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Kunstgenoten in Beweging wint Lokaal Compliment

Op vrijdag 13 decem-
ber kregen de vrijwilli-
gers van Kunstgenoten 
in Beweging het Lo-
kaal Compliment 2019 

uitgereikt uit handen van wethouder Harry Rotgans. Deze 
jaarlijks terugkerende prijs van duizend euro wordt toege-
kend aan een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de 
Purmerendse samenleving. Vorig jaar was het thema ‘De 
kracht van samen!’.

Kunstgenoten in Beweging organiseert elke donderdag 
diverse activiteiten voor en door zestigplussers. De 
bijeenkomsten zijn laagdrempelig, niet duur en zorgen er voor 
dat oudere Purmerenders de deur uit komen, andere mensen 

ontmoeten en hun contacten kunnen uitbreiden.

Wherelant is de thuisbasis, maar de activiteiten worden 
ook georganiseerd in samenwerking met Spurd, Clup en 
de bibliotheek. Deze instanties willen de eenzaamheid 
van mensen doorbreken door activiteiten te organiseren 
en de mensen met elkaar verbinden, onder andere met 
zomermaatjes en kerstmaatjes. Hierdoor gaan mensen 
gezamenlijk wandelen en fietsen, wat niet alleen gezellig is, 
maar zelfs tot heuse vriendschappen leidt.

Kunstgenoten in Beweging heeft dan ook veel enthousiaste 
aanmeldingen gekregen. Vooral het doorbreken van de 
eenzaamheid en het versterken van de verbinding met  
elkaar waren voor de jury doorslaggevend. Kortom:  
alsnog gefeliciteerd!  l

Nieuwe redactieleden gezocht

De Wijkkrant Overwhere is met spoed op zoek naar 
nieuwe redactieleden, want Ingrid Koorn, die de 
krant de afgelopen tweeënhalf jaar heeft gemaakt, 
stopt er helaas mee. We zoeken daarom betrokken 
wijkbewoners die het leuk vinden om samen met 
elkaar zeven keer per jaar de wijkkrant te maken 
- al jaren en nog steeds de best en meest gelezen 
gratis publicatie van Purmerend.

Het gaat hierbij om zaken als artikelen schrijven, foto’s ma-
ken, aankondigingen en oproepen verzamelen en/of de krant 
coördineren. De redactieleden kunnen voortborduren op de 
bestaande krant of met een schone lei beginnen als ze dat 
willen, want ze bepalen zelf wat er in de krant komt. Journa-
listieke ervaring is niet nodig, wel enthousiasme en inzet. Veel 
tijd hoeft het overigens niet te kosten, en hoe meer mensen 
meedoen, hoe lichter uiteraard de taken. Voor redactionele 
ondersteuning is gezorgd en workshops behoren tot de 
mogelijkheden.
Lijkt het je wat, of wil je meer informatie of een dagje meelo-
pen met een redactie? Stuur dan een mailtje naar purmerend.
wijkkranten@gmail.com en we nemen graag contact met je 
op. Vooral ook mensen die vroeger al interesse hebben ge-
toond, maar om welke reden dan ook zijn afgehaakt, nodigen 
we hierbij van harte uit om te reageren.

Groot onderhoud Sluisbrug gereed

De provincie Noord-Holland heeft in twaalf weken 
groot onderhoud gepleegd aan de Sluisbrug - en dit 
was hard nodig.

Voor fietsers voelde 
het onveilig om van 
de brug gebruik te 
maken. Daar heeft de 
provincie nu iets aan 
proberen te doen. Het 
brugdek is aan beide 
zijden voorzien van 
een rode strook, met 
in het midden een 
rijbaan in zwart asfalt. 
Op deze manier zou 
het voor fietsers vei-
liger moeten zijn om 
over de brug te rijden. 
De voetpaden die al op de brug aanwezig waren blijven bestaan.
Naast dat de brug veiliger moest worden voor fietsers, is de brug 
flink opgeknapt. De technische installatie van de brug is volledig 
vernieuwd. De klep (het beweegbare gedeelte) is er voor onder-
houd uit geweest en op een externe locatie behandeld. Als het 
goed is, kan de brug nu weer vele jaren mee en is het voor alle 
weggebruikers veiliger geworden.  l
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Buurtbewoonster Martine Bonnema houdt van wandelen 
en heeft een wandelroute opgeschreven voor liefhebbers 
langs mooie en interessante plekken in onze wijk.

