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Nieuws van de groenbrigade

De komende weken wordt het Overwheerse groen 
weer voorbereid op de herfst en de winter. Medewerker 
groenvoorziening Geerten Kalter vertelt: “We gaan hard 
aan de slag met het onderhouden van de plantsoenen 
en het maaien van de gazons. Deze maand gaat ook 
het hoge gras er grotendeels af, maar zo’n dertig 
procent laten we staan voor insecten om in te schuilen.”

“Verder gaan we in september en oktober dode bomen 
verwijderen en die plekken voorbereiden voor de nieuwe 
aanplant, na de bladval van november. De natuur spreekt 
altijd later: de bomen hebben veel last gehad van de droogte 
van vorig jaar, waardoor we gemeentebreed relatief veel uitval 
zien. Er zijn ook bomen die van nature niet oud worden. Per 
boom wordt gekeken wat de beste vervanging is, maar vaak 
gaat het om dezelfde soort.”

Bloemrijk
“De komende weken gaan we ook veel overhangend groen 
terugknippen. Mocht groen later in het jaar nog overhangen, 
dan kunnen mensen daar een melding van maken op de 
website van de gemeente.

In oktober maaien we de bloemrijke bermen. Het maaisel blijft 
dan nog even liggen om de zaden de kans te geven op de grond 
te vallen. Het hangt een beetje af van temperatuur en regen, maar 
hopelijk krijgen we zo volgend jaar weer veel kleur op straat!”  

Tip van de wijkagenten: maak 
melding van verdacht gedrag 
Wijkagenten Annelore Koster en Bob van den Bergh 
willen de Overwheerders graag op het volgende wijzen: 
“We krijgen in de wijk geregeld te horen dat men 
verdachte personen door de straten ziet gaan, met name 
in de vakantieperiode zien we deze meldingen toenemen. 

Die komen vaak pas achteraf bij ons terecht via internet of 
via een terugbelverzoek. Mocht men het idee hebben dat 
bepaalde personen niet zomaar ergens rondlopen en zegt 
het onderbuikgevoel dat er iets niet klopt, dan mag men 
absoluut 112 bellen. We rijden liever een keer teveel voor een 
melding die misschien 
achteraf niets is, dan 
dat we te laat zijn en de 
verdachte personen een 
voorverkenning hebben 
gedaan met bijvoorbeeld 
een woninginbraak tot 
gevolg. Aarzel dus niet en 
bel gerust 112 bij verdacht 
gedrag in de wijk.”

Daarnaast hebben 
Annelore en Bob nog  
een tip. “Vanaf 1 juli 2019 
is het verboden om al 
rijdend op de fiets gebruik 
te maken van een mobiele 
telefoon of ander mobiel 
elektronisch apparaat, 
zoals een muziekspeler, 
een navigatieapparaat  
of tablet. 
De boete bedraagt 
€ 95,- exclusief 
administratiekosten. Ons 
advies is om een houder 
op het stuur te plaatsen, 
mocht je je telefoon voor 
navigatie gebruiken. 
Maar het bedienen van 
de telefoon in de houder 
mag natuurlijk niet tot 
gevaarlijk weggedrag 
leiden, want dan ben je 
alsnog in overtreding.”   

Wijkagent Annelore schildert  

een waarschuwing op straat  

voor bellende fietsers.
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Het Purmerends Gemengd Koor 
heeft mannen nodig!

Houd u van zingen en bent u een man? Kom dan eens 
kijken bij het Purmerends Gemengd Koor. Het Koor 
heeft op het moment veel mannen nodig, leeftijd maakt 
niet uit. Van tenoren tot bassen, en vooral mannen die 
het leuk vinden om te zingen.

