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PURMEREND - OVERWHERE
 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Voelt u zich weleens eenzaam?

Wat een moeilijk onderwerp is dit, het beschrijven en 
benoemen van eenzaamheid. Voor iedereen kan dit 
anders zijn. Iemand is in een bepaalde situatie eenzaam, 
een ander heeft dat gevoel niet in eenzelfde situatie. En 
beide situaties zijn goed; er is geen goed of fout, maar 
soms is het prettig als u hierover kunt praten.

De een kan zich op een groot feest of een bijeenkomst (pre-
corona natuurlijk) heel eenzaam voelen, en de ander voelt zich 
eenzaam als hij of zij de hele week niemand heeft gezien en 
met niemand heeft gepraat, terwijl een ander zich in dezelfde 
situatie heel prettig voelt. Wat wel prettig is dat u er met ie-
mand over kunt praten. Dat praten kan al helpend zijn om weer 
verder te kunnen. Bij WelzijnWonenPlus kunt u altijd terecht 
voor een praatje, een vraag of een luisterend oor. We willen (en 
kunnen) niet altijd een oplossing bieden, maar soms is alleen 
luisteren al een oplossing. Luisteren naar uw verhaal kan ook 
voor u al een stap zijn. Onze consulenten staan voor u klaar; ik 
hoop dat u ze belt als u behoefte heeft aan een gesprek.

Regionaal
WelzijnWonenPlus is een regionale welzijnsorganisatie die 
actief is in acht gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland. 
De medewerkers helpen om er voor elkaar te zijn, zodat ie-
der kan blijven meedoen. Dit doen ze samen met vrijwilligers.
Purmerenders kunnen op de volgende manier contact opne-
men: via telefoonnummer 0299 426 364, 

via e-mail 
purmerend@welzijnwonenplus.nl, of kijk op onze website: 
www.welzijnwonenplus.nl.

Ingrid van Maarschalkerweerd.  l

Quiz: Overwhere in cijfers
Wonen er meer mannen of vrouwen in onze wijk? En 
hoe oud is de gemiddelde bewoner in Overwhere? Dit 
en nog veel meer gaat over cijfers in onze wijk. Vul de 
quiz in en test je kennis!

1. Wonen er in onze wijk meer mannen of vrouwen?
a. Mannen. b. Vrouwen.

2. Welke burgerlijke staat is in Purmerend het grootst?
a. Gehuwd. b. Ongehuwd. c. Gescheiden. d. Verweduwd.

3.  Welke criminaliteit komt (per duizend inwoners)  
het meest voor in onze wijk?

a. Diefstal. b. Vernieling. c. Gewelds- en seksmisdrijven.

4. Welke leeftijdsgroep is het grootst in onze wijk?
a. 0 - 15 jaar. b. 15 - 25 jaar. c. 25 - 45 jaar. 
d. 45 - 65 jaar. e. 65 jaar en ouder.

5. Hoeveel bedrijven zijn er geregistreerd in onze wijk?
a. Minder dan 300. b. Tussen de 301 en 650. 
c. Tussen de 651 en 950. d. Meer dan 1000.

De antwoorden: 
1: b. 2: b.

3.c 4: e.

5: c.

Bron: allecijfers.nl/wijk/wijk-02-
overwhere-purmerend/.
N.b.: In deze hedendaagse tijd 
liggen situaties rond diverse 
zaken als (sub)culturen erg 
gevoelig. Ik wil niemand 
buitensluiten, maar op de site 
waar ik de informatie vandaan 
heb gehaald, is geen groep opgenomen van (bijvoorbeeld) 
transgenders. Dus mijn excuus aan deze groep mensen. 
Desondanks vond ik het zelf bijzonder interessant om meer te 
weten te komen over de cijfers van onze wijk.

Bianca van der Gronden l 
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Wijkindeling 
Overwhere
Ik woon er al mijn hele 
leven, in Purmerend 
Overwhere. Ik ben geboren 
in het oude Stadsziekenhuis 
en heb tot mijn pubertijd 
met mijn ouders in de 
Oostervenne gewoond.

