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Bij welk gezin kan dit  
stoere jochie (6) terecht?

Voetbal kijken - vooral Ajax - en de Grand Prixs… 
Hoewel dit actieve jongetje lang stilzitten lastig vindt, 
maak je hem hiermee erg blij. Voor deze sociale 
en lieve jongen is Buurtgezinnen op zoek naar een 
steungezin waar hij zijn energie kwijt kan.

Hij woont sinds kort met zijn moeder in Purmerend, waardoor bei-
den nog weinig contacten in de buurt hebben. De moeder werkt 
vier dagen in de week. Ze mist nu een moment voor zichzelf om 
even op adem te komen. Ze zou het trouwens ook fijn vinden af 
en toe iets samen met het steungezin te kunnen ondernemen.

De jongen is gek op echte jongensdingen, zoals bouwen en 
timmeren. Hij houdt ook van zwemmen, trampoline springen en 
minigolfen. Je verwent hem met pasta- en rijstgerechten en pizza. 
Tussendoor eet hij graag snoepkomkommertjes en -paprikaatjes.

We zoeken een steungezin dat het jongetje om de week een 
dag(deel) wil opvangen en dat bij voorkeur een tuin heeft, 
waarnaar hij zo verlangt.

Bijzonderheden
De moeder zou er ook erg mee zijn geholpen als iemand haar 
zoontje eenmaal per maand op woensdagmiddag wil ophalen van 
de BSO in Weermolen om hem naar een voor hem belangrijke 
activiteit te brengen in Overwhere.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yolanda van 
der Arend, coördinator Buurtgezinnen Purmerend en Beemster, 
via e-mail yolanda@buurtgezinnen.nl, of telefoon 06-48431089.
Je kunt je ook direct aanmelden als steungezin op de website 
www.buurtgezinnen.nl.  l

Let op: het e-mailadres van de Wijkkrant Overwhere is gewijzigd.  
U kunt ons vanaf heden bereiken via wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.

Stand van de krant
Voor u ligt nummer 5 van de 
wijkkrant. Deze is helaas 
opnieuw samengesteld door 
de algemeen eindredacteur. 
Van de vijf mensen die zich 
vóór de zomervakantie 
hebben aangemeld om 
de redactie opnieuw op te 
bouwen heeft jammer genoeg 
niemand aangegeven een 
structurele bijdrage te willen 
leveren.

Het motto van de wijkkrant is nog altijd ‘Voor en door 
bewoners’. Daarom herhalen we hier nogmaals onze 
vraag: wie wil de wijkkrantredactie versterken en de 
medebewoners van liefst wijkgebonden nieuwtjes 
voorzien? Algemene kopij, dus artikelen die heel 
Purmerend betreffen, is namelijk altijd in ruime mate 
voorhanden. We zoeken daarom vooral iemand die de 
krant zeven keer per jaar wil plannen, coördineren en 
afronden. Voor begeleiding wordt uiteraard gezorgd.
Lijkt het je wat of wil je eerst meer informatie? Stuur dan 
een e-mail naar purmerend.wijkkranten@gmail.com en 
we nemen graag contact met je op.

De redactie a.i.

???

Er zijn van die verkeersborden waarbij een mens zich afvraagt...
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Overlast door boom: wat nu?
Geregeld krijgt de Nationale Ombudsman klachten 
van mensen die overlast of schade door een boom 
hebben. Vaak verloopt het contact tussen hen en de 
gemeente niet goed. De ombudsman heeft daarom een 
bomenwijzer uitgebracht. Daarin ziet u wat u kunt doen 
met uw klacht over een boom, wat u van uw gemeente 
mag verwachten en wat van de ombudsman.

De ombudsman ziet dat gemeenten 
vrij vlot naar een (juridische) procedure 
grijpen, terwijl mensen blijven zitten 
met hun probleem of vragen. Hij 
heeft met een aantal gemeenten 
gesproken over hun omgang met 
meldingen en klachten over bomen. Ze 
herkennen de aandachtspunten die de 
ombudsman ziet:

•  Zorg voor persoonlijk contact en dito aanpak: gemeenten
moeten persoonlijk contact zoeken met de betrokkene om
na te gaan wat het probleem precies is. Bij voorkeur bekijkt
de gemeente de situatie ter plaatse en bespreekt de opties.
Uitgangspunt hierbij is het bomenbeleid van de gemeente.

