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 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Wijkmanager Conny Groot 
vertelt over haar werk
De redacteur van de wijkkrant vroeg me 
een stukje te schrijven voor de wijkkrant, 
en dat doe ik natuurlijk graag. Het is 
immers goed als de wijkbewoners weten 
wat ik voor hen kan betekenen.

Ik ben nu al een aantal jaren wijkmanager van de Overwhere. 
Daarvoor heb ik een enkele jaren als wijkmanager in de 
Purmer-Zuid gewerkt, en weer daarvoor werkte ik bij de politie.

Vaak wordt me de vraag gesteld: wat doet een wijkmanager? 
Ik denk dan zelf vaak: wat doen wij niet?
Als wijkmanager ben je de spin in het web van de wijk. Je bent de 
verbinder tussen de bewoners, interne collega’s van de gemeente, 
wijkagenten, woningcorporaties, ondernemers, et cetera.

Alles
De Overwhere is een mooie, groene wijk, waar veel gebeurt. 
In onze wijk hebben we eigenlijk alles, namelijk twee win-
kelcentra, het Wormerplein en het Leeuwerikplein, en het 
gebouw van de AH XL, met de diverse winkels en de su-
permarkten en winkels aan de Wagenweg. Ook beschikken 
we een aantal ouderen/verzorgingshuizen, alle vormen van 
middelbare scholen en een bedrijventerrein. De wijk bruist en 
leeft dus.

Contact
Ik heb veel contact met bewoners en ondernemers. Daar draait 
het natuurlijk allemaal om. Vooral bij de wat complexere casus-
sen ben ik betrokken. Dit kan gaan over het groen, sociaal-
maatschappelijke problemen, of de diverse woningbouwprojec-
ten in de wijk. Het kan dus alle kanten op gaan.
Ook heb ik geregeld contact met de ondernemers, al is het dit 
jaar, door de coronacrisis, wel allemaal wat anders gelopen.

Initiatief
Bewoners kunnen altijd contact met me opnemen als ze zich 
zorgen maken, vastlopen of als ze een leuk initiatief hebben 
bedacht om hun leefomgeving te verbeteren. We kunnen 
dan samen kijken hoe we het gaan oppakken.Dit stukje in de 
wijkkrant is trouwens ook een mooie manier om contact te 
krijgen met de bewoners die me nog niet weten te vinden.
Mijn mailadres is ca.groot@purmerend.nl of
www.purmerend.nl/wijkinfo.

Conny Groot.  l

Leviaan werkt samen  
met Noppes
Op de Cantekoogweg 25 
is Leviaan, die mensen met 
psychische kwetsbaarheden 
begeleidt, sinds februari van 
dit jaar een prachtige samen-
werking aangegaan met de 
Noppes-kringloopwinkel. Hier-
onder vindt u een opsomming 
van de projecten.

De activiteiten die daar plaatsvinden, gedraaid door 
deelnemers van Leviaan, zijn:
•  Upcycle: in het kader van duurzaamheid en tegen 

verspilling worden spullen/meubels opgeknapt en in de 
winkel verkocht;

•  werkproces Noppes: deelnemers draaien mee in de 
verschillende afdelingen van het werkproces bij Noppes;

•  PostNL-punt: sinds 20 mei is dit actief;
•  de koffie-corner: klanten kunnen genieten van een kopje 

koffie en appeltaart – mits dit vanwege corona weer is 
toegestaan natuurlijk.

Projecten
Verschillende projecten worden in 2021 ontwikkeld, met 
name voor mensen met een lager inkomen. Dit zijn:
•  een kledingruilevenement waarbij deelnemers, cliënten, 

buurtbewoners en klanten welkom zijn;
•  planten en stekjes worden aangeboden voor mensen met 

een lager inkomen;
•  mensen met een lager inkomen helpen hun woning in te 

richten;
•  lokale ondernemers betrekken bij en uitnodigen voor 

het duurzaam ondernemen bij deze ontwikkelingen 
bij Noppes; denk bijvoorbeeld aan het kunstcollectief, 
de praktijkscholen, de detailhandel (oude materialen), 
et cetera;

•  het opzetten van een fietsenplan voor de deelnemers.