Daarna zijn we verhuisd naar een hof, ben ik op mezelf gaan 
wonen in een portiekflat en uiteindelijk verhuisd naar een 
eengezinswoning. En toch vraag ik me soms nog steeds af: 
welk deel van Purmerend valt nu eigenlijk onder Overwhere?
Weet u welk deel onder Overwhere valt? Ik heb een kaart 
geraadpleegd van de gemeente, maar helaas krijg ik deze 
niet met straatnamen compleet op beeld. De ‘noordelijke 
grens’ loopt langs de N244 tot de spoorbaan onder de 
N244 door. Van de Gruttostraat tot de C. de Jongestraat 
tot het Kwadijkerpark tot de Nieuwe Gouw. De ‘oostelijke 
grens’ loopt ook langs (tot aan) het spoor. Ter indicatie: de 
Albert Heijn valt onder Overwhere, omhoog langs de Van 
IJssendijkstraat, Kogerpad. De ‘zuidelijke grens’ loopt langs 
het kanaal de Where. Het Veilinghof, Wherekant tot aan de 
Overwheerse Polderdijk. De ‘westelijke grens’ loopt langs de 
Beemsterringvaart. Omhoog vanaf de Overwheerse Polderdijk, 
langs het Joke Smithof, Westerdaay tot aan het einde van de 
Burgemeester Kooimanweg, de Gruttostraat weer beginnend.

Alles daartussen is dus Overwhere.
Bianca van der Gronden.  l

Wandelen langs de ringvaart
Heeft u weleens zo’n dag dat u denkt: ‘Wat 
zal ik gaan doen op deze zonnige dag?’ Niet 
zo vreemd in deze coronatijd natuurlijk: ga 
wandelen, bijvoorbeeld langs de ringvaart.

Ook zonder een hond kun je gaan wandelen of rennen, 
maar neem bij het wandelen eens de tijd. Kijk om je 
heen wat je allemaal ziet: het wuivende riet of de golfjes 
in het water. Tussen het riet vind je ineens een nest 
met een fuut er op. De tweede fuut is van alles aan 
het zoeken in het water om het nest mooi te maken. 

Ook de bomen beginnen al weer groen te worden. In het 
watertje tegenover de ringvaart zie je een reiger staan. Ook de 
wilgen zijn al gesnoeid. En wanneer je omhoog kijkt, heb je de 
kans dat je ook nog mooie wolken kunt zien. Met een beetje 
verbeelding zie je dan een luchtkasteel, of een kikker, of iets 
anders natuurlijk.

Er is altijd een hoop te zien tijdens een wandeling,  
dus neem vooral de tijd en geniet van de omgeving.

Louise Lowies.  l

Purmerend Regenboogstad

Waarschijnlijk weten maar weinigen van u dat 
Purmerend een Regenboogstad is. Dit komt doordat 
er veel te weinig kenbaarheid aan wordt gegeven. Een 
Regenboogstad zijn houdt in dat iedereen mag zijn die 
hij of zij wil zijn of voelt.

Mogelijk heeft u wel eens wat gehoord over LHBTI, maar 
weet u eigenlijk niet waar deze letters voor staan. 
De L staat voor lesbienne, de H voor homoseksueel, de B 
voor biseksueel, de T voor transgender, en de I staat voor 
interseksen (vroeger noemden we dit afrodiet).

Belangrijk
In oktober 2020 was het weer Regenboogmaand. De hele 
maand stond in het teken van LHBTI. Er waren lezingen en 
verschillende evenementen. Jezelf mogen en kunnen zijn is 
een belangrijk onderwerp in de stad. De Regenboogmaand 
was een samenwerking tussen Inclusiespecialist Barbara Oud, 
Trans-Parents, Stichting ReR, Stichting Transgenders Noord-
Holland, Clup Welzijn, Spurd, Bibliotheek Waterland, Bureau 
Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland en de gemeente. 
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen (30/09/2020) waren 
er aanpassingen in het programma. De Swim Pride en het 
voetbaltoernooi werden in elk geval uitgesteld. De hele maand 
waren er (online) activiteiten die lieten zien dat iedereen 
zichzelf kan en mag zijn in Purmerend.

Activiteiten
De Regenboogactiviteiten werden in het verleden door 
Purmerend in de maand oktober gehouden. Dit komt 
mede doordat het op 11 oktober ‘Comming Out Day’ is. 
Het afgelopen jaar is daarvan echter helaas niet al te veel 
gekomen door het coronavirus.
Aangezien de gemeente er samen met allerlei organisaties, 
zoals hierboven genoemd, meer aandacht aan wil geven is er 
het plan om niet alleen in oktober de regenboogvlag te laten 
wapperen, maar ook op andere momenten in het jaar. 
De achterliggende gedachte hierbij is: personen die onder 
LHBTI vallen zijn ook het hele jaar in Purmerend aanwezig. 
Laten we hen, net als ieder ander mens, want dat zijn we 
uiteindelijk allemaal, in elkaars waarde laten.
Hopelijk gaan we een mooi jaar tegemoet en kan of mag 
alles weer zoals dat geweest is voor de coronapandemie.