Samen zingen maakt blij, geeft energie en voldoening.  
Heeft u geen zangervaring of weet u niet wat voor stemtype 
u heeft? Geen probleem, een eenvoudige stemtest bepaalt 
welke klank het beste bij u past. En met hulp van uw 
medezangers voelt u zich snel op uw plaats in het koor.
Kom donderdagavond eens kijken hoe het eraan toegaat 
onder de gezellige, humoristische en vakkundige leiding 
van dirigente Justina Oosters. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met voorzitter Wil van Koningsbrugge:  
06-22379034 of via voorzitter@pgkpurmerend.nl.
De repetities worden op donderdagavond gehouden van 
20.00 tot 22.00 uur in de Schuilplaats, Rivierenlaan 283. 
U bent van harte welkom!

Red Hat Society heeft plek voor 
nieuwe leden

De Red Hat Society komt oorspronkelijk uit Amerika, 
maar is in Nederland ook een bekend fenomeen gewor-
den. De vrouwelijke leden staan bekend om hun paarse 
kleding en rode accessoires, zoals schoenen, tassen, 
sjaals en natuurlijk een rode hoed. Red Hat Nederland telt 
inmiddels 110 clubs. Deze overkoepelende organisatie 
organiseert uitjes voor alle leden in Nederland.

Plezier maken
In de regio Amsterdam-
Purmerend en 
omstreken is 
ook zo’n club; zij 
noemen zich de 
Secondhandredhatters. 
Dit is een groep vrolijke 
dames van 50 tot 75 
jaar, die een keer in 
de maand een uitje 
organiseert voor hun 
leden. Dit kan variëren van picknicken tot een bezoek aan 
de Hermitage. De Secondredhatters hebben nog een paar 
plekken beschikbaar voor vrouwen die het leuk vinden om 
zich aan te sluiten bij deze club, waar een beetje gek doen 
heel gewoon is en plezier maken centraal staat. 

Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar en de uitjes 
betalen de leden zelf. Voor meer informatie kijkt u op 
de website https://secondhandredhatters.jouwweb.nl/
secondhandredhatters. 

Als u interesse heeft om lid te worden, kunt u een bericht 
sturen naar: secondhandredhatter@gmail.com.  

Rock around the clock
Dansschool Fabulous Fifties 
organiseert ook dit jaar weer 
een gratis proefles rock-’n-
rolldansen voor 55-plussers. 
Voor deze generatie is dit 
vaak jeugdsentiment, want 

wie van hen is niet opgegroeid met muziek van Elvis 
Presley, Bill Haley en Jerry Lee Lewis? Op dinsdag 
8 oktober, van 11.15 tot 12.15 uur, kunt u in Wijkplein 
Where proberen hoe het voelt om op die nostalgische 
muziek weer eens een dansje te wagen.

Elma Kerklingh, eigenaar van Fabulous Fifties: “Als we optreden 
tijdens een feest of evenement, zien we altijd mensen aan de kant 
staan die naar ons kijken met een blik van: ‘Dat wil ik eigenlijk 
ook wel, maar daar ben ik vast te oud voor’. Ons antwoord is 

dan: een mens is nooit te oud om te leren! Plezier en gezelligheid 
staan voorop. En om misverstanden te voorkomen: rock-‘n-roll-
dansen wordt nog wel eens in één adem genoemd met allerlei 
acrobatische toeren. Het is daarom goed te weten dat bij ons de 
voeten gewoon op de vloer blijven. We werken met eenvoudige 
dansfiguren, die gemakkelijk te leren zijn. Met of zonder ervaring 
en ook zonder partner ben je van harte welkom.”

Cursus
Belangstellenden kunnen zich na de proefles inschrijven voor 
de cursus rock-‘n-roll voor beginners. Een cursus bestaat uit 
tien lessen en de kosten bedragen tachtig euro per persoon. 
Na de lessen is er gelegenheid om gezellig samen na te 
kletsen en iets te nuttigen in het restaurant.

Voor aanmelding en/of informatie, kijk op  
www.dansschoolfabulousfifties.nl, mail naar  
infofab50s@gmail.com of bel Elma: 06-20239119.  
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Wie was...  
Jan van Goor Hinloopen?

