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WIJKKRANT
P U R M E R E N D  P U R M E R - N O O R D

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Wandelen wegens 25 jaar Gilde Purmerend
Het Gilde Purmerend viert dit 
jaar zijn 25-jarig bestaan. Ter 
gelegenheid van dit jubileum 
heeft het Gilde een speciaal 
jaarprogramma georganiseerd, dat 
vooral uit wandelingen bestaat.

Zo organiseert het Gilde 
stadswandelingen in de oude 
binnenstad, in nauwe samenwerking 

met de Vereniging Historisch Purmerend. De wandelingen 
worden begeleid door een tiental enthousiaste gidsen, die 
professioneel zijn opgeleid en over veel kennis van onze stad 
beschikken. 

Ze beginnen wekelijks op zaterdagmiddag om 14.00 uur, van 
1 april tot 1 oktober. De start is bij de VVV-museumwinkel, op 
de hoek van de Peperstraat. De kosten bedragen € 3,50 per 
persoon. De wandeling gaat altijd door, onafhankelijk van het 
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weer. Na afloop is er een kopje koffie of thee, dat bij de prijs 
is inbegrepen.

Architectuurwandelingen
Naast deze historische wandelingen zijn er ook 
architectuurwandelingen, dit jaar met als hoofdpersoon Jan 
Stuyt, die precies 150 jaar geleden is geboren. Ook is er 
aandacht voor andere Purmerender architecten, zoals Jacob 
Oud en Mart Stam. Moderne kunstwerken in de stad (de 
Melkwegbrug bijvoorbeeld) komen ook aan bod.
Deze wandelingen vinden plaats op de eerste zaterdag van de 
maanden april tot september. Ze worden gecombineerd met 
een bezoek aan de speciale Stuyttentoonstelling op de eerste 
verdieping van het museum. Voor deze wandelingen gelden 
dezelfde voorwaarden als voor de historische (zie hierboven).

In samenwerking met de gemeente hebben Jack Otsen en 
Ber de Lange een mooi boekje samengesteld over het leven 
en de werken van Jan Stuyt. Dit  is gratis voor de deelnemers 
aan de Stuyt-wandelingen.  l

Afgelopen september is Buurtgezinnen.nl gestart in 
Purmerend. Deze organisatie koppelt gezinnen die 
hulp kunnen gebruiken aan gezinnen in de buurt 
die hen willen ondersteunen. Irene Langerijs is de 
coördinator van Buurtgezinnen.nl in de stad en vertelt 
ons meer.

“Het valt niet altijd mee om als ouder alle ballen in de lucht 
te houden. De zorg en opvoeding van de kinderen, werk en 
andere verplichtingen kunnen zwaar op ouders drukken. 
Lang niet alle ouders hebben een sociaal vangnet waarop 
ze kunnen terugvallen. Buurtgezinnen.nl is er speciaal voor 
hen,” vertelt Irene. 

Buurtgezinnen.nl koppelt vraag- en steungezinnen

Vrijwillig
Gezinnen die overbelast zijn (de vraaggezinnen) worden 
gekoppeld aan gezinnen in de buurt die de overbelaste 
ouders kunnen ondersteunen bij de opvoeding (de 
steungezinnen). “Een steungezin is een gezin met ervaren 
ouders, die een gezin in hun buurt willen helpen. Ze krijgen 
hiervoor geen geld, maar doen dit vrijwillig. Het vraag- en 
het steungezin maken samen afspraken over de soort 
ondersteuning. Dit varieert bijvoorbeeld van af en toe logeren 

tot de opvang van een kind op een vaste dag of het bieden 
van een rustige huiswerkplek.”

Dankbaar
Cynthia Ferwerda is steunouder voor een moeder met een 
zoontje van zeventien maanden. “Ik zag op facebook een 
oproep van Buurtgezinnen.nl voor deze moeder en haar 
verhaal raakte me. Zelf heb ik twee kinderen, maar ik maak 
graag tijd vrij om haar te ondersteunen bij de opvoeding. Ze 
kan me bellen als ze vragen heeft of ergens mee zit, want ze 
heeft eigenlijk niemand waarbij ze terecht kan. We bekijken 
dan samen wanneer ik op haar zoontje kan passen. Het is heel 
dankbaar werk en ik vind het erg fijn om een andere moeder en 
haar kindje op deze manier te kunnen helpen”, vertelt Cynthia.