•  Bied oplossingen aan en kom afspraken na: zorg voor een
duidelijke toelichting over de werkwijze. Geef aan wat de
mogelijkheden zijn, kom toezeggingen na en zorg voor een
snelle behandeling van de klacht of melding.

• Communiceer helder.
• Informeer op tijd.

Dit alles leidt tot meer begrip bij mensen en voorkomt dat de 
situatie escaleert.

Rol
Bent u niet tevreden over hoe de gemeente met uw melding 
of klacht over bomen is omgegaan? Dan kunt u bij de 
Nationale Ombudsman terecht. Die kijkt dan naar hoe het 
contact tussen u en de gemeente is verlopen: hoe is de 
gemeente omgegaan met uw probleem? Is er voldoende naar 
u geluisterd, bekeken wat de situatie is en duidelijk gemaakt
wat wel en niet kan? Zijn alternatieven besproken? De
ombudsman kan uitdrukkelijk niets zeggen over het besluit
van een gemeente een boom wel/niet te snoeien of kappen.
Onderstaande zaken illustreren de rol van de ombudsman:

•  Schade aan dak door gemeenteboom: een tak van een
gemeenteboom valt op het dak van een huis. Het is de
tweede keer dat dit gebeurt. Maar nu vergoedt de gemeente
de schade niet aan de bewoonster. Reden: de gemeente
heeft de boom regelmatig gecontroleerd en daarmee voldaan
aan haar zorgplicht. De ombudsman wijst er op dat eerder
een kapadvies is afgegeven voor de boom en deze nu al twee
keer schade heeft aangericht. Ook wijst hij de gemeente op
de schadevergoedingswijzer voor het behoorlijk omgaan met
schadeclaims. De gemeente vergoedt de schade alsnog.

•  Overlast door achterstallig onderhoud gemeenteboom: een
vrouw heeft overlast van bomen in haar straat. Er liggen

takken en bladeren in haar tuin en de bestrating verzakt 
en scheurt. In een interventie van de ombudsman met de 
gemeente worden afspraken gemaakt om de bomen te 
snoeien. Een jaar later is dit nog niet gebeurd. Na meerdere 
contactpogingen onderneemt de gemeente nog steeds 
niets. In een tweede interventie wordt afgesproken dat de 
gemeente nogmaals contact opneemt met de vrouw om 
excuses aan te bieden en nieuwe afspraken te maken. l

Fietsen door Koestraat 
en Kalversteeg mág
Het heeft in de kranten gestaan, maar het is blijkbaar nog niet 
duidelijk voor iedereen: je mag fietsen door de Koestraat en 
de Kalversteeg. Of het wel of geen goede beslissing is van de 
gemeente, daarover zijn de vele meningen verdeeld, maar dat 
het handig is, moge duidelijk zijn. De gemeente heeft nu aan 
het eind en begin van de straten duidelijk aangegeven dat 
voetgangers en fietsers zijn toegestaan. Brom- en snorfietsen 
zijn dit echter niet. Dit is aangegeven op de straat, zoals de 
foto laat zien. Dan is nog de enige resterende vraag: mag een 
scootmobiel wel of niet?  l

C. L. W. van IJsendijk
geboren als Amsterdammer
werd je onze burgemeester
halverwege solliciteerde je
naar een ambt in Kampen

het lot besliste jij werd het niet
zo maakte je zeven jaar vol

kort in die periode

een wisselende straat
van winkels en wonen
Wherelant en werken

plein en Praxis
Hegron en hofjes

Finish Profiles fitness en flats
reiniging en recreatie

sporten bij Spurd
alles is aanwezig

die lange rechte straat
is naar jou vernoemd

Thea de Hilster
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Wandelen langs de  
Tweede Wereldoorlog

Een van de activiteiten die het Waterlands Archief dit 
jaar heeft ontwikkeld in het kader van 75 jaar vrijheid 
is een digitale wandelroute langs locaties in het 
centrum van de stad die een link hebben met de 
Tweede Wereldoorlog. 