Met vragen en suggesties kun 
je contact opnemen met Kitty 
via teamnoppespurmerend@
leviaan.nl of telefoonnummer 
06-27872629.

Charlotte Schaap.  l
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Digitale bronnen over ziekte 
en zorg beschikbaar

De corona pandemie 
houdt ons inmiddels  
ruim een jaar in z’n greep. 
Nog altijd heeft de ziekte 
een enorme im pact op 
ons dagelijks leven.  
Ondanks alle zorgen 
en voor velen ellende, 
schrijven we wél met ons 

allen geschiedenis. Daarom heeft het Waterlands Archief 
in Purmerend op het educatieve bronnenplatform www.
geschiedenislokaalwaterland.nl twee actuele thema’s 
ingericht: Coronacrisis in Waterland en Ziekte & zorg.

De meeste bronnen komen uit de collectie van het Waterlands 
Archief; enkele zijn afkomstig van het Purmerends Museum en 
van overheidsinstanties.
De website is met name voor het (middelbaar) onderwijs 
ontwikkeld. De bronnen kunnen worden gebruikt door de 
docent ter ondersteuning van de lessen en door leerlingen 
voor bijvoorbeeld een werkstuk. Uiteraard zijn andere 
belangstellenden ook van harte welkom de bronnen te 
bekijken. Bij eventueel gebruik door derden moet wel vooraf 
toestemming aan het  Archief worden gevraagd.

Coronacrisis in Waterland
Na de uitbraak van covid-19 heeft het Archief in de media 
een oproep gedaan voor materiaal. Met behulp van 
een deel van de ontvangen foto’s en die, gemaakt door 
diverse archiefmedewerkers, wordt het verloop van de 
coronapandemie in onze omgeving in beeld gebracht.  
Het thema is nog steeds in ontwikkeling, want de crisis is 
helaas nog niet voorbij. Daarom is nieuw (liefst digitaal) 
materiaal onverminderd welkom. Dit kunt u sturen naar  
info@waterlandsarchief.nl. De voorwaarden zijn te vinden 
op de website van het archief: www.waterlandsarchief.nl.

Ziekte & zorg
De coronapandemie is zeker niet de eerste ziekte die Nederland 
en onze regio heeft getroffen. Door de eeuwen heen hebben 
verschillende, al dan niet besmettelijke ziektes de Waterlanders 
geteisterd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de pest, pokken, 
cholera, tyfus en tbc. Daarom hebben we een afzonderlijk 
thema Ziekte & zorg gemaakt, met daarin enkele tientallen 
bronnen uit verschillende plaatsen in het werkgebied van het 
Archief. Enkele voorbeelden: de zogenoemde ledezetters 
van Jisp, die in de zestiende en zeventiende eeuw een grote 
reputatie genoten door het zetten van gebroken ledematen en 
de behandeling van ontwrichtingen. Lokale maatregelen, in 
1866 uitgevaardigd door de Purmerendse burgemeester in de 
strijd tegen cholera, en in 1918 tegen tyfus. Een rekening uit 
1857 van de Edamse apotheker Hoola van Nooten voor onder 
andere de levering van bloedzuigers. Enkele objecten uit de 

collectie van het Purmerends Museum met betrekking tot de 
lokale gezondheidszorg. Het bijzondere verhaal van Grietje 
Schouten van Marken, die tbc niet overleefde, maar wel 
vanwege de ziekte voor het katholieke geloof koos. Adriana 
Bak uit Wormer in haar kuurhuisje. Foto’s van vroegere 
apotheken in Monnickendam en Purmerend. Het door de 
Purmerender ondernemer Nicolaas Ruis in 1926 gestarte 
taxibedrijf dat uitgroeide tot ambulancedienst. Foto’s van 
zowel verpleegkundigen als verpleegden in het vroegere  
Gast- en Proveniershuis in Purmerend. Kortom: komt dat zien!

Margreet Lenstra.  l

Nostalgie (3): Kooimanplein

De vorige aflevering van deze serie over nostalgie  
ging over de Miro. Ik eindig de reeks met het 
Kooimanplein, het derde (en laatste) winkelcentrum 
in onze wijk Overwhere.