Wie in de Van Goor Hinloopenstraat woont, mag 
gerust zeggen dat hij ‘op stand’ woont. Immers, 
naamgever Jan van Goor Hinloopen was een 
vooraanstaand man en de eerste burgemeester van 
Purmerend. Hij zag op 5 augustus 1753 in onze stad 
het levenslicht en trouwde op 22 augustus 1790 met 
Carolina Sophia Reigersman, een jonkvrouw uit Breda.

De bronnen verschillen van mening als het gaat om de 
periode waarin Van Goor Hinloopen, zoals dat toen heette, 
‘President Burgemeester en lid van de Raad der Stad 
Pürmerende’ was. Het jaar 1789 wordt als vroegste datum 
genoemd, terwijl op het straatnaambordje ‘burgemeester 
1816-1818’ staat. Het staat in elk geval wel vast dat hij onder 
meer gecommitteerde in de Admiraliteit in Friesland was. De 
Admiraliteiten waren ten tijde van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden verantwoordelijk voor het uitrusten en 
bemannen van schepen.

Ook was Van Goor Hinloopen lid van de Vergadering van 
Notabelen, die op 29 maart 1814 moesten beslissen over de 
ontwerp-grondwet. Hij stierf in het bestuurlijke harnas op 6 
oktober 1833 als lid van de Provinciale Staten van Holland.

Rijtjeshuizen
Tegenwoordig is de Van Goor Hinloopenstraat een rustige 
straat met veel rijtjeshuizen. Het zijn trouwens woningen die 
binnenkort als de eerste in onze wijk ‘gasvrij’ zijn. De bomen zijn 
hiervoor gekapt en dat geeft de straat nu een wat kale aanblik.

Onze redactie zag twee ondernemers in deze straat: de 
naaimachinereparateur Ruygal en de fysiotherapiepraktijk 
‘Overwhere’. Prominent aanwezig is de Taborkerk. Dit 
gebouw wordt gebruikt door de Protestantse Gemeente 
Purmerend voor haar diensten en activiteiten. Ook zijn de 
zalen op andere momenten beschikbaar voor gebruik door 
andere organisaties.

Miranda Koning.  

Nieuwe activiteiten bij 
Kunstgenoten in beweging

Kunstgenoten in beweging opent het nieuwe seizoen 
vanaf 19 september met een keur aan activiteiten. Elke 
donderdagochtend kunnen 65-plussers hun hart ophalen 
in leuke cursussen, waarbij gezelligheid voorop staat. 

Een kleine greep uit 
het cursusaanbod: 
marsepein maken, 
een percussiework-
shop, mindfullness, 
een kookworkshop, 
een lezing door het 
Verzetsmuseum en 
diverse creatieve 
workshops. Dit 
gevarieerde pro-
gramma loopt door 
tot december 2019. U kunt samen met een vriend(in) komen, 
maar ook zeker alleen: u zult makkelijk aansluiting vinden. 

Praktische informatie
De kosten bedragen per keer € 5,-, die u contant kunt 
 afrekenen voor aanvang van de activiteit. Mensen met 
een kleine beurs kunnen gratis deelnemen. Het volledige 
programma vindt u op de website www.wherelant.nl. De 
activiteiten vinden plaats bij Cultuurhuis Wherelant aan de 
Van IJsendijkstraat 403 in Purmerend, tenzij anders vermeld. 

U dient zich van te voren aan te melden; dat kan met een mail 
naar info@wherelant.nl of telefonisch: 0299-434777.  
U bent van harte welkom!  

Betaald parkeren in 
Wagenweggebied
De komende maanden voert de gemeente aan-
passingen door wat betreft parkeren in het Centrum. 

Hiermee willen ze de parkeerdruk aanpakken. De eerste van 
een reeks maatregelen is het invoeren van betaald parkeren 
in het Wagenweggebied.

