
Pagina 1

WIJKKRANTWIJKKRANT
P U R M E R E N D - O V E RW H E R E

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s 1
F E B R U A R I  2 0 2 1
1 2 e  j a a r g a n g

Samen voor een mooie wijk

In 2018 werd ik wijkwethouder van Overwhere en werd 
ik verantwoordelijk voor de fysieke  leefomgeving (alles 
in de buitenruimte). Het eerste wat ik vanuit die rol heb 
opgepakt, is het terugplaatsen van twee bankjes op 
de Westerdraay.

Het lijkt misschien iets kleins, maar dat was het voor ouderen in 
de wijk niet. Het laat zien dat politiek niet alleen gaat over grote 
onderwerpen. Ook kleine zaken kunnen van enorme waarde 
zijn. Als wethouder kun je soms juist hierin iets in betekenen.

Het dijkje bij de Westerdraay is altijd druk. Je treft er 
wandelaars, hardlopers, mensen die hun hond uitlaten en 
ouderen die een rondje lopen. Na de herinrichting van de 
dijk waren twee bankjes verwijderd. Ze waren een belangrijk 
rustpunt voor ouderen die hun ronde door de wijk liepen. Een
ronde die ze niet meer konden maken door het ontbreken 
van dat rustpunt. De dijk is van het Hoogheemraadschap. 
Met medewerking van het Hoogheemraadschap is het gelukt 
de twee bankjes weer terug te plaatsen. Regelmatig zie ik 
er mensen uitrusten of even een praatje maken met elkaar, 
lekker in de buitenlucht. Dat doet me goed.

Als wijkwethouder hoor ik graag van bewoners hoe zij wonen 
in de wijk. Wat gaat goed en wat kan beter? Bewoners 
kunnen daarvoor contact met mij opnemen of met de 
wijkmanager. Voor Overwhere is dat Conny Groot. En u kunt 
me in de wijk tegenkomen, want ik woon hier zelf ook met 
mijn man en onze twee dochters.

Samen met u werk ik graag aan een wijk waar het prettig 

wonen en leven is. Zeker in een tijd waarin we allemaal meer 
thuis zijn is het belangrijk dat je in een fijne omgeving woont én 
dat we met elkaar in contact blijven, al is het dan op afstand. 
Daar wil ik me als wijkwethouder graag voor inzetten.

Eveline Tijmstra.

In contact komen met de wijkwethouder of wijkmanager van 
Overwhere? Mail naar wijkmanagement@purmerend.nl of bel 
de gemeente op (0299) 452 452.  l

De Eem
Als ik door de Eemstraat loop,

Denk ik terug aan de jaren,
Dat ik die Eem elke dag overstak.

Op weg naar school en werk.
Gelderse beken vloeiden samen,

Tot de Amer - later Eem genoemd.

Een korte rivier waaraan acht eeuwen geleden,
Amersfoort stadsrechten verkreeg.

Hij stroomt langs bedrijven en boerenland,
Mondt nu uit in het Eemmeer.

Hier ligt de Eem tussen.
De Merwede en Schelde,

Zegt de gemeenteplattegrond.

Vreemde ligging volgens,
Mijn aardrijkskundige kennis.

De straat is kort, net als de rivier,

Met bungalows en rijtjeshuizen,
Smal maar gezellig,
Met weinig verkeer,

Vast prettig om te wonen.

Thea de Hilster.

Foto: Eef de Hilster.
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Peuters met ‘Muziek op Schoot’

Kinderen houden van 
muziek, en juist samen 
met een ouder muziek 
maken is goed voor 
hun ontwikkeling. Elke 
woensdagochtend zijn 
er veel enthousiaste 
deelnemers de lessen 
‘Muziek op Schoot’ bij 
Muziekschool Waterland. 

Het tweede blok begint na de lockdown en er zijn bij 
het ter perse gaan van deze editie van de wijkkrant 
nog enkele plekken vrij.

In een cursusblok van tien lessen leren ouder en kind allerlei 
bewegings- en muziekspelletjes, in combinatie met nieuwe 
of oude liedjes. De liedjes kunnen gemakkelijk thuis worden 
gezongen, ook op vaste momenten, zoals bij het tanden 
poetsen, lopen, fietsen of bij een boze bui. Plezier staat 
voorop tijdens deze lessen en ervaring is niet nodig.

