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W I J K K R A N TW I J K K R A N T
P U R M E R E N D - O V E R W H E R E
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Mogen we spreken van 
een gebed zonder end? Al 
sinds eind jaren zeventig 
van de vorige eeuw 
klagen de bewoners van 
de Van IJsendijkstraat 
over verkeersoverlast. 

Vooral op het gedeelte tussen de Den Uyllaan en Achterom 
was veel verkeer en werd vaak te hard gereden. De gemeente 
reageerde: in de jaren tachtig kwam er een inrijverbod voor 
auto’s vanaf de Cantekoogweg tot en met de sloot langs het 
Achterom. Genoemde bewoners waren tevreden.
De bedrijven in de Koog en zeker de sportverenigingen waren 
echter niet blij. Het eenrichtingsverkeer had dan ook een 
kort leven. Er kwamen een verbod in twee richtingen voor 
vrachtwagens en snelheidsremmende ‘druppels’. Daarna 
reden er minder vrachtwagens. Die druppels vormden voor 
sommige coureurs in spe dan wel weer de reden om het 
gaspedaal dieper in te trappen. Ook nam redelijk wat zwaar 
vervoer toch het risico van een bon, omdat men niet wist hoe 
de Koog te bereiken.
Bij de recente rioolvernieuwing kwamen de druppels niet 
meer terug. Er kwam opnieuw een inrijverbod, maar nu 
alleen over een kort stukje ter hoogte van het Achterom. 
De sportvelden waren nu goed bereikbaar vanaf de N244 
en de Den Uyllaan.

Gesprek
Mogelijk is het nu iets beter geworden voor de klagende 
IJsendijkers, maar zeker niet voor de bewoners van het 
laatste hofje van het Achterom. De ene na de andere auto 
neemt het risico van een prent voor die enkele meters 
inrijverbod. Is men eenmaal de sloot gepasseerd, dan is dit 
verbod niet meer van toepassing.
Een gesprek met enkele boa’s, die onlangs in een 
onopvallende auto kentekens noteerden van overtreders, 
maakte het probleem duidelijk. Staande houden van de 
chauffeurs is geen optie; daarvoor zijn het er te veel. De foto 
toont de situatie van het zicht dat de bestuurde komend 
uit het laatste hofje heeft op het verkeer komend van links. 
Slecht zicht en geregeld auto’s die met flinke snelheid het 
verboden stuk zo snel mogelijk willen verlaten.

Voorrang
Raar maar waar: de bestuurder komend uit het hofje moet 
voorrang verlenen, ook aan de van links komende chauffeur. 
Hij kan namelijk nooit bewijzen dat de andere partij te hard 

reed en nog minder dat die het inrijverbod negeerde.
Zou een camera bij de sloot de oplossing zijn? Ja, maar dit 
kost de gemeente geld, terwijl het geld van de boetes naar de 
rijksoverheid gaan. Kortom, het probleem is nog niet opgelost.

Peter de Leeuw.  l

Wist je dat…
De meeste panden in onze wijk zijn gebouwd tussen 1950 
en 1980? Toen ‘schoot onze wijk de lucht in’. Vanaf 1980 zie 
je een sterke daling. Wel lijkt de bouw tussen 2010 en 2020 
weer licht toe te nemen.

Inwoners
Het aantal inwoners 
ongeveer gelijk is gebleven 
over de periode van 2013 
tot 2020. Op de peildatum 
(1 januari 2020) telde de 
Overwhere 13.495 bewoners.

Subwijken
De Overwhere onderverdeeld 
is in vijf subwijken: Overwhere-
Noord, Overwhere-Zuid, 
Wagenweg, De Koog en 
Molenkoog.
bron: allecijfers.nl/wijk/wijk-
02-overwhere-purmerend/.

Bianca van der Gronden.    l

De Van IJsendijkstraat en het verkeer
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Nog een keer  
leuke nostalgie in coronatijd
Met aandacht las ik in de wijkkrant van februari een 
verhaal van wijkbewoonster Bianca van der Gronden. 
Ik dacht, dat is best leuk en pakte de pen.