Louise Lowies.  l

Foto: Purmerend leeft
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Het hobbyhoekje: 
houtbewerken
In deze rubriek wil ik verhalen 
schrijven over wijkbewoners die een 
passie hebben voor hun hobby. Ik 
wil anderen inspireren om ook iets 
van zichzelf te laten zien, iets dat hen 
inspireert en bezighoudt. Hieronder 
heb ik, om te beginnen, een verhaal 
over mijn eigen hobby geschreven: ik 
maak allerlei dingen van alles en nog 
wat van hout.

Door het verlies van mijn vrouw in 2015 viel ook ineens mijn 
taak als mantelzorger weg. Hierdoor had ik veel tijd over om 
dingen voor mezelf te gaan doen, maar dan moet je wel eerst 
rust in jezelf vinden en alles opnieuw gaan indelen in je leven.
Aangezien ik op zolder nog parketdelen van beukenhout 
had liggen, leek het me leuk daar iets mee te gaan doen. 
Dat parket kwam nog uit de tijd dat ik in Amsterdam 
heb gewoond en het is meeverhuisd naar Hoorn en 
Middenbeemster en ligt nu in Purmerend.

Doosjes
Die parketdelen bestaan uit heel veel kleine plankjes, die van 
elkaar af te halen zijn. Ze hebben een mooi formaat om er 
pennenbakjes of houten doosjes, met of zonder deksel, van te 
maken. Die doosjes heb ik zo gemaakt dat ze stapelbaar zijn.
Maar dan gaat ineens de inspiratie werken om er houten 
sieraden – hangers – van te maken. Hiervoor heb ik wat 
extra gereedschap aangeschaft, zodat het een stukje 
gemakkelijker werd om mooie modellen van die plankjes te 
maken. De plankjes hadden een lengte waarbij ik dacht: als 
ik dit halveer, kan daar wel een leuk model uit komen. Elk 
exemplaar is uniek, omdat ze handgemaakt zijn en dus nooit 
exact hetzelfde als het voorgaande model.

Ideeën
De ideeën die ik heb, teken ik op ware grootte uit op ruitjes-
papier, om dit vervolgens op het hout over te zetten. Zo heb 
ik al tachtig stuks op voorraad, en de tekeningen zijn nog niet 
allemaal in hout gemaakt.
Soms komt er weer een nieuw idee naar boven en wordt 
dit dus wederom op papier uitgewerkt. De personen die ik 
mijn creaties heb laten zien, waren behoorlijk enthousiast en 
vertelden dat ik ze best wel kan gaan verkopen.

Materialen
Ooit vroeg een kennis me waar ik dit had geleerd. Op de 
middelbare school ben ik met diverse materialen in aanraking 
gekomen en zo weet ik hoe ik met hout moet omgaan.

Ook heb ik van een kennis stammetjes van een olijfboom 
gekregen. Omdat dit mooi, zwaar hout is, kun je hiervan heel 
dunne plakjes zagen, die je kunt verwerken tot oorhangers en 
gewone hangers.

Het mooie aan hout is dat er een nerf in zit, die een extra 
toevoeging geeft aan de sieraden.
Hopelijk heb ik jullie geïnspireerd om ook eens iets te vertellen 
over jullie hobby, of over iets anders dat jullie bezighoudt.

Louise Lowies.  l

Sporthal de Beuk in gebruik 
als vaccinatielocatie

De GGD heeft sinds januari sporthal de Beuk in 
gebruik genomen als locatie voor het vaccineren tegen 
covid-19.

De gemeente en de GGD hebben samen voor deze locatie 
gekozen. Sporthal de Beuk is immers goed bereikbaar, 
kan flexibel worden ingezet en beschikt over de nodige 
faciliteiten. In ieder geval tot en met 31 augustus 2021 is één 
hal van de hal door de GGD in gebruik.

Tijdens het vaccinatieprogramma blijft het mogelijk om 
in de sporthal te sporten, afhankelijk van de geldende 
maatregelen. De vaccinatielocatie heeft een aparte ingang, 
zodat sporters en mensen die komen voor hun vaccinatie niet 
door elkaar lopen.