We beginnen de wandeling naar de Overweerse Polderdijk 
vanaf de Burg. D. Kooimanweg, over het bruggetje aan 
het eind. We gaan linksaf over het dijkje, dat langs de 
Beemsterringvaart loopt. Aan de overkant is de Beemsterdijk. 
Daar liep vroeger de weg naar Hoorn, toen de Beemster nog 
een meer was en nog niet ingepolderd.
Sla rechtsaf richting Kwadijk, dan kom je langs een rietveldje 
dat vroeger het galgenveld was. Daar is eeuwen geleden een 
keer de doodstraf aan de galg uitgevoerd. Een man uit Kwadijk 
kwam op een dinsdag terug van de markt in Purmerend en 
vermoordde in een dronken bui een ander. Hij werd tot de galg 
veroordeeld en kwam aan zijn eind op dit veld.

Zwembadbruggetje
Vervolgens komen we bij de Westerdraay. We volgen de 
weg rechtdoor over het dijkje. Daarna passeren we links 
over de Beemsterringvaart het zwembadbruggetje, zo 
genoemd naar het voormalige zwembad De Wilgenhoek aan 
de andere kant van de Beemsterdijk, aan het Noorderpad. 
Dit bad is een aantal jaren geleden verdwenen, waarna er 
nieuwbouwwoningen verschenen.
Wie wil, kan hier het bruggetje over naar de Beemsterdijk en 
links afslaan naar de Beemsterdijk en bij de Beemsterbrug de 
stad ingaan. Wie graag nog even doorwandelt, gaat verder 
over het dijkje richting de Aletta Jacobslaan. Op de kruising 
ga je rechtsaf over de Overweerse Polderdijk. Rechts heeft 
de zogeheten destructor gestaan, een apparaat waarin dode 
dieren werden verwerkt. Op het landje daarnaast heeft de 
houten loods gestaan van de Kanovereniging Purmerend, 

die helaas de Tweede 
Wereldoorlog niet heeft 
overleefd. De loods is in de 
oorlog gesloopt om in de 
behoefte aan brandstof  
te voorzien.
Dan kom je links langs de 
oude rooms-katholieke 
begraafplaats, en het is de 
moeite hier even een kijkje 
nemen. Er staat een oude 
kapel, waarin regelmatig tentoonstellingen worden gehouden, 
zoals met Kerstmis een expositie van kerststallen. Begin 
november wordt elk jaar de lichtjesavond gehouden. Het is 
mooi om die eens bij te wonen.
Tegenover de begraafplaats is heel lang een plek geweest 
waar de kermismensen uit Purmerend konden staan met hun 
woonwagens. Zij moesten echter plaatsmaken voor  
de nieuwbouw.

Oventegelbakkerij
Daarna loop je weer verder over de Overweerse Polderdijk, 
waarna je uiteindelijk uitkomt bij de Where. Hier op de hoek heeft 
de oventegelbakkerij gestaan van Lankelma v/h Paardenkoper. 
Langs de Where liggen de schepen van de Watersportvereniging 
Purmerend. In de vakantie is het er druk met passanten.
Het eind van de route is de Hoornse Brug, waar je rechtsaf 
de stad in kunt lopen en door de Kalversteeg naar de 
Koemarkt kunt gaan.

Ik wens iedereen veel wandelplezier.

Martine Bonnema.  l

Mooie wandeling door Overwhere

Sport en speel mee met Spurd

In de voorjaarsvakantie, van 
17 tot 21 februari, is er weer van 
alles te doen bij SpurdFun. 

