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

Purmerendse Zaankanter  
of Zaanse Purmerender?
Ik ben losgeweekt van de Zaanstreek, want sinds 
maart van dit jaar woon ik in deze prachtige wijk 
Overwhere. Afkomstig uit Assendelft realiseer ik me 
achteraf dat mijn beeld van de stad Purmerend heel 
beperkt en eenzijdig was.

Ik kende Purmerend namelijk vooral van drukke zaterdagen 
in het Willem Eggertcentrum, nadat ik mijn auto met moeite 
in de krappe parkeergarage had geprakt, soms vooraf 
nog opgeduwd door haastige automobilisten die elkaar 
geen meter leken te gunnen. Nadat ik mijn doelgerichte 
boodschappen had gedaan, zocht ik dan gauw de A7 weer 
op, in gedachten de ruimte en het groen tegemoet.

Natuur
Mijn bekrompen beeld van Purmerend is gelukkig compleet 
veranderd – in positieve zin. Vanuit de Rivierenlaan, waar ik 
nu woon, ben ik met twintig stappen in een parkje, loop nog 
honderd meter door en stap middenin de natuur de dijk op 
om uit te waaien langs het water en schijnbaar eindeloos te 
kunnen wandelen.
Deze wijk vind ik prachtig groen, de bewoners enorm 
vriendelijk en elkaar groeten is de norm. Ik ben heel blij dat 
ik uit het ‘hippe’ en steeds drukker wordende Assendelft 
vandaan ben en geniet dagelijks van deze mooie stad met 
zijn gezellige centrum.

Oscar Schuit,
overtuigd Purmerender.  l

Politie waarschuwt  
voor oplichting

De afgelopen periode komen er steeds meer aangiftes 
binnen met betrekking tot oplichting. Op een 
willekeurige dag meldden zich helaas ook weer twee 
slachtoffers. Hieronder volgen enkele tips van de politie.

De werkwijze is veelal dezelfde: een persoon belt op en doet 
zich voor als bankmedewerker. Dit telefoontje komt vaak 
binnen op de vaste lijn en met een telefoonnummer dat lijkt 
op dat van de bank. Vervolgens wordt aangegeven dat de 
rekening in gevaar is en dat de bankpas zo snel mogelijk 
wordt opgehaald. In dit telefoongesprek wordt ook veelal de 

pincode gevraagd – en afgegeven.
Dan verschijnt binnen een uur een zogenaamde 
bankmedewerker aan de deur. Deze haalt de pinpas op en 
vertrekt weer. Kort hierop wordt vervolgens de rekening leeg 
gepind, waarbij de schade in de duizenden euro’s kan lopen.

Ouderen
Als politie hebben we de afgelopen tijd geflyerd op markten 
et cetera. De slachtoffergroep van deze oplichting zijn veelal 
de oudere inwoners.

Wij kunnen deze doelgroep helaas lastig bereiken. Daarom 
plaatsen we bij dezen de oproep om, als u ouders heeft in 
de 65+-slachtoffergroep, deze op de hoogte te brengen van 
deze vorm van oplichting. Spreek daarbij af dat zij, als ze 
een soortgelijk telefoontje ontvangen, altijd uzelf of de politie 
bellen voordat de bankpas is opgehaald.
Een bank zal namelijk nooit bellen, om uw pincode vragen en 
aan de deur komen om een pinpas op te halen.
Helpt u mee deze vorm van oplichting een halt toe te roepen? 
Deel dan vooral dit bericht en ga in gesprek met uw ouders.

Bron: Facebook Politie Purmerend.  l

Oplichting door 
nepbankmedewerkers

Bankhelpdesk 
fraude
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Bas ten Have bestuursvoorzitter 
WelzijnWonenPlus

De welzijnsorganisatie WelzijnWonen-
Plus heeft met Bas ten Have een nieuwe 
voorzitter gekozen voor haar bestuur. 
Met zijn bestuurlijke en commerciële 
ervaring wil de organisatie een vol-
gende stap in haar ontwikkeling zetten. 
WelzijnWonenPlus is actief in de regio 
Zaanstad–Waterland. 