Aanmelden
“Ouders die het niet meer zien zitten en hulp kunnen 
gebruiken, nodig ik van harte uit om contact met me op te 
nemen. We kunnen dan samen de mogelijkheden bekijken. 
Dit geldt ook voor gezinnen die zich willen aanmelden als 
steungezin”, aldus Irene. 
U kunt Irene bereiken via 06-12633197 of  
irene@buurtgezinnen.nl. Meer informatie vindt u op  
www.buurtgezinnen.nl.  l
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Koersbal raakt je!
Natuurlijk had ik wel eens 
van koersbal gehoord, 
maar hoe gaat dat 
eigenlijk? In buurtcentrum 
Gildeplein wordt dit spel 
een maal in de week 
gespeeld en ik ging een 
kijkje nemen.

De groene loper was 
uitgelegd, want hierop wordt 
het spel gespeeld. Iedereen 
speelt  met vier ballen. Twee 
personen spelen tegen 
elkaar, en die hebben vier 
zwarte en vier bruine ballen, 
om niet in de war te raken. 

Voordat de donkere ballen worden gegooid, gooit een van 
de deelnemers een klein wit balletje. Het is de bedoeling dat 
de donkere ballen zo dicht mogelijk bij de witte bal worden 
gegooid. Hiermee kunnen punten worden verdiend.

Contactpersoon
Cor Hendrikx houdt de stand bij. Hij is de contactpersoon en 
speelt al tien jaar koersbal. 
Vroeger woonde hij in Amsterdam. Buren van hem gingen 
naar Purmerend verhuizen en die kwamen in aanraking met 
koersbal. Ze waren zowel over Purmerend als over koersbal 
enthousiast geraakt en wisten Cor over te halen naar 
Purmerend te verhuizen en ook koersbal te gaan spelen.

Bij elkaar
Elke dinsdagmiddag komt de koersbalclub bij elkaar in 
buurtcentrum Gildeplein en wel van 13.00 tot 15.00 uur.  
In de pauze wordt iets gedronken. De contributie bedraagt  
€ 4,60 in de maand.

Er zijn op dit moment 
dertien clubleden en Cor is 
de enige man. Graag zou 
de koersbalclub wat meer 
deelnemers willen hebben 
en het zou leuk zijn als daar 
ook mannen bij waren. Je 
hoeft er niet lenig voor te zijn 
en zelfs met rollator kun je 
nog gemakkelijk meedoen. 
Het gaat niet om het 
winnen, want de club heeft 
gezelligheid bovenaan staan.

Bent u nieuwsgierig gewor-
den? Ga dan eens kijken, op 
dinsdagmiddag tussen 13.00 
en 15.00 uur in buurtcentrum 
Gildeplein aan de Overlander-
straat 650. Het is echt gezellig!

Parklopen gaat van start
Het is zo ver! Op zondag 31 maart gaat het Parklopen van 
start in het groengebied aan het Weidelandpad. Wethouder 
Mario Hegger geeft om 9.30 uur het startschot. 
De organisatie is in handen van Spurd en enkele 
buurtbewoners. Atletiekvereniging NEA verzorgt de materialen. 
Iedereen van jong tot oud kan het opgeknapte looppad van 
één kilometer uitproberen. De activiteit is geschikt voor het 
hele gezin. Er is een kraam van JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht) met fruitwater en stukken fruit en er staat een 
springkussen voor de kinderen. Trek dus uw sportschoenen 
aan en loop mee. Wie weet vindt u het zó leuk, dat u voortaan 
elke laatste zondag van de maand van de partij bent...  l

Graag stel ik me voor: 

Peter Klappe
Mijn naam is Peter Klappe. 
Ik ben sinds een half jaar 
lid van de Wijkraad Purmer-
Noord. Sinds begin dit jaar 
ben ik daarnaast redacteur 
bij de Wijkkrant Purmer-
Noord en heb ik al diverse 
stukjes aangeleverd. Mocht 
u iets te melden hebben over 
gebeurtenissen in onze wijk, 
dan hoor ik dat graag van 
u, want dan schrijf ik er met 
plezier een stukje over.