Bevrijdingsdag ligt weliswaar al enkele maanden achter ons, 
maar de wandeling is desondanks de moeite waard. Zeker in 
deze tijden van corona kunnen velen een activiteit dicht bij 
huis immers prima waarderen.

Negentien punten op de route van circa twee kilometer 
vertellen niet alleen over enkele grote gebeurtenissen in de 
periode 1940-1945, maar ook de kleinere ‘verhalen’.
De route begint en eindigt op de Kaasmarkt bij het 
Purmerends Museum, dat als stadhuis in de oorlog een grote 
rol speelde. In de route wordt ingegaan op de burgemeesters 
die aan het roer stonden in de stad. Andere onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld de onderduikgeschiedenis van de joodse broers 

Meijer en Simon van der 
Sluis, de NSB en het verzet 
en overvallen in de stad. 
Ook de rol van bijzondere 
gebouwen zoals De Doele, 
Villa Clementine en Villa 
Houtheuvel, de gaarkeuken 
en beide ziekenhuizen 
worden belicht. Daarnaast 
komen uiteraard de 
bevrijding en het herdenken 
aan bod.

Plattegrond
De wandelroute ‘Tweede 
Wereldoorlog in centrum 
Purmerend’ is te vinden 
op de website www.
waterlandopdekaart.nl onder 
‘Wandel- en fietsroutes’. 
De route kan ook met de 
mobiele telefoon worden 
gelopen en is voorzien van 
een gedegen plattegrond.

Wie (nog) meer wil weten 
over die tijd in Purmerend, 
kan op bovengenoemde 
website ook kijken bij het 
thema ‘Tweede Wereldoorlog 
in Purmerend’, waarin 
tientallen bronnen zijn 
opgenomen.  l

Archief actief
Het Waterlands Archief organiseert  
volgende maand weer enkele cursussen. 

Oud schrift lezen voor beginners
Op 9 oktober start een nieuwe cursus Lezen van oud schrift 
voor beginners. De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil 
verdiepen in zeventiende- en achttiende-eeuwse handschrif-
ten. Aan de hand van oude documenten uit het Archief leert u 
de letters herkennen en de betekenis van oude, bijna vergeten 
woorden. Aan de orde komen ook de soorten documenten: wat 
is bijvoorbeeld een resolutie of een attestatie? Door het zelf kun-
nen lezen van oude teksten komt de geschiedenis heel dichtbij. 
Ook besteedt de cursus aandacht aan de archieven zelf: door 
wie en waarom werden ze gevormd en wat kun je er in vinden?
De acht lessen worden om de week gehouden, zodat u 
 tussendoor voldoende tijd heeft uw huiswerk te maken voor 
de volgende les. Dit huiswerk bestaat uit het maken van 
transcripties van de teksten, want het lezen van oude hand-
schriften is een kwestie van veel oefenen.
Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, om de week.
Data: 9 en 23 oktober, 13 en 27 november, 11 december, 
8 en 22 januari en 5 februari. 
Kosten: € 85,- inclusief lesmateriaal.

Genealogie voor beginners
Op 16 oktober is de start van de cursus Genealogie voor 
beginners. Bent u ook nieuwsgierig naar uw roots? Heeft uw 
familie bijvoorbeeld altijd al in de regio Waterland gewoond, 
of kwamen ze juist van verre? Wat waren hun namen, wat 
deden ze voor kost, waren ze rijk of arm? Door onderzoek te 
doen naar uw familiegeschiedenis komt het verleden op een 
heel persoonlijke manier tot leven.

In zes lessen, die om de week worden gegeven, leert u een 
genealogisch onderzoek opzetten en de basisbronnen voor 
genealogisch onderzoek te gebruiken: burgerlijke stand, 
bevolkingsregister en doop-, trouw- en begraafboeken. 
Daarnaast maakt u kennis met registers van vestiging en 
vertrek en met notariële en oud-rechtelijke archieven. In de 
cursus is vooral aandacht voor specifiek regionale bronnen.
Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, om de week.
Data: 16 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december 
en 15 januari.
Kosten: € 65,- inclusief lesmateriaal.

De cursussen worden gegeven bij het 
Waterlands Archief, Wielingenstraat 
75. U kunt zich aanmelden via
aanmelden@waterlandsarchief.nl.
Voor informatie kunt u bellen naar
0299-411541. Om alvast een beetje
in de stemming van voorbije tijden te
komen plaatsen we een mooie prent
uit de oude doos.