Inspirerend
Deze cursus is voor alle peuters in de leeftijd van één tot en 
met vier jaar die het leuk vinden om met een van hun (groot)
ouders samen muziek te maken. Reken hierbij op gezellige 
en inspirerende lessen. De lessen duren drie kwartier en 
vinden plaats op de Geulenstraat 62. Kijk op de website van 
Muziekschool Waterland (www.muziekschoolwaterland.nl, 
tabblad cursussen) voor meer informatie over tijdstippen en 
kosten, of neem contact op via facebook.  l

Waterlands Archief maakt 
doopboeken toegankelijk

In één keer zijn onlangs 264.000 
namen toegevoegd aan de database 
met personen die voorkomen in de 
archieven van het Waterlands Archief 
*. Hiermee is een groot deel van de 
doopboeken uit de periode 1602-1811 
doorzoekbaar gemaakt.

Een bijzonder project dat in de maanden maart tot en met 
november 2020 achter de schermen werd uitgevoerd, heeft 
er toe geleid dat klappers (nadere toegangen) op de oude 
doopboeken, die al lang geleden werden vervaardigd, nu zijn 
gekoppeld aan de scans van die boeken. Hierdoor kunt u nu 
op www.waterlandsarchief.nl zoeken op naam en doorklikken 
naar de scan van het doopboek waarin de doopinschrijving 
voorkomt. Hierdoor is het niet meer nodig om boek na boek 
vol (vaak moeilijk leesbare) handschriften door te ploeteren 
als u op zoek bent naar een voorouder uit de regio Waterland.

Kerken
Als u op zoek gaat naar uw voorouders die in de regio Water-
land woonden, kunt u terecht in de bevolkingsregisters en bij de 
burgerlijke stand. Echter, voor personen van vóór 1811 bent u 
aangewezen op de doop-, trouw- en begraafregisters die door de 
kerken werden bijgehouden. En hierin is het lastig zoeken… Dit nu 
probeert het Waterlands Archief iets gemakkelijker te maken.
Zoeken in de doopboeken doet u op de website van het 
Waterlands Archief: www.waterlandsarchief.nl. Gebruik de 
zoekingang op Personen, kies Zoeken op naam, en filter op 
Doopinschrijvingen.
Niet alle doopboeken zijn nu op naam te doorzoeken, maar 
wel zijn 58 van de 140 exemplaren uit de regio Waterland op 
deze manier toegankelijk gemaakt.
Aan het op naam doorzoekbaar maken van trouwboeken uit 
de periode 1600-1811 wordt momenteel hard gewerkt. Houd 
dus de website van het Waterlands Archief in de gaten!

* = Bevolkingsregisters 1850-1940, Notariële akten 
Purmerend 1843-circa 1900, Bewoners van de forten in de 
Beemster 1915-1917, Personen op foto’s, en nu dus ook: 
Doopinschrijvingen 1602-1811.  l

Drie binnenwijkse ontwikkellocaties
De woningnood in Purmerend is hoog. Daarom heeft 
de gemeente gezocht naar plekken waar ruimte is 
om extra woningen te bouwen. Hiervoor zijn in de 
stad zeven locaties aangewezen, de zogenoemde 
binnenwijkse ontwikkellocaties. 

Drie ervan liggen in de Overwhere. Er zijn inmiddels 
schetsontwerpen voor de Aletta Jacobslaan, op Torenmolen 
9 en Overweersepolderdijk 4/4a. Op deze drie locaties samen 
moeten iets meer dan honderd nieuwe woningen komen, 
waarvan het merendeel sociale huurwoningen.

Besluit
Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de voortgang 
van de binnenwijkse ontwikkellocaties. Dit gebeurt op basis 
van de schetsontwerpen en de input en reacties van bewoners. 
Daarna kan de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen 
worden opgestart, zodat op deze locaties woningen kunnen 
worden gebouwd.
In de afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente regelmatig 
contact gehad met omwonenden van de ontwikkellocaties. Direct 
betrokkenen worden natuurlijk ook de komende tijd persoonlijk op 
de hoogte gehouden. De gemeente is blij dat het ook in deze tijd 
van coronamaatregelen is gelukt met elkaar in contact te blijven.

Wilt u meer weten over de binnenwijkse ontwikkellocaties in 
Overwhere? U kunt alle informatie vinden op:
 • www.purmerend.nl/alettajacobslaan
 • www.purmerend.nl/torenmolen
 • www.purmerend.nl/overweersepolderdijk  l
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Buurtgezinnen biedt  
helpende hand
Het tweede jaar waarin Buurtgezinnen Purmerend en 
Beemster actief is, is afgerond. Het was en raar jaar, 
waarbij we ondanks de coronamaatregelen toch veel 
gezinnen konden helpen. Ook voor veel ouders was en 
is dit zeker geen gemakkelijk jaar: kinderen waren of zijn 
thuis van school, zelf moet men ook thuis aan het werk en 
de leuke activiteiten buitenshuis zijn in meer of mindere 
mate afgelast. Dit alles helpt niet om de ontspannen sfeer 
in huis te behouden, zeker niet als het al niet zo lekker liep. 