Hans Pels
Hans Pels en ik ben sinds 
begin dit jaar redacteur/co-
ordinator van de Wijkkrant 
Purmer-Noord. Ik ben 64 jaar 
oud en getrouwd. Mijn kinderen 
staan op eigen benen en ik heb 
er graag wat tijd voor over om 
mee te werken aan het realise-
ren van de wijkkrant.Daarnaast 
zing ik in het Purmerends Man-
nenkoor. Op zaterdag 11 mei 
geven we een uitvoering in de 
Purmaryjn. Ook zing ik in een 
Amsterdams koor (KCOV Ex-
celsior), waarmee ik binnenkort, 
namelijk op 14 april, de Matthäus Passion van Johan Sebastiaan 
Bach uitvoer in het hoofdstedelijke Concertgebouw.

Hoewel het leuk is om artikelen te schrijven voor de wijkkrant, 
vindt de redactie het fijn als ook buurtbewoners hieraan wat 
vaker zouden bijdragen. Mocht u hulp willen bij het vinden 
van een onderwerp voor een artikel, dan kunt u altijd contact 
met ons opnemen via onze website wijkrantpurmernoord@
gmail.com. Ook kunt u ons daar bereiken als u een leuk 
onderwerp weet waarover we een artikel kunnen schrijven.  
Ik hoop dat u blijft bijdragen aan en genieten van de wijkkrant. l
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OPENINGSTIJDEN TILBURYKAMER 2019 
 

DAGEN TIJD ACTIVITEIT VRIJWILLIGER/ 
MEDEWERKER 

MAANDAG 09.00 - 15.00  
15.00 - 17.00 
uur 

Overleg met bewonersgroepen 
Vergadering van diverse groepen  
zoals ouderen/senioren 

Mehmet 
Hans 

DINSDAG 10.00 - 12.00 
12.00 - 13.30 
13.30 - 15.00 
uur 

Open inloop 
Overleg Sociaal Wijkteam 
Overleg jeugdteam 

Fatima 
Mehmet 
Suzanne 

WOENSDAG 10.00 - 12.00 
12.00 - 14.00 
uur 

Leesgroep 
Overleg met diverse groepen 

Brigitta 
Mehmet 

 19.00 - 21.00 
uur 

Overleg met diverse groepen Mehmet 

DONDERDAG 10.00 - 12.00 
uur 
13.00 - 15.00 
uur 

Open inloop 
Inloopspreekuur wijkagent  
(eerste donderdag van de maand) 

Lidia 
Joshua 

VRIJDAG 09.00 - 11.00 
uur 
11.00 - 13.00 
uur 

Inloopspreekuur wijkteam 
Taalcoach 

Mehmet 
Hans 

ZATERDAG 17.00 - 19.00 
uur 

Kookgroep (één keer per maand) Sandra/Petra 

 
Tijdens de open inloop kunnen bewoners van de Purmer-Noord en -Zuid langskomen voor 
lekkere koffie en thee en gezellig samen zijn. 
Bij de Tilburykamer vergaderen regelmatig ook de buurtbemiddelaars, diverse afdelingen 
van de gemeente, regionale hulpdiensten, enzovoort.

Informatie 
Voor meer informatie over activiteiten en het gebruik van de ruimte kunt u contact 
opnemen met wijkadviseur Mehmet Uygun, telefoonnummer  
06 15000623, e-mail m.uygun@clup.nl. 
 

‘Tilburykamer is er voor en door buurtbewoners’
Sinds 2017 is de Tilburykamer de ‘huiskamer van de 
Purmer-Noord’, gevestigd aan de Overlanderstraat 
132.  De kamer is tot stand gekomen op initiatief van 
een aantal betrokken wijkbewoners. Zij hebben daartoe, 
met  grote inzet, een samenwerkingsverband gereali-
seerd tussen de Wijkkerngroep Purmer-Noord en -Zuid, 
de gemeente, Club Welzijn en Woonzorg Nederland.

Het doel van de Tilburykamer is vooral om een ontmoetingsplaats 
(huiskamer) te zijn voor bewoners van de Purmer-Noord.  U kunt 
er terecht op dinsdag en donderdag (‘open inloop’). Daarnaast 
kunt u gebruikmaken van de inloopspreekuren van het Sociaal 
Wijkteam en de wijkagent. Verdere informatie staat in bijgaand 
programmaoverzicht. Ook kunt u informatie vinden op de 
facebookpagina van de Tilburykamer.