Wie herinnert zich nog 
de stenen gebouwen op 
het Kooimanplein, beter 
bekend als Winkelcentrum 
Wormerplein? Ik herinner 
me er één in het bijzonder, 
namelijk de fietsenwinkel. 
Niet de fietsenzaak die er nu 
zit, maar De Jongh fietsen. Ik 
mocht daar mijn eerste ‘echte 
grote meidenfiets’ kopen. Wat 
was ik trots – en wat heb ik 
een rondjes gereden op mijn Gazelle-fiets. Pas toen mijn dochter 
werd geboren, heb ik overigens een nieuwe fiets gekocht. Ik werd 
niet zo lang in lengte en heb uiteindelijk jaren heerlijk rondgefietst 
op mijn grijze Gazelle.

Afgebroken
De stenen gebouwen werden afgebroken en er kwamen 
andere ‘hokken’ voor terug. Ook deze moesten weer 
plaatsmaken, deze keer voor een verfrissende uitstraling.
Wat niet veranderde, was de locatie van de huisarts. De 
praktijk begon met dokter Hollander. Daarna kwamen  v.d. 
Vijver en v.d. Vijver-Fesevur in de praktijk. Nog weer later 
verhuisden die naar de Suze Groenewegstraat. Ik kan me 
herinneren dat er een blauwe maandag een lampenwinkel in 
dit pand heeft gezeten. Daarna kwam Mimoun, en die zit er 
nog steeds.

Wagenweg 
Ook besteed ik hier wat aandacht aan het Wagenweg-gebied. 
Ik weet eerlijk gezegd niet hoe lang de Deen hier al gevestigd 
is. De visboer, Aldi en Kruidvat idem dito. De Lidl weet ik niet 
in jaren, maar ik herinner me heel goed dat op deze locatie 
eerst Piet Kerkhof gevestigd was, jarenlang.

Bianca van der Gronden.  l

 Foto: Nostalgiekrant.
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Onze liefde voor vogels

Of je nu een vroege vogel 
bent of een vreemde, vogels 
zijn net mensen. Vooral als het 
gaat om liefde lijken vogels op 
mensen. Vogels flirten, knuffe-
len en duiken stiekem met een 
ander dan hun vaste partner 
het nestje in. Vogels geven 
vrolijkheid en voldoening. Het 
lijken soms lastpakken, maar 
uiteindelijk heeft u er alleen 
maar plezier van. Daarom zin-
gen we hier een  lofzang op 
onze gevederde vrienden.

Het verenkleed van vogels 
verkleurt mooi, en dit geldt 

soms ook voor de pootjes en de snavel. Met deze uiterlijke 
veranderingen worden de vrouwtjes (ook wel popjes genoemd) 
het hof gemaakt. Vogels kunnen ook echt verliefd zijn. Dit gaat 
een stuk simpeler dan bij mensen. Wij hebben dan ook als 
leuke hobby het kweken en liefhebben van onze vogels.

Tuinhuis
Samen zijn we dikwijls te vinden in ons zelfgemaakte tuinhuis. 
We zijn beiden slecht ter been, maar samen zijn we sterk, omdat 
we met deze uit de hand gelopen hobby goed bezig zijn.
We kweken agapornissen (dwergpapegaaien), kakariki’s, 
muisparkieten (of monniksparkieten) en grasparkieten.
Binnen in huis hebben we drie muisparkieten, waarvan twee 
in een kooi (dit is een koppel), en één die altijd los in huis 
vliegt en super tam is. Hij luistert naar de naam Ricky, zegt 
woordjes zoals ‘lekkers pakken’, ‘kiekeboe’ en ‘Ricky kom 
maar’. Ze is zo tam dat ze al reageert als onze auto komt 
aanrijden. Ze eet graag wat mee uit onze mond, houdt erg 
van knuffelen en geeft kusjes. Omdat de vogels ons steeds 
beter leren kennen, krijgen we heel veel liefde en aandacht.