Overlast?
Het inentingsprogramma zorgt voor extra verkeer van en naar 
de sporthal. Als u hierdoor overlast ervaart, neem dan gerust 
contact op met de gemeente. Dan kunnen we samen kijken 
of extra maatregelen nodig zijn.

Zoals al eerder aangegeven bespreken de GGD, Spurd en de 
gemeente in augustus of de sporthal ook na die maand wordt 
gebruikt als locatie voor het vaccineren. Als dit zo is, dan 
laten we u dit per brief weten.

Vragen
We kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft 
of meer informatie wilt. Voor vragen over het vaccinatie-
programma kunt u terecht bij de Rijksoverheid, telefoon 
0800-1351.

Sara Mars.  l
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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, Thea de 
Hilster, Ingrid van Maarschalkerweerd en Sara Mars.
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 24 juni 2021.
Kopij aanleveren kan tot 31 mei 2021 via 
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.

Kwart eeuw ervaring bij  
De Grote Schaar

Ik liep laatst binnen 
bij kledingreparatie en 
stomerij De Grote Schaar 
op het Wormerplein. 
De zaak ligt achter de 
bakkerij, als je vanaf de 
parkeerplaats komt. 

Ik stond er op maandag vóór 
12.00 uur voor de deur, waar 
volgens de aanduiding op de 
deur staat dat hij op maandag 
pas vanaf die tijd open zou 
zijn, maar dat was niet meer 

het geval, zo vertelde eigenaar meneer Dulkadir me. Hij maakte 
een handgebaar dat ik welkom was en vertelde dat hij tegen-
woordig alle (werk)dagen open is vanaf 9.00 uur. Ook vertelde 
hij dat hij 25 jaar geleden was gestart met het repareren van 
kleren, maar nu ook gordijnen (ver)maakt en daarnaast een 
stomerij heeft.

Meneer Dulkadir is een lieve man, die me gelijk een kop koffie 
aanbood. Ik vertelde hem dat ik redacteur ben van de Wijk-
krant Overwhere, maar zag aan hem dat hij die niet kende. Ik 
vertelde hem dat ik wel even een exemplaar ging halen bij de 
wasserette, ook op het Wormerplein. Hij was verbaasd dat ik zo 
snel terug was.
Ik vroeg of hij het leuk vond om een verhaaltje over hem en zijn 
zaak in de wijkkrant te zetten. Natuurlijk was zijn eerste vraag 
wat dat moest kosten. Ik antwoordde hem dat dit niets kostte 
en het hier niet gaat om reclame, maar meer over het verhaal 
achter de mens Dulkadir.

Professioneel
Is een kledingstuk beschadigd of te lang? Bij De Grote Schaar 
zorgen ze er voor dat uw kledingstuk weer netjes wordt gere-
pareerd. Het bedrijf is als eerste kleermaker in Purmerend al 
22 jaar een begrip en met dertig jaar ervaring wordt u gegaran-
deerd professioneel geholpen en geadviseerd.
De winkel biedt een groot scala aan diensten aan en is 
gespecialiseerd in kleding- en gordijnenvermaak, stomen, 
kussenbekleding en lederreparatie. Ze accepteren alle mogelijke 
stoffen en werken tegen de scherpste prijzen. Voor vragen en in 
spoedgevallen kunt u altijd contact met ze opnemen. 

Zo kunt u bellen naar 0299 47 58 72 of mailen naar  
degroteschaar@outlook.com, of kijk op de website  
degroteschaar-purmerend.nl. Het bezoekadres is  
Wormerplein, 119B Purmerend.

Zijn achterliggende verhaal heb ik nog niet gekregen, maar ik 
vind het wel de moeite waard om hierover eens te schrijven in 
onze wijkkrant.

Louise Lowies.  l

Lekstraat

flats en rijtjeshuizen

gescheiden door gras

stoep straat en tuin

een gewone straat

met gewone mensen

rustig doorgaand

zoals de rivier ook doet

meer dan 50 jaar geleden

heb ik je voor het eerst betreden

kwam bij vrienden in de flat

door hen ben ik in

Purmerend komen wonen

flats staan nu te koop

sociale woningen verdwijnen

zij wonen er al lang niet meer

maar als ik langs de flat rijd

kijk ik altijd naar de woning

waar herinneringen liggen

Thea de Hilster.
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