Iedereen maakt wel eens dingen mee in zijn leven die soms 
niet zo eenvoudig zijn: een burn-out, ziekte, scheiding, 
werkloosheid, noem maar op. Soms zit het gewoon even 
tegen, dat kan ons allemaal overkomen. Het is in dit soort 
situaties niet altijd gemakkelijk om voldoende tijd en 
aandacht aan de kinderen te besteden – of aan jezelf. Als je 
geluk hebt als gezin, dan heb je mensen om je heen op wie je 
kunt terugvallen. Helaas geldt dit niet voor iedereen.

Ervaren
Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen die, om wat voor 
reden dan ook, behoefte hebben aan ontlasting en 
ondersteuning bij de opvoeding. Die steun wordt gegeven 
door andere gezinnen met ervaren ouders, die een gezin in 
hun buurt willen helpen. Alle steungezinnen moeten een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overhandigen.

Een belangrijk kenmerk van Buurtgezinnen is vrijwilligheid. 
Het vraag- en het steungezin maken samen afspraken over 
de invulling van de ondersteuning. Dat kan gaan om een 
opvang op  regelmatige basis – bijvoorbeeld een keer per 
week of twee weken – of samen iets leuks doen met de 
kinderen. Het gaat dus om maatwerk.

Continuïteit
Een ander kenmerk is continuïteit. De relatie tussen een 
vraaggezin en een steungezin is gebaseerd op onderling 
vertrouwen, en dat moet groeien. Beide gezinnen gaan in 
principe een langdurige relatie aan, althans, zo lang als ze dit 
beide zelf willen.

Kun je in dit verband wel wat hulp gebruiken? Misschien 
kan Buurtgezinnen een handje toesteken. Aanmelden of 
meer informatie aanvragen kan via onze 
website www.buurtgezinnen.nl of per 
email: yolanda@buurtgezinnen.nl.l

Wij-Allemaal ondersteunt 
(ex-)kankerpatiënten en 
nabestaanden

Een tijdje geleden was 
ik op een zaterdag 
aan het wandelen. 
Het was zo’n beetje 
mijn vaste route: langs 
de ringvaart op de 
Westerdraay, voorbij 
het zwembadbruggetje 
naar de Beemster, 
en dan rechtsaf weer 
de wijk in.

Aangezien ik toen al 
wist dat ik redactiewerk 
zou gaan doen voor de 
wijkkrant, keek ik wat 
meer om me heen dan anders. Zo kwam ik op de terugweg 
langs het inloophuis van de Stichting Wij-Allemaal, een 
gesprekslocatie voor (ex-)kankerpatiënten. En misschien nog wel 
belangrijker: voor partners en nabestaanden van die patiënten.

Daar stonden twee vriendelijke dames in de deuropening, die 
me begroetten. Voor de grap liet ik een opmerking vallen dat 
de tafel tussen de deuren maar net paste. Ze vertelden me 
dat ze die zaterdag soep aan het verkopen waren, en dat ze 
plannen hadden om iets in onze wijkkrant te plaatsen.

Laagdrempelig
Door het gesprek blijkt dat ik, na contact te hebben 
opgenomen vanwege de coronamaatregelen, bij ze binnen 
mag stappen, omdat ook ik nabestaande ben van een (ex-)
kankerpatiënt. Wij-Allemaal is een laagdrempelige stichting 
die een luisterend oor en hulp kan bieden bij het verwerken 
van de zorg of het verlies van een familielid. Wat ik vooral van 
ze heb meegekregen: je hoeft het niet alleen te doen!
Ik heb nog een foto van de dames genomen en ben daarna 
met een goed en mooi gevoel terug naar huis gelopen.

Doel
Het inloophuis is een herkenbaar en toegankelijk centrum 
voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten in Purmerend 
en Waterland. Centraal staan acceptatie, veiligheid en 
vertrouwen, met als doel iedereen te ondersteunen, zowel 
mentaal als fysiek, zodat men gesterkt, en het liefst sterker, 
de draad weer kan oppakken. Met die kernwaarden en 
dat doel voor ogen begon Renata Willems hier in 2012 als 
directeur. Sindsdien heeft het huis veel nieuwe activiteiten 
in die richting ontwikkeld en voorziet het in een duidelijke 
behoefte in de regio.

Kijk voor meer informatie op de website wij-allemaal.nl of op 
facebook: www.facebook.com/stichtingwijallemaal.  l
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Nostalgie in coronatijd
Wie herinnert zich nog 
bibliotheek in De Inval, De 
Dagmarkt en de dansschool 
boven het winkelcentrum op het 
Leeuwerikplein, om maar eens een 
paar zaken te noemen?