Ten Have, voormalig wethouder van de gemeente Waterland, 
vindt dat welzijnsorganisaties van toenemend belang zijn 
om kwetsbare mensen te helpen deel te blijven nemen 
aan de samenleving. “Ik ben onder de indruk van de 
sociale betrokkenheid en inzet van de vele vrijwilligers. 
Het professionele team van WelzijnWonenPlus helpt 
daadwerkelijk om er voor elkaar te zijn. Ik ben er trots op om 
daaraan een bijdrage te mogen leveren.”

Kwetsbaren
WelzijnWonenPlus organiseert hulp voor kwetsbare, 
thuiswonende mensen. Ze werkt daarbij samen met en in 
opdracht van acht gemeenten en woningbouwcorporaties in 
de regio Zaanstad Waterland. Ruim zevenhonderd vrijwilligers 
helpen bewoners bij praktische zaken als boodschappen 
doen of kleine klussen en zorgen voor sociale aandacht, met 
bijvoorbeeld huisbezoek en koffie-ochtenden.
WelzijnWonenPlus heeft servicepunten in de gemeenten: 
Alkmaar (Schermer Graft-De Rijp), Beemster, Edam-Volendam, 
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland.

Ingrid van Maarschalkerweerd. l

Allergedachtenisweekend 
dit jaar overdag

Bijna zijn alle maatregelen tegen 
het coronavirus afgeschaft, maar de 
medewerkers hebben toch moeten 
besluiten de reguliere allergedachte-
nisavond op kerkhof Overweersepol-
derdijk niet te laten doorgaan. De tijd 
is gewoon te kort om het samenzijn in 
de avonduren te organiseren.

Om toch te kunnen herdenken of gedenken, is er de 
gelegenheid dit te doen op zaterdag 30 en zondag 31 oktober, 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen die het kerkhof bezoekt, 
krijgt bij de ingang een kleine attentie om bij zijn of haar dierbare 
te plaatsen. Ook is er gelegenheid om zelf iets te maken voor uw 

dierbare, bijvoorbeeld een steentje kleuren om op het kerkhof 
neer te leggen, een naam of boodschap op een zakje schrijven 
voor in de urnenmuur of bij het graf, of een kaarsje aansteken.

Chocolademelk of koffie en thee zijn deze dagen gratis te 
verkrijgen (vrijwilligers staan voor de kapel).

Bewegen is en blijft nodig
Al meer dan dertig jaar hebben wij een sportclubje be-
staande uit heren uit de wijk Overwhere die wekelijks een 
uur bewegen. 

Vrijwel vanaf het begin, toen wijkgebouw de Inval met activiteiten 
startte, is een groep sporters bij elkaar gekomen. Onder leiding 
van een train(st)er werd in de diverse buurtgymzalen gesport. En 
behoorlijk fanatiek, want bij aanvang van een nieuw seizoen had 
je vrijwel altijd (een dag) spierpijn of minstens stramme spieren.
Tegenwoordig sport onze groep 50-plus en ouder in de 
sportzaal aan de Sportlaan. We huren deze voor een seizoen 
(september tot en met juni) van Spurd.
We warmen op de woensdagavonden eerst de spieren wat 
op en gaan daarna volleyballen. Dat laatste gebeurt volgens 
onderling afgesproken regels, zodat iedereen beweegt naar 
eigen kunnen en inzet.
De laatste jaren vallen helaas echter steeds meer personen 
af, omdat met het ouder worden het sporten niet meer goed 
lukt. Nu de corona op zijn retour lijkt, is met elkaar sporten en 
praten gelukkig weer goed mogelijk.

Heb je zin en tijd om mee te doen?  
Stuur dan een e-mail naar:  k.muller38@upcmail.nl.
Kees Muller.  l

Koken voor mannen (55+)

Vindt u het leuk om samen met 
andere mannen te koken en te 
eten? Meldt u zich dan nu aan bij 
onze kookgroep. Ons doel is om 
op eenvoudige wijze smakelijke 
maaltijden te bereiden.

Wanneer: elke eerste maandag van de maand.
Tijd: aanvang 13.00 uur.
Waar: in de keuken van Clup in Heel Europa, Genuahaven 52.
Kosten: in overleg, afhankelijk van wat er wordt gemaakt.
Voor meer informatie en als u zich wilt opgeven kunt u bellen 
met André van de Woude, 0299 429 674 of 06 396 218 05, en 
Louis Baerts, 0299 426 064 of 06 539 572 50.