Voer
In de ochtend krijgen ze hun zaden, (ei-)voer, vers fruit en/
of groente, en vers water. Als er baby’s worden geboren, 
houden we dat goed in de gaten, omdat ze heel af en toe 
moeten worden bijgevoerd. De verzorging is belangrijk, maar 
ook het onderhouden van de ruimte (hokken en volière). 
Ergens tussen 21.00 en 22.00 uur gaan ze slapen tot het 
weer licht wordt. In het tuinhuis hebben we speciaal licht 
aangebracht, en dat gaat op vaste tijden aan en uit. 

Vrij van zorgen en verdriet,
Een mens die geniet
Van de kleine dingen om ons heen,
Vrij zijn als een vogel en toch niet alleen.

Wendy en Frank (Achternaam bekend bij de redactie). l

Wie wil samen met meisje 
van 3 puzzelen?
“Zullen we samen puzzelen?”, vraagt het meisje, terwijl 
ze de doos op tafel legt. Ze legt de stukjes graag op 
de verkeerde plek; dat vindt ze grappig. En als ze 
goed liggen, gaan de armpjes juichend de lucht in. 

Buurtgezinnen is voor dit vrolijke en energieke meisje op 
zoek naar een steungezin, waar ze met andere kindjes kan 
spelen en een andere gezinservaring krijgt.
De alleenstaande moeder woont bij haar ouders. Opa en oma 
zijn gek op hun kleindochter en geven haar veel liefde en 
aandacht. Ze vinden het ook pittig dat het huis weer ‘zo vol’ 
is. Ze hebben beiden echter helaas geen goede gezondheid. 
Dit geldt ook voor hun dochter, waardoor ze iets te vaak naar 
haar zin kribbig reageert op haar dochter.
Het enthousiaste meisje is gek op voetballen, kleuren, kleien, 
blokjes bouwen en heel hard weer omgooien. Ze speelt ook 
graag buiten en paarden zijn haar favoriete dieren.

Profiel
Wij zoeken een steungezin dat het meisje doordeweeks een 
middag (met uitzondering van de donderdag) wil opvangen 
en dat bij voorkeur zelf ook jonge kinderen heeft.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yolanda 
van der Arend, coördinator buurtgezinnen voor Purmerend 
en Beemster, via yolanda@buurtgezinnen.nl, of bel: 
06 - 48431089.

Je kunt je ook direct 
aanmelden als steungezin 
op de website  
www.buurtgezinnen.nl.
Yolanda van der Arend.  l

Help mee de wijkkrant vullen!
Beste wijkbewoners,
We hebben de nodige leuke reacties gekregen op de vorige wijk-
krant. Ik heb van diverse mensen gehoord of gelezen dat ze afge-
lopen editie leuk vonden. Vooral het artikel over de Grote Schaar 
is blijkbaar in de smaak gevallen. Ik had dan ook gehoopt dat er 
daarom wat meer bijdragen zouden binnenkomen, maar helaas is 
dat niet echt het geval.
Daarom plaats ik hier nogmaals de oproep om artikel(en) en/of 
foto(’s) naar de redactie te sturen. Positieve reacties zijn natuurlijk 
fijn en geven nog meer energie om de krant samen te stellen, 
maar daarvoor kunnen we niet alleen uit eigen bronnen putten. 
Samen kunnen we voor een nog mooie wijkkrant zorgen. Het 
moet namelijk niet de krant van één persoon zijn, maar de wijk-
krant van ons allemaal. Het motto van de wijkkrant is niet voor 
niets ‘Voor en door bewoners’.
De kopij kunnen jullie sturen naar het e-mailadres dat genoemd 
staat in het colofon; mijn dank is groot.

Louise Lowies. l

 

 

mailto:yolanda%40buurtgezinnen.nl?subject=
http://www.buurtgezinnen.nl


Pagina 4

Petitie laadpalen scootmobiels
Al een paar jaar maken we met de De Uitjes- en 
Vriendengroep (fiets)tochtjes in de regio. Daaraan 
doen de laatste jaren ook scootmobiels mee. 

Nadat ik laatst met mijn scootmobiel bijna leegstond, kon ik 
nog net iemand bereiken, waar ik deze kon opladen. Toen is 
vooral bij de beheerder van de groep de vraag opgekomen: 
waarom zijn er geen oplaadpalen voor scootmobiels in 
Purmerend? Deze palen bestaan namelijk echt; vooral in 
natuurgebieden bij het Twiske en bij picknicktafels in de regio.