Momenteel staat ons leven in het teken van corona. Op straat, 
in de supermarkt, thuis, op je (thuis)werkplek, tijdens het 
nieuws: dagelijks word je er mee geconfronteerd. En als het 
dan ook nog zo’n regenachtige dag is als vandaag, terwijl ik 
dit schrijf (voor mijn gevoel is er een compleet zwembad vol 
geregend), zwijmel je wel eens terug naar vroeger. Was het 
beter? Dat weet ik niet, maar leuk is het wel, herinneringen 
ophalen. Het brengt je, in mijn geval althans, terug naar een 
tijd waarin ik me weinig zorgen hoefde te maken.

Heden tendage… Mijn dochter zoekt alles op, op internet. 
Google een willekeurig thema en je vindt er alles over. Hoe 
anders ging dit vroeger? Ho ho, vroeger… ben ik dan al zo 
‘oud’? Het voelt ook niet alsof het een leven lang terug is, 
gewoon de jaren tachtig van de vorige eeuw, maar toch. Als 
ik mijn dochter vertel dat ik naar de bibliotheek moest en daar 
informatie ging opzoeken in boeken en informatieboekjes en 
magazines, en dat of overschreef of een kopie maakte voor 
mijn spreekbeurt of werkstuk, dan lacht ze me nog net niet uit.

Toch heb ik leuke herinneringen aan die bibliotheek. Als kind 
vond ik het een leuk uitje om er heen te gaan. De bieb was 
gelegen in De Inval, boven het wijkcentrum aan het Karekietpark. 
Ik hield van lezen. Na school (die inmiddels niet meer bestaat, 
Het Noorderlicht) mocht ik, toen ik wat ouder werd, alleen naar 
de bibliotheek. Uren en uren heb ik er doorgebracht.

En toen ik nog wat ouder was, mocht ik op stijldansen. 
Hoe leuk was dat! En jammer ook dat de jongere generatie 
hier nagenoeg geen plezier meer aan beleeft, maar dit 
terzijde. Ik zie mezelf nog ‘jivend’ of ‘cha cha cha-end’ over 
de dansvloer zweven. Samen met een vriendin gingen we 
naar dansschool Van Klingeren boven de winkels van het 
winkelcentrum op het Leeuwerikplein.

Op datzelfde 
plein zat ook 
ooit supermarkt 
De Dagmarkt. 
Een grootgrutter 
zit er overigens 
nog steeds, 
tegenwoordig 
handelend onder 
de naam Plus. 
Voordat het Plus 
werd, heette het 
nog een tijd Edah. 
In mijn herinnering 

was de familie 
Ligthart toen al 
eigenaar van de 
supermarkt. Een 
enkele naams-
verandering, wat 
verbouwingen, 
maar nog 
altijd aanwezig.

En op hetzelfde 
plein zaten ook 
al jarenlang de 
bakker en het 
chinees-indische 
restaurant. Ik heb 
even gegoogeld 
(oké, handig dat ik 
niet helemaal naar 
de bibliotheek hoef 

 ): op de site van 
bakkerij De Duijve-
kater staat vermeld 
dat die sinds 1984 
al op het winkel-
centrum gevestigd 
is. In datzelfde jaar 
heeft ook Golden 
Garden zijn deuren 
geopend. Ik beperk me nu en hier toe deze groep, omdat ik me 
die het beste herinner op dit plein.
Terug naar het heden. Nu schrijven wij met ons allen ook geschie-
denis – maar of dat op een dag ook nostalgie zal zijn? Daar ge-
loof ik niet in. Zonder zorgen is deze periode immers zeker niet.

Bianca van der Gronden. l

Bron foto: Website Golden Garden.

Bron foto: NH Nieuws.

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: Louise Lowies.

Aan dit nummer werkte mee: Bianca van der Gronden, 

Sara Mars en Eveline Tijmstra.

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 25 maart 2021.

Kopij aanleveren kan tot 1 maart 2021 via 

wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.

mailto:wijkkrantredactieoverwhere%40gmail.com?subject=
mailto:wijkkrantredactieoverwhere%40gmail.com?subject=

	Samen voor een mooie wijk
	De Eem
	Peuters met ‘Muziek op Schoot’
	Inspirerend

	Waterlands Archief maakt doopboeken toegankelijk
	Kerken

	Drie binnenwijkse ontwikkellocaties
	Besluit

	Buurtgezinnen biedt 
helpende hand
	Ervaren
	Continuïteit

	Wij-Allemaal ondersteunt (ex-)kankerpatiënten en nabestaanden
	Laagdrempelig
	Doel

	Nostalgie in coronatijd