Diverse groepen kunnen in de Tilburykamer terecht voor 
overleg, zoals bewonersgroepen, het jeugdteam en een 
leesgroep. Kortom, voor elk wat wils. Ook voor nieuwe 
groepen is er plaats.

Betrokken
Tijdens de openingsuren is de betrokken Mehmet Uygun, de 
wijkadviseur, meestal aanwezig. Hij heeft altijd een luisterend 
oor voor de bezoekers en wordt bijgestaan door drie 
enthousiaste vrijwilligers : Linda, Fatima en Lida, die u graag 
voorzien van koffie en/of thee.

Mehmet is tevreden over de wijze waarop de Tilburykamer 
zich heeft ontwikkeld tot ontmoetingsplaats van diverse 
groeperingen en buurtbewoners. Wel zou hij het leuk vinden 
als er wat meer gebruik werd gemaakt van de open inloopuren 
op dinsdag en donderdag. De Tilburykamer is er immers voor 
en door buurtbewoners om de Purmer-Noord gezellig en goed 
leefbaar te maken en te houden. Mehmet heet u dan ook van 
harte welkom in de gezellig ingerichte Tilburykamer. Zijn motto 
is: ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!’.

Openingstijden tilburykamer 2019

Tijdens de open inloop kunnen bewoners van 
de Purmer-Noord en -Zuid langskomen voor 
lekkere koffie en thee en gezellig samen zijn.
Bij de Tilburykamer vergaderen regelmatig 
ook de buurtbemiddelaars, diverse 
afdelingen van de gemeente, regionale 
hulpdiensten, enzovoort.

Informatie
Voor meer informatie over activiteiten en 
het gebruik van de ruimte kunt u contact 
opnemen met wijkadviseur Mehmet Uygun, 
telefoonnummer 06 - 15000623, e-mail 
m.uygun@clup.nl. l

Hoe kwam de Overlanderstraat 
aan haar naam?
De heer mr. Volkert Overlander (ook 
Volcker(t) Overlander; Amsterdam, 7 ok-
tober 1570 - Den Haag, 18 oktober 1630) 
was een edelman, rechtsgeleerde, reder, 
koopman en Amsterdams regent uit de 
Gouden Eeuw.

Overlander werd geboren als zoon van Nicolaes 
Overlander en Catharina Sijs. Hij studeerde 
rechten aan de Universiteit van Leiden en 
promoveerde aan de Universiteit van Basel in 1595. Overlander 
trouwde in 1599 met Geertruid Hooft.
Zijn zuster Gertruid (1577–1653) huwde met Geertruids broer 
Pieter Jansz Hooft. 
Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren, onder wie Maria en 
Geertruid Overlander (1609–1634). 
Maria huwde met Frans Banning Cocq (bekend van ‘De 
Nachtwacht’ van Rembrandt) en Geertruid met Cornelis de Graeff.
Overlander bewoonde het huis De Dolphijn, een grachtenpand 
aan de Singel te Amsterdam.
Tussen 1614 en 1621 was hij raad bij de Admiraliteit van 
Amsterdam. 
Hij was ook benoemd tot een van de commissarissen van de 
Amsterdamse Wisselbank.
In 1618 kocht hij de hoge heerlijkheid Purmerland en Ilpendam. 
Hij liet in 1622 het slot Ilpenstein, niet ver van Ilpendam, 
bouwen op een oude, in het begin van de Tachtigjarige Oorlog 
opgeworpen schans.

Ridder
In 1620 werd hij door Jacobus I van Engeland tot ridder verheven. 
Overlander werd in 1621 en opnieuw in 1628 benoemd tot 
Amsterdamse burgemeester. Ook was hij in Den Haag tussen 
1628 en 1629 gecommitteerde der Staten van Holland en West-
Friesland voor Amsterdam. Overlander werd voor een fiscaal 
vermogen van 150.000 gulden aangeslagen.

Bron: ‘Drie en halve eeuw De Purmer’ en Wikipedia. l

Mehmet Uygun.
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Wie wil een puzzel maken?
Twee leden van de redactie van de wijkkrant Purmer-
Noord  hebben de redactie verlaten. Een daarvan 
maakte altijd de puzzels.