Zelf woon ik, samen met mijn man en 
vroeger met de kinderen en een hond, 
alweer 48 jaar in deze wijk.
Ook mijn gedachten dwalen terug 
in de tijd en ik constateer dat in de 
loop der jaren veel is veranderd in de 
wijk: veel gebouwen zijn inmiddels 
verdwenen, onder andere de lagere 
openbare scholen De Blauwe Reiger 
en De Lepelaar.
Ook denk ik aan het oude 
wijkgebouwtje De Inval aan de Prof. 
Oudlaan, waar in de beginperiode van 
deze wijk de buurtopbouwwerkster, 
Maaike Wentholt, de nieuwe 
bewoners/sters verwelkomde en 
diverse activiteiten opzette met vele 
vrijwilligers/sters.
Zo zat ik met enkele dames al gauw in 

het bestuur van de kinderknutselclub. Bij de club Vrouw over 
en Wheer werd eens in de veertien dagen een bijeenkomst 
gehouden, soms met lezingen, een modeshow of er werd 
iemand uitgenodigd die meegebrachte ‘oudheden’ taxeerde. 
Zo werd ook een toneelclubje opgericht en waren er andere 
activiteiten, zoals yogales, die werd gegeven door Greetje 
Koster. Bij haar ben ik zelf ook op les geweest.

Onvergetelijk is het volgende: het groepje dames lag op 
hun meegebrachte kleed op de grond te mediteren, toen 
plotseling de deur van de zaal openging en een werkman 
tegen zijn collega riep: “Verrèk, Jan, kijijijk nou, se legge hier 
allemaal vor lijijijk!”

Enige jaren later werd een mooi nieuw wijkcentrum De Inval 
gebouwd op het scholeneiland, Karekietpark 16.

Carry Zootjes-Roos.  l

Praatje met poep
Het is tijd om even een rondje 
om te gaan. Buiten kom ik 
een buurvrouw tegen, die haar 
hondje uitlaat.

We maken een praatje over het dagelijkse wel en wee en 
lopen babbelnd verder. Opeens slaakt ze een gil. Wat gebeurt 
er? Ze is in een enorme hoop poep van een hond  gestapt, 
die midden op het trottoir ligt en is er over uitgegleden, 
zodat ze nauwelijks haar evenwicht heeft kunnen bewaren. 
Gelukkig maar, want dan was het nog erger geworden.

Een paar stappen verder ligt er weer een. Geen idee hoe ze er 
terecht zijn gekomen. Er naast ligt nota bene een brede gras-
strook. Ik had wel iemand gezien met een reuzenhond, maar ja...
Hoe is dit mogelijk? Er is toch opruimplicht? Dat moeten de 
hondenbezitters toch weten? Er bestaan toch poepzakjes? 
De gemeente heeft ze zelfs wel eens uitgedeeld.
Afijn. Met de kerstdagen verwachtte de buurvrouw bezoek van 
de kinderen en de kleinkinderen, en je moet er niet aan denken 
wat er dan zou kunnen gebeuren. Ten einde raad heeft ze maar 
een schop gepakt en een emmer water met bleekwater en is 
aan de slag gegaan om de viezigheid te verwijderen.
Dus, beste mensen, let er op als je een rondje om gaat met je 
hond. Denk er aan dat er een opruimplicht 
is en neem zakjes mee. Oude broodzakken 
zijn er bijvoorbeeld heel geschikt voor.
Zo voorkom je een spoor van hondenpoep 
langs de looproute en krijg je weer blije 
gezichten van de buurt.
Laat geen sporen na.

Martine Bonnema.  l

Lente in de winter
Wat een weer,
Het lijkt lente deze keer.
Dat februari zo mooi kan zijn,
Dat past niet eens in een refrein.

24 februari dan is het meestal nog koud,
De natuur die zich er niet aan houdt.
Maar alle planten ervaren de zon,
Laten we gaan groeien, dus kom.

Komen nu al uit de grond,
Met fris groene kleuren,
De lente komt.

De tuin al vol met klein gespuis,
Zoals de krokus, sneeuwklok of blauwe druif,
In hun mooie glorie gedruis.

Weer een dag om te genieten,
Met al die groene sprieten.
Ook de vogels zijn al blij,
Zo met dat zonnetje erbij.

Ze tjilpen en vliegen af en aan,
Zo van, de lente komt eraan.
Zie ze vliegen met in hun snavel een tak,
Om het nestje te bouwen met al hun gemak.

Is de winter nu echt voorbij,
Ik zie mensen gelukkig en blij.
Zo van laat die winter nu maar gaan,
Deze zon daar gaan we lekker in staan.

Louise Lowies.  l
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Blij met ondersteuning van MEE

MEE Amstel en Zaan ontwikkelt projecten en 
innovaties die gericht zijn op het versterken van 
de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare 
burgers. De cliëntondersteuners horen dan ook 
geregeld van inwoners in Purmerend en Beemster: ‘Ik 
ben erg blij met de ondersteuning die ik van MEE krijg’.

De organisatie helpt en ondersteunt kwetsbare inwoners die 
een steuntje in de rug nodig hebben, bijvoorbeeld:
•  als het even niet zo lekker gaat thuis, op school of je werk;
• als je een gesprek hebt met de gemeente of een instantie;
• als je de zorg thuis (anders) wilt regelen;
• als je een beperking hebt en graag aan het werk wilt;
•  als je in een cursus of gespreksgroep lotgenoten wilt 

ontmoeten;
•  als je opvoedvragen hebt of er gedragsproblemen zijn bij 

je kind.