Er vinden in Heel Europa trouwens nog veel meer leuke 
activiteiten plaats. Nieuwsgierig? Kijk dan eens op  
www.clup.nl/activiteiten/activiteitenoverzicht-weidevenne

Miranda van den Berge. l

mailto:k.muller38%40upcmail.nl?subject=
http://www.clup.nl/activiteiten/activiteitenoverzicht-weidevenne
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Nieuw logo inloophuis  
Wij-Allemaal onthuld

Op zaterdag 25 
september hebben 
burgemeester Don Bijl 
en hoofdcoördinator 
Wendy Kok van het 
inloophuis het nieuwe 
logo van Wij-Allemaal 
onthuld.

Na jaren was het tijd voor 
een nieuw en moderner 

logo. Het nieuwe beeldmerk staat voor de saamhorigheid, 
warmte en verbinding waarvoor het inloophuis staat. Het 
beeld laat letterlijk en figuurlijk een arm om je heen zien, die 
je nodig hebt in de heftige periode waarin je je begeeft als je 
in aanraking komt met kanker. Het inloophuis is een mooie 
ontmoetingsplek, waar je met gelijkgestemden je verdriet, 
vragen, onzekerheid en angst mag delen, maar zeker ook 
een plek waar veel wordt gelachen en waar de medewerkers 
vanuit positiviteit de gasten weer in hun kracht zetten en 
ondersteunen.
De Creatieve Hoek heeft dit prachtige nieuwe logo en de website 
voor Wij-Allemaal ontworpen, met speciale dank aan Pepijn Bos.
Heeft u vragen? Kijk dan op www.wij-allemaal.nl of kom een 
keer langs op de Burgemeester Kooimanweg 11-13.
Wendy Kok.  l

Gebiedsvisie Karekietpark 
vastgesteld

Voor het Karekietpark in de Overwhere-Noord is 
een integrale gebiedsvisie gemaakt. Deze is tot 
stand gekomen na diverse gesprekken die zijn 
gevoerd met omwonenden, eigenaren en andere 
belanghebbenden.

De gemeenteraad sprak eerder dit jaar al de voorkeur uit 
voor een grondige aanpak en optimalisatie van het gebied. 
Dit gaat over nieuwbouw van de school en de sporthal, de 
versterking van het winkelcentrum en extra aandacht voor het 
toevoegen van woningen.

Gefaseerd
Het Karekietpark wordt gefaseerd ontwikkeld. Er zijn drie 
deelgebieden: het zuidelijke deel van de oostkant, het noordelijke 
deel van de oostkant en de westkant. De plannen voor een 
nieuwe sporthal en dito basisschool in het zuidelijke deel zijn 
dringend nodig; daarvoor was eerder al geld gereserveerd. De 
raad heeft de gebiedsvisie vastgesteld en geld beschikbaar 
gesteld voor de uitwerking van het eerste deelgebied.

Bron: Gemeente Purmerend.  l

Losse tegels in de wijk

Een wijkbewoner was zijn hond aan het uitlaten met zijn 
kleindochter aan de hand. Ik was op dat moment even met mijn 
buurvrouw aan het praten, omdat de knop van haar schakelaar 
van de vorige keer er af was en in de tuin lag. Die wijkbewoner 
vertelde me dat er in de Betsy Perkstraat tussen huisnummer 14 
tot en met 20 best wel veel stoeptegels los liggen, waaraan niets 
wordt gedaan. Hij heeft al diverse malen melding bij de gemeente 
gedaan, maar zonder resultaat. Het zal niet zo lang meer duren 
voordat een bewoner hier ‘echt over zal vallen’. De wijk herbergt 
best veel senioren die niet meer zo goed ter been zijn, waardoor 
het van groot belang is dat er spoedig iets aan wordt gedaan.
Hopelijk gaat de gemeente eindelijk eens wat meer aandacht 
besteden aan dit ongemak in de wijk.

Louise Lowies.  l

Etta Palm 1743-1799
je trouwt jong dat moet van je ouders

scheidt binnen een jaar, wie heeft zich nu vergist
je belandt in Parijs, bemoeit je met politiek

sommigen