Bewoners van het Wagenweggebied hebben al langer last van 
bezoekers van bedrijven, supermarkten en de binnenstad, die 
de parkeerplaatsen veelvuldig bezetten. Mede op verzoek van 
de bewoners is daarom besloten tot het invoeren van betaald 
parkeren. Bewoners kunnen vanaf 1 september parkeren met 
een vergunning. Daarnaast zijn op verschillende plekken in het 
gebied parkeerautomaten geplaatst. Het parkeertarief wordt 
hier € 1,- per uur, van maandag tot en met zaterdag van 9.00 
tot 18.00 uur en tijdens koopavonden tot 21.00 uur.  
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Een trouwe tuinvriend: sedum

Als ik door mijn tuin loop en rondkijk wat er zoal bloeit 
aan planten, sla ik altijd een schuin oog op mijn sedum, 
ook wel hemelsleutel genoemd, die half onder de 
vlinderstruik staat en elk jaar weer van de partij is. 

Hij staat daar lange tijd onopvallend te zijn door zijn groene 
uiterlijk, dat laag bij de grond nog niet echt in het oog 
springt. Nu is de vlinderstruik boven hem ook echt prominent 
aanwezig en eist veel aandacht op: mooie conische bloemen 
in een donkere, paarse kleur, en ze trekken ook de iconen 
van een florerende tuin aan, namelijk de vlinders.
Dit jaar stond de struik er prachtig bij, maar helaas... geen 
vlinders. En toen plots, op een warme zonnige dag, waren ze 
er weer en in groten getale, met als uitblinker de distelvlinder.
Intussen richt de sedum zich steeds iets verder op en 
probeert vanonder de vlinderstruik te reiken naar straaltjes 
zon. Hij is nog groen, maar spoedig krijgt hij een mooie roze/
rode gloed, en dit is het sein dat het najaar zich aandient. 
Hij zal nog lang blijven bloeien en hopelijk ook voor insecten 
als vlinder en bij nog een voedselbron betekenen. Dit najaar 
kan ik nog lang genieten van deze trouwe tuinvriend, die de 
slakken overigens mooi links laten liggen!

Floor van Asten.  

Buiten in Beeld

In de laatste aflevering van 
deze rubriek over beel-
dende kunst in de wijk 
plaatsen we een gedicht 
van Mar cella Boomsma van 
Dichterskring Waterland 
over het kunst/speelplastiek 
(1976) van Frans van der 
Veld, aan de Aletta Jacobs-
laan bij het Clusiuscollege.

ontworpen voor de jeugd
beklommen bespeeld
na jaren trouwe dienst
verlaten voor modern

gestoken in primaire kleuren
wederom het
bekijken waard

het rood geel en blauw
verloren aan de tand des tijds
onopvallend in
het kreupelhout
waar nu kippen scharrelen
kraait de haan koning

Marcella Boomsma.

Inloopmiddag Vereniging 
Historisch Purmerend

Zaterdag 28 september a.s. is er van 13.00 tot 16.00 
uur weer de maandelijkse inloopmiddag in het VHP-huis 
aan de Kanaaldijk 10. Zoals gebruikelijk zijn er foto’s en 
ansichtkaarten van oud-Purmerend, plattegronden, kaar-
ten, prenten, schilderijen en objecten van Purmerendse 
bedrijven te bewonderen en bijvoorbeeld de ingebonden 
jaargangen van het blad Historisch Purmerend in te zien.

Voor verzamelaars zijn er oude ansichtkaarten te koop. 
Wie foto’s aan de vereniging ter beschikking wil stellen of 
deze wil laten scannen, kan ook terecht. En wilt u alleen maar 
een praatje maken, ook dan bent u welkom. 

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: Floor van Asten  
en Miranda Koning.
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 24 oktober 2019.
Kopij aanleveren kan tot 1 oktober 2019 via 
redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
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