Specialisatie
Iedere inwoner van Purmerend en Beemster heeft recht op 
onafhankelijke cliëntondersteuning en kan bij MEE terecht. De 
cliëntondersteuners hebben een specialisatie op het gebied 
van leven met een beperking. De medewerker leeft zich in en 
luistert, waarna een persoonlijk advies volgt dat past bij de 
situatie. De ondersteuner denkt mee over oplossingen zonder 
de regie over te nemen. De hulp is gratis en zonder verwijzing. 
De duur van een traject is afhankelijk van de vraag en situatie.

Samen
Veel mensen vinden het fijn om deel te nemen aan een 
gespreksgroep of cursus. Ze kunnen daar samen ervaringen 
en tips uitwisselen of beter leren omgaan met een bepaalde 
situatie. De cursussen en gespreksgroepen zijn gratis. Het 
volledige aanbod staat op de website www.meeaz.nl.

Ervaringsdeskundige
Soms ziet een ondersteuner dat een cliënt worstelt met zijn 
beperking of situatie. De medewerker kan dan voorstellen 
samen in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige. Die 
heeft in een vergelijkbare situatie gezeten en begrijpt echt 
wat de cliënt ervaart. Deze deskundige kan vertellen over hoe 
die met bepaalde situaties is omgegaan.

Informatie
Het bezoekadres is Waterlandlaan 81. Het is mogelijk langs te ko-
men bij het inloopspreekuur, maar wegens corona voorlopig alleen 
op afspraak. Ook kan de cliëntondersteuner bij iemand thuis ko-
men of afspreken in een van de bezoeklocaties in de wijk. Neem 
voor meer informatie gerust contact op met MEE via purmerend-
beemster@mee-az.nl of via telefoonnummer 0299-748125.

Celine Keijzer.  l

Zon op De Beuk: goed voor 
milieu en portemonnee

Goed bezig zijn voor het 
milieu en tegelijkertijd een 
leuk rendement op uw 
spaargeld behalen? Misschien 
heeft u er ook wel eens aan 
gedacht om zonnepanelen op 
uw dak te plaatsen.

Niet alle  huizen zijn hiervoor 
geschikt: u woont bijvoorbeeld in 
een appartement, of u bent huurder 
en krijgt geen toestemming van 
de eigenaar. Voor al deze situaties 
is er sinds enkele jaren een 
energiecoöperatie actief onder de naam Zon op Purmerend. Het 
jongste initiatief is Zon op De Beuk.
De coöperatie organiseert gemeenschappelijke projecten 
op grote daken van bijvoorbeeld een sporthal of school. 
Bewoners kunnen hierin deelnemen. Inmiddels zijn drie van 
dergelijke projecten operationeel, namelijk het stadhuis, 
scholengemeenschap Antoni Gaudi en sporthal De Kraal.

Certificaten
Onlangs heeft de coöperatie opdracht gegeven voor het tot 
nu grootste project: Zon op De Beuk. Dit wordt in combinatie 
met Spurd ontwikkeld. De coöperatie heeft 1.048 certificaten 
voor deelnemers. Voor dit project waren eind januari nog 
enkele tientallen certificaten beschikbaar.
Waarom zijn deze certificaten er? De opbrengst van het systeem 
wordt de leden aangeboden in ‘blokjes’ van gemiddeld 250 
kWh per jaar. Het is niet interessant om meer certificaten aan 
te schaffen dan het jaarverbruik. Verbruikt u bijvoorbeeld 2.000 
kWh per jaar, dan is het advies om ongeveer tachtig procent 
daarvan te dekken met certificaten, dus zeven certificaten.

Terugverdiend
Voor het project Zon op de Beuk kost een certificaat € 200,. 
Wat levert het op? De deelnemer  krijgt de belasting terug 
over de al in dat jaar betaalde energiebelasting over de van de 
energieleverancier afgenomen kilowatts. Daarnaast ontvangen 
de deelnemers een variabel bedrag voor de door de coöperatie 
verkochte energie per kWh, minus de kosten voor onderhoud, 
administratie, et cetera. Na zeven à acht jaar is de inleg 
terugverdiend, maar het project loopt dan nog zeven jaar door!

Bent u geïnteresseerd, kijk dan eens op de website  
www.zonoppurmerend.nl. Het project Zon op De Beuk is bijna 
voltekend. Heeft het dan nog wel zin om u in te schrijven? Wel 
zeker. Gelet op het succes van De Beuk is de coöperatie al in 
overleg met diverse partijen voor een volgend project. Wie zich 
nu inschrijft, staat hiervoor dan automatisch bovenaan de lijst, 
dus wat let u? 