Op dinsdag zijn er in sporthal De Karekiet van 14.30 tot 15.45 uur 
leuke activiteiten voor kinderen, met sport en spel. Kom dus bin-
nen en doe lekker mee. Voor meiden boven de dertien organiseert 
Spurd tegenwoordig speciale activiteiten, op maandagavond van 
19.00 uur tot 20.30 uur in de gymzaal in de Doplaan.
Weet je nog niet welke sport je leuk vindt? Probeer dan eens 
maximaal vijf keer een sport via de Spurd-JeugdSportPas. 
Deze JSP is voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 en kost 
€ 8,-. Hiermee kun je vijf keer vrijblijvend kennismaken met 
een sport van je keuze. Aanmelden voor de derde periode 
kan tot en met zondag 23 februari via www.sportpas.nl/
purmerend. Je kunt kiezen uit maar liefst 28 verschillende 
sporten, op veel verschillende dagen en tijden.

Voor meer informatie kun je mailen naar jeugdsportpas@
spurd.nl of bellen naar Olga Does: 0299-418100.  l

Modelvliegshow in De Beuk

Op de zondagen 9 
februari en 8 maart is 
er weer modelvliegen in 
sporthal De Beuk. 

Modelbouwclubs uit Purme-
rend en omgeving vliegen 
dan afwisselend met allerlei 
soorten elektrisch aangedre-
ven lichtgewicht vliegtuigen, 
zoals helikopters, drones en 
luchtkussenvoertuigen. Gast-
vliegers zijn van harte welkom, 
mits het model niet zwaarder 
is dan vijfhonderd gram. Toeschouwers kunnen het spektakel 
rustig vanaf de tribune bekijken.

De aanvang is 19.30 uur, de show duurt tot 21.30 uur. 
Sporthal De Beuk, Van IJsendijkstraat 365. Meer informatie 
kunt u opvragen bij Wim Brizee, telefoon 06-49762128.  l
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Gemeentelijke  
bouwplannen toegelicht

We hebben van de gemeente nieuwe informatie 
gekregen over de diverse bouwplannen die ze heeft. 
Het gaat hierbij om het Stationsgebied en het terrein 
rond de Waterlandlaan.

Het college van 
burgemeester en 
wethouders heeft 
een visie op het 
Stationsgebied en 
de Waterlandlaan 
aan de gemeente-
raad voorgelegd. 
Het is de bedoe-
ling dat het gebied 
een hoogstedelijk 
woon- en werk-
gebied wordt met 
duizend nieuwe 
woningen, vooral 
appartementen.
De visie is aan 

de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de 
gemeenteraad aangeboden, met daarbij het verzoek bud-
get beschikbaar te stellen voor het plan van aanpak. Hoe 
de commissie heeft gereageerd, is ons op het moment van 
schrijven (half januari) helaas nog niet bekend, en ook het 
standpunt van de raad kennen we dus nog niet.
We zijn natuurlijk benieuwd hoe het gebied er over een aantal 
jaren uitziet. Dat er woningbouw aan de Waterlandlaan tegen-
over de bibliotheek komt, was al bekend. Maar komen daar 
alle duizend woningen? En hoe hoog wordt het dan? Of ko-
men er ook woningen elders? Achter de bibliotheek? Op het 
Beatrixplein? En wordt het station in de toekomst verplaatst?
We blijven het uiteraard voor u volgen. Dat kunt u trouwens 
ook, via de gemeentepagina’s in het donderdagse Weekblad. 
En als u uw mening er over wilt ventileren, kunt u natuurlijk  
bij ons terecht.

