betekent dit voor onze wijk?

De oude, vertrouwde lijnen 301 en 306 rijden gelukkig nog 
steeds door onze wijk, maar met name de 301-route is aange-
past. Lijn 301 rijdt nu tussen Edam, Purmerend (M.L. Kingweg 
en binnenstad) en Amsterdam-Noord. Hiervan gaan de meeste 
ritten naar metrohalte Noord, zoals de begin- en eindhalte van 
de Noord/Zuidlijn heet. Vanaf deze halte bent u na een tussen-
stop snel op Amsterdam Centraal Station. Een deel van de ritten 
gaat echter door naar het pontje aan de Buiksloterweg, dat u 
ook naar Amsterdam CS brengt. De route van lijn 306 is vrijwel 
ongewijzigd, behalve dat die nu ook stopt op halte IJtunnel. Op 
deze manier wandel je snel naar het Waterlooplein en omgeving.

Wist u verder dat…
•  lijn 105 en het lijndeel 301 (Middenbeemster – Purmerend

M.L.Kingweg) zijn vervallen?
•  de Bizzliner 376 u tijdens kantoortijden (van 06.00 tot

18.00 uur) rechtstreeks via Diemen naar het AMC brengt?
•  de nieuwe lijn 125 tussen de M.L. Kingweg en het

Tramplein rijdt en deze u nabij het Waterlandziekenhuis en
stadhuis brengt?

•  de nachtlijn N01 u nog steeds thuisbrengt vanaf het CS
Amsterdam?

Alle (aangepaste) vertrektijden kunt u lezen op: 
www.ebs-ov.nl/reizen/dienstregeling-2018/.  l

De taal
der bloemen

rode rozen geven liefde
gele verhalen van jaloezie

madeliefjes duiden onschuld
krokussen vriendschap

margrieten vertellen
van verlegenheid

en korenbloemen trouw

narcissen verkondigen lente
dahlia’s de herfst

bloemen ontvangen
wijst op verbondenheid
geven op vriendschap

bij uitvaarten
eren ze de dode

zo heeft elke bloem
elk boeket

zijn eigen taal
van eeuwenoud

Thea de Hilster.
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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: Thea de Hilster, Miranda Koning, 
Willemien Smits, Johnny Hagenaar en Harry de Waal.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
E-mail redactie: redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom,
Purmerend.
Bezorging: Rodi Media.

De volgende wijkkrant verschijnt op 8 november 2018.
Kopij aanleveren kan tot 15 oktober 2018 via 
redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
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