De familie Booij in de woning boven de bierbottelarij en mineraalwater-

fabriek in de Willem Eggertstraat 36-38 in 1901 (Waterlands Archief).        l

Villa Clementine.

ING Bank, voormalig 

Distributiekantoor.
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Elektrisch fluisteren op het water
Sinds begin augus-
tus  kunnen water-
liefhebbers aan de 
Beemster burgwal in het 
centrum op een laag-
drempelige manier een 
elektrische fluistersloep 
huren. Dit is een initiatief 
van een nieuw bedrijf, 
Greenjoy geheten.

Het mooie zomerweer heeft voor een vliegende start gezorgd 
en veel Purmerenders hebben al van de gelegenheid gebruikge-
maakt. Je kunt met deze fluisterboot allerlei tochten en tochtjes 
maken, zoals richting UNESCO-werelderfgoed De Beemster, 
 Waterland, de Zaanse Schans, de Purmer of in en rond Purme-
rend. De sloepverhuur werkt geautomatiseerd. Op www.greenjoy.
nl is de beschikbaarheid en (variabele) prijs te zien en kan middels 
online betaling een reservering worden gemaakt. Voor aanvang 
van de vaartocht ontvangt de huurder alle benodigde instructies 
en activeert deze de sloep eenvoudig vanaf zijn mobiele telefoon.

Bereikbaar
Huren kan al vanaf een vaarduur van twee uur, zodat het ook 
bereikbaar is voor de kleinere portemonnee. Reserveren kan – 
zo lang er sloepen beschikbaar zijn - tot het laatste moment.
Dit pilotjaar is in Purmerend gestart met één ruime fluistersloep, 
maar dit worden er naar verwachting – uiteraard als de animo 
groot genoeg is – volgend jaar meer. De elektrische sloepen 
bieden normaliter ruimte aan acht tot tien personen, maar 
iIn verband met de coronaperikelen is dit teruggebracht tot 
maximaal zes personen. Op de website is alles te lezen over de 
maatregelen waarmee de huurder rekening dient te houden ten 
behoeve van een veilige vaartocht.

Vaarroutes
Onze stad vormt het knooppunt van diverse waterlopen, 
waarbij elke richting weer een ander avontuur biedt. Greenjoy 
stelt via zijn website een aantal vaarroutes beschikbaar. 
Deze worden opgesteld op basis van de knooppunten in het 
vaarnetwerk dat in de regio is uitgezet. 

Kijk voor meer informatie op Sloepennetwerk.nl. l

Burendag komt er weer aan
We hebben enkele jaren geen aandacht besteed aan 
Burendag. Dat wordt dus weer eens hoog tijd, ook omdat in 
de afgelopen lastige periode goed contact met de buren en 
verbinding in de buurt nog belangrijker zijn geworden. Op 
zaterdag 26 september is het zo ver. Met het oog op de 
anderhalve meter afstand is het motto ‘Vier het veilig, vier het 
voor de deur’ bedacht. Doet u mee? Als u ons er dan foto’s 
van stuurt, nemen we die op in de volgende wijkkrant. Alvast 
bedankt en veel plezier.  l

Even voorstellen: Dennis Bus
Mijn naam is Dennis Bus 
en ik ben namens Spurd de 
wijksportcoach voor Overwhere 
en Wheermolen. Dit houdt in  
dat ik het aanspreekpunt ben  
op gebied van sport en bewegen 
in deze wijken. Mijn doel is om 
meer mensen, van alle leeftijden, 
aan het bewegen te krijgen of 
houden, ook in deze moeilijke 
tijden van corona. 

Heb je vragen hierover of ideeën hoe 
we dit (beter) kunnen realiseren? 
Neem dan vooral contact met me 
op via d.bus@spurd.nl.                   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: Vacant.

Aan dit nummer werkten mee: Yolanda van der Arend, 

Martine Bonnema.

Samenstelling en eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.

E-mail redactie: wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.

Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom.

Bezorging: Rodi Media.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 29 oktober.

Kopij aanleveren kan tot maandag 5 oktober via 

wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
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