De Woonplek
Het college is verder van plan aan het Oudelandsdijkje, direct 
ten noorden van de Waterlandlaan tussen het fietspad naar de 
Purmerweg en de ringvaart (zie foto), een nieuwe voorziening 
te realiseren, bestemd voor mensen met verschillende 
complexe problemen. Dit pand gaat De Woonplek heten. Het 
wordt een nieuw thuis voor mensen met diverse complexe 
problemen. Hierbij kan een verslaving, psychiatrie, een 
gedragsstoornis of crimineel gedrag een rol spelen. Voor deze 
mensen is een voorziening nodig, waarin 24 uur begeleiding 
aanwezig is. Het aantal woningen, naar verwachting maximaal 
twintig, en de manier waarop de woningen op deze locatie 
worden gerealiseerd, wordt nader uitgewerkt.
In januari zijn er enkele informatieavonden voor 
buurtbewoners en andere belangstellenden geweest en als 
alles volgens planning is verlopen, heeft de gemeenteraad er 
gisteren (5 februari) een besluit over genomen. l

Nieuwe coördinator 
Buurtgezinnen

Geregeld plaatsen wij als wijkkrant oproepjes 
van de stichting Buurtgezinnen. Sinds 1 
januari heeft Yolanda van der Arend als 
nieuwe coördinator Buurtgezinnen Purmerend en 
Beemster het stokje overgenomen van Irene Langerijs. 
Ze stelt zich hier graag even voor.

Ik ben moeder van vier inmiddels volwassen kinderen.  
Mijn partner Jeroen is al jaren hun zogenoemde bonusvader. 
Alleen de jongste woont nog thuis.
Tijdens mijn eerste kennismaking met Buurtgezinnen was ik al 
meteen enthousiast. Hoe mooi is het immers om overbelaste 
gezinnen letterlijk met raad en vooral daad te ondersteunen om 
erger leed te voorkomen? Het is gewoon voor en door mensen 
in de buurt, zoals vroeger heel normaal was. Ik heb dan ook 
besloten mijn commerciële baan in te ruilen voor deze functie.

Ademhalen
Ook ben ik al een aantal jaren gezins- en kindercoach. Zo ben 
ik vaak in contact geweest met gezinnen en heb ik vooral veel 
moeders gesproken. Ik heb het zelf ervaren en zag het in de 
moeders terug: alle ballen hoog willen houden en proberen iedere 
rol die je hebt perfect uit te voeren. Als er dan ook nog eens 
problemen ontstaan en de sociale kring om je heen niet groot is, 
dan is het heel fijn de mogelijkheid te hebben om op een ander 
ervaren gezin terug te vallen. Je kunt dan even ademhalen en je 
eigen kracht hervinden, terwijl een ander je kind liefdevol opvangt 
en het de kans geeft zich verder te ontwikkelen. Ik wens alle 
betrokken gezinnen hierin dan ook veel plezier toe!

Bent u geïnteresseerd om buurtgezin in Overwhere te zijn 
of meer willen weten, dan kunt u zich aanmelden via  
www.buurtgezinnen.nl of contact opnemen met Yolanda  
van der Arend via telefoonnummer 06 – 48431089.  l

Het Gedicht

Plateel

een eeuw geleden
in Purmerend

ambachtslieden
en kunstenaars

toonden hun vakmanschap

klei gegoten in mallen
gebakken tot biscuit

beschilderd in mooie kleuren

Plateel

bekende namen als
Chris Lanooy, Toon Dupuis

herrezen op deze
historische plek

een kleine woonwijk

het Plateel

Marcella Boomsma.

http://www.buurtgezinnen.nl
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Wat is de Buzz?

De Buzz is een uit 1989 stammende Amerikaanse 
schoolbus, waarmee de kinderen van afgelegen plekken 
naar school werden gereden. Het idee voor de Buzz als 
mobiele ontmoetingsplek voor jong en oud is ontstaan 
uit de samenwerking tussen gemeente, Rabobank, 
Spurd, Clup Welzijn, politie Waterland en RSWP.