Peter de Leeuw.  l

http://www.zonoppurmerend.nl
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De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Artikelen en foto’s mogen na contact met de redactie worden 
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De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen 
in te korten of niet te plaatsen.
Redactie: Louise Lowies.
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van der Gronden, Celine Keijzer, Peter de Leeuw, Ellen 
Plaggenburg en Carry Zootjes-Roos.
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 6 mei 2021.
Kopij aanleveren kan tot 12 april 2021 via 
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.

Nostalgie in coronatijd (2)
De vorige aflevering van deze ‘Nostalgie in coronatijd’ 
ging over op en rond het Leeuwerikplein. Dit keer 
hebben we aandacht voor de Miro. Wie zegt dat nog 
wat? En wie weet waar het zat – of zit?

Veel mensen kennen de megasupermarkt Maxis (die inmiddels 
trouwens ook niet meer bestaat) van vroeger. Overwhere had 
zijn eigen Maxis, namelijk de Miro. De Miro was gevestigd aan 
de Burgemeester Kooimanweg. Preciezer gezegd: daar waar 
tegenwoordig de AH XL is gevestigd en de Action, Gall & Gall, 
Blokker, Etos, Van Haren, de Poort van Cleef en Intertoys zitten.
Als kind vond ik de Miro geweldig. In mijn beleving was die 
groter dan dat ie waarschijnlijk daadwerkelijk was (maar ja, daar 
ben je kind voor) en je kon er van alles kopen, food en non-food. 
Ik vond het geweldig als we daar heen gingen. Ik was dan ook 
echt een soort van verdrietig toen de Miro de deuren sloot. 

Nu hebben we er een Miro ‘nieuwe stijl’ voor terug, nog 
steeds met food en non-food, maar dan verdeeld over 
meerdere winkelketens. De naam Miro is gebleven, als in 
het Miro-center, de naam voor deze plek. Alle winkels in het 
Miro-center zijn zelfs elke zondag geopend.

Mijn favoriet? Dat is ‘stiekem’ de Action. Om me heen zijn er 
ook veel mensen blij met de komst van deze winkel. Jammer 
dat de C&A hiervoor moest sluiten, maar deze zit in ieder 
geval nog in het Willem-Eggert centrum.

 Bron: Facebook Purmerend.

In maart 1973 opende Miro Purmerend haar deuren.  
Miro was overigens een keten van de Ahold groep en had 
meerdere vestigingen. 

Bianca van der Gronden.  l

Peuterspeelzaal Overwhere 
tijdens lockdown ‘open’
Ook voor peuters kan de lockdown een negatief effect 
hebben. Ze kunnen onder meer kwetsbaarder worden als 
er stress in het gezin is. Dit kan bijvoorbeeld door baan-
verlies of geweld achter de voordeur. Hierdoor kan een 
jong kind schade oplopen. Daarom bood peuterspeelzaal 
Overwhere tijdens de lockdown noodopvang aan.

Die gold voor peuters van wie de ouder(s) een cruciaal 
beroep uitoefende(n). Ook kwetsbare kleintjes en peuters met 

een taalachterstand  konden 
worden gebracht.
Voor de andere peuters, dus 
voor hen die niet mochten 
komen, hebben we geregeld 
gebeld, tips gegeven en 
leuke ideeën naar de ouders 
gestuurd. Zo hielden we op 
afstand toch nog een beetje 
contact.

Gemist
Eindelijk, op maandag 8 
februari, mochten de deuren 
met toegepaste regels 
van het RIVM voor alle 
peuters weer open. Voor kinderen, ouders en pedagogisch 
medewerkers was het weer fijn om elkaar weer te zien. Wat 
hadden we de peuters gemist!

Dit was voor de ouders ook een verlichting, omdat zij weer met 
wat minder zorgen en constant schakelen tussen kind en werk, 
het werk konden voorzetten. Zowel thuis als op de werkplek 
zelf kan dit tot een betere resultaat leiden. Hierdoor zijn veel 
mensen blij dat wij als peuterspeelzaal weer open mochten.

Informatie
Wilt u informatie over peuterspeelzaal Overwhere Flevostraat 
4, dan kunt u van tevoren een afspraak maken via de 
telefoonnummers 0299-433379 en 06-51221823. 

Uw peuter doet bij ons een hoop nieuwe ervaringen op. Dat 
is een goede start voor uw peuter om straks, als die vier jaar 
wordt, in te stromen in het basisonderwijs.

Ellen Plaggenburg.  l