Wij zoeken iemand die deze puzzels voor de wijkkrant wil 
maken. Er is vast wel iemand in de Purmer-Noord die dat 
leuk vindt. Graag horen wij van u!

wijkkrantpurmernoord@gmail.com

Oude Kerk in de schijnwerpers

Op donderdag 18 april organiseert de Werkgroep 
55-Plus alweer de laatste presentatie van dit seizoen
door Jan Broekhuizen in de grote zaal van ons Triton-
gebouw. Deze keer hebben we gekozen voor de Oude
Kerk van Amsterdam.

De Oude Kerk is het oudste monumentale gebouw van de 
hoofdstad en staat midden in het beroemde historische 
centrum: op de Wallen.

Veel beroemde Nederlanders vonden in deze kerk hun laatste 
rustplaats. Jacob van Heemskerk was de eerste zeeheld die 
hier werd geëerd met een praalgraf. Hij sneuvelde in de slag 
bij Gibraltar in 1607. Rembrandt van Rijn nam er afscheid van 
zijn Saskia van Uylenburgh en ook Joost van den Vondel had 
een bijzondere band met de Oude Kerk.

De geschiedenis van het godshuis gaat terug tot halverwege 
de dertiende eeuw. Toen werd hier, vanuit de moederkerk 
te Ouderkerk aan de Amstel, een kapel gebouwd. De kerk 
is daarna voortdurend vergroot en verbouwd, vooral in de 
periode tussen 1460 en 1560.

De aanvang is om 14.00 uur, de zaal is open 13.30 uur,  
en in de pauze kunt u weer genieten van een lekker kopje 
koffie of thee.  l

Heeft u iets leuks of in-
teressants te melden wat 
betrekking heeft op de 
Purmer-Noord? Een leuke 
hobby of een interessant 
verhaal?
Stuur een berichtje naar  
wijkkrantpurmernoord@
gmail.com                      l

Aandacht voor bruggen in de 
Purmer-Noord
In de Purmer-Noord hebben we veel water, dus 
vanzelfsprekend ook veel bruggen. Het komende jaar 
worden 23 bruggen vervangen.

Vorig jaar is al een aantal vervangen, zoals in de 
Meeuwstraat ter hoogte van tandartspraktijk C. E. Kneefel.
Daarnaast worden de brugleuningen van betonnen bruggen 
opnieuw geschilderd. De laatste jaren kregen we geregeld 
opmerkingen van mensen die de kleurige leuningen van de 
Purmer-Noord niet echt meer bij deze tijd vonden passen. 
De brugleuningen begonnen er een beetje treurig uit te zien, 
nu de verf voor een deel is weggesleten. Daarom worden 
alle leuningen opnieuw in de verf gezet. Dit gaat met een 
beschaafd donkergroen kleurtje, zoals ook gebruikt op de 
bruggen aan de Waterlandlaan en IJselmeerlaan ter Hoogte 
Van het politiebureau. De gekleurde brugleuningen zijn 
25 jaar geleden ontworpen door de wijkkerngroep, samen 
met de scholen van toen. Bij sommige bruggen staat nog 
altijd de naam van de ontwerper van die brug.  l

COLOFON
Redactie: Ria de Vries, Lenie Wessels, Hans Pels 
en Peter Klappe.
Redactionele ondersteuning: Fred Berga.
E-mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Uit deze krant mogen geen artikelen en/of foto’s worden
overgenomen zonder toestemming van de redactie.
Bezorgklachten: wijkkrantpurmernoord@gmail.com.
Drukwerk: Werkom.
Ontwerp en opmaak: Gerjan Stolp.

Contactinformatie
Voorzitter wijkkerngroep: Ed Vredeling, telefoon 06 105 808 23.
E-mail wijkkerngroep: kerngroeppurmernoord@hotmail.nl.
Website: www.kerngroeppurmernoord.nl.
Wijkwethouder: Mario Hegger, telefoon 0299 452 452.
Wijkmanager: Misja Horsthuis, telefoon 0299 452 452.
Wijkadviseur Clup Welzijn: Mehmet Uygun,
telefoon 06 150 006 23, e-mail m.uygun@clup.nl.
Sociaal Wijkteam, telefoon 0299 452 385, e-mail
wijkpuntpurmer@gmail.com.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 9 mei 2019.Bron: Wijkkrant Wheermolen
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