Petitie
Omdat in de Overwhere genoeg scootmobielers wonen, 
hopen we dat veel mensen de door ons opgestelde petitie 
willen tekenen op laadpalenrondpurmerend.petities.nl. Er 
is ook een brief die kan worden ondertekend. Stuur dan 
een e-mail naar j.elzenaar3@outlook.com of l.horsmeier@
upcmail.nl. Bellen kan ook: 06 104 101 64.
Hartelijk dank namens De Uitjes- en Vriendengroep.

L. Horsmeier.  l

Spelletjesdag rond Kluutpad

Vlak voordat de vorige wijkkrant ter perse ging, was 
het koningsdag. Op deze dag waren toch nog hier en 
daar koningsspelen voor de kinderen georganiseerd. 

Zo ook op het Kluutpad, waarvoor ik een uitnodiging had 
gekregen om te komen kijken. Nu was ik daar in eerste 
instantie al rond een uur of elf. Toen was al zichtbaar dat er 
wat zou gebeuren, omdat er vlaggetjes waren opgehangen. 
Ik had het geluk dat ik op dat moment Daphne Marechal 
sprak, een van de organisatoren, die me vertelde dat de 
spelen pas rond twee uur zouden plaatsvinden.

Activiteiten
Toen ik ’s middags terug kwam, was er wel veel te beleven. 
De eerste activiteit die ik tegenkwam, was spekjes happen, 
gebaseerd op het ouderwetse koekhappen.
Ook kon worden meegedaan aan balletje verplaatsen. 
Hierbij hadden de kinderen een gouden kroon op hun hoofd, 
met daarin een pingpongbal, die ze over een afstand van 
tien meter moesten verplaatsen en daarna moesten laten 
vallen in een emmer – zonder hun handen te gebruiken. 

Verder zag ik een leuke variant op touwtrekken. Hierbij werd 
gebruikgemaakt van een lego-karretje op een tafel, die moest 
worden voortgetrokken door het opeten van een zure veter.
Daarnaast was er een zoektocht naar woorden met betrekking 
tot koningsdag. Die woorden waren verstopt op diverse 
plekken op het Kluutpad. Als de woorden waren gevonden, 
konden die worden ingevuld in een wegstreeppuzzel.

Certificaat
Toen de kinderen alle activiteiten goed hadden uitgevoerd, stond 
er een lekkere beker limonade voor hen klaar. Bij het laten zien 
van het formulier dat aantoonde dat ze alle activiteiten hadden 
gedaan, werden ze beloond met een echt certificaat.
Het weer zat mee, dus was het een geweldige, feestelijke dag 
voor de kinderen en hun ouders.

Louise Lowies.  l

Fijne zomer gewenst!
Het mooie, droge(re) en warme weer is eindelijk aangebroken, 
en dus wordt het voor veel mensen zo langzamerhand tijd voor 
de zomervakantie. Dit betekent ook dat de wijkkrant die u nu in 
handen heeft de laatste editie is voordat de zomer echt begint. 
Wij gaan er zelf ook even tussenuit, maar in de tussentijd blijven 
we natuurlijk de wijk afspeuren naar leuke onderwerpen om over 
te schrijven of om ander nieuws te onderscheppen dat we u 
later graag meedelen. Omgekeerd geldt uiteraard ook dat als u 
deze zomer iets leuks meemaakt of heeft gezien, dat wij dat dan 
graag horen of lezen, want de wijkkrant is er immers voor alle 
wijkbewoners – en hopelijk ook iets meer dóór alle wijkbewoners!

Wij wensen u veel leesplezier toe en uiteraard een fijne zomer.

De redactie.  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: Louise Lowies.
Aan dit nummer werkten mee: Yolanda van den Arend, 
Bianca van der Gronden, Conny Groot, L. Horsmeier, 
Margreet Lenstra, Charlotte Schaap, en Wendy en Frank.
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 9 september 2021.
Kopij aanleveren kan tot 9 augustus 2021 via 
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
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