Nu is de bus voorzien van een schone motor, draait hij op 
netspanning en is goedgekeurd als grote personenwagen. 
Verder zijn een tv en twee monitoren geplaatst en doet hij 
dienst als rijdend jeugdhonk. De Buzz kan worden gebruikt 
door organisaties, verenigingen en  bewonersgroepen voor 
maatschappelijke activiteiten in Purmerend en Beemster. 
Behalve een mobiele inloopplek is de bus met zijn opvallende 
uiterlijk een mooie aandachttrekker voor deze activiteiten.

Deze bus kunt u aanvragen bij W.Burger@clup.nl, telefoon  
06 430 068 58. De Buzz wordt gereden door vrijwilligers  
(met groot rijbewijs).  l

Kliederkerk in Taborkerk

Op zondagmiddag 22 maart is er van 16.00 tot 18.00 
uur Kliederkerk in de Taborkerk voor kinderen en 
hun ouders, opa’s en oma’s en wie nog meer wil 
aansluiten. Kliederkerk is een initiatief van de landelijke 
protestantse gemeente, waarbij kinderen via kliederen 
(tekenen, verven, spelletjes) een verhaal uit de bijbel 
naspelen en beleven. Plezier staat hierbij voorop.

Na de Kliederkerk wordt samen gegeten en nagepraat. 
De toegang is gratis, maar wel graag even van tevoren 
aanmelden voor de maaltijd. Dit kan bij Ester Metselaar via 
jeugdwerker@pgpurmerend.nl of met een appje naar  
06-14239870. Taborkerk, Maasstraat 2.  l

Senioren in beweging

Het is belangrijk dat 
we, ook als we een 
dagje ouder worden, 
goed in beweging 
blijven. Daarom is 
het ‘beweegaanbod 
vitaliteit’ van Spurd 
interessant. 

Helen Kaptein, ‘specialist ouderen’ bij deze organisatie, 
vertelt: “Bewegen is goed voor de conditie en langdurige 
zelfstandigheid. Spurd organiseert activiteiten in de 
stad waarbij we rekening houden met de lichamelijke 
mogelijkheden van de deelnemers. Een keer proberen 
kost niets, behalve de activiteiten in het Leeghwaterbad.” 
De mensen van Spurd denken ook graag mee over de 
ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten voor senioren.

Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op www.spurd.nl.  l

Snelle Bal zoekt leden
Tafeltennisvereniging de Snelle Bal is op zoek naar 
nieuwe leden. Iedere maandagavond van 20.30 tot 
22.30 uur wordt op recreatief niveau getafeltennist in 
de gymzaal van basisschool Willem Eggert. 

Jong of op leeftijd, iedereen is welkom. Het seizoen loopt tot 
en met juni. Kom gerust een keer langs voor meer informatie en 
vraag dan naar Joost Rijkenberg of speel een avond mee om te 
ervaren of de sport en vereniging bij je past. Voor een kennisma-
king is een eigen batje niet nodig, je kunt er een van de vereniging 
gebruiken. De Snelle Bal hoopt je snel te mogen verwelkomen. l

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: Marcella Boomsma en Martine 

Bonnema.

Samenstelling en 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 26 maart 2020.

Kopij aanleveren kan tot 2 maart 2020 via 

redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com

 

 

mailto:redactiewijkkrantoverwhere%40gmail.com?subject=
mailto:redactiewijkkrantoverwhere%40gmail.com?subject=
mailto:W.Burger%40clup.nl?subject=
mailto:jeugdwerker%40pgpurmerend.nl?subject=
http://www.spurd.nl

	Kunstgenoten in Beweging wint Lokaal Compliment
	Nieuwe redactieleden gezocht
	Groot onderhoud Sluisbrug gereed
	Mooie wandeling door Overwhere
	Zwembadbruggetje
	Oventegelbakkerij

	Sport en speel mee met Spurd
	Modelvliegshow in De Beuk
	Gemeentelijke 
bouwplannen toegelicht
	De Woonplek

	Nieuwe coördinator Buurtgezinnen
	Ademhalen

	Het Gedicht
	Wat is de Buzz?
	Kliederkerk in Taborkerk
	Senioren in beweging
	Snelle Bal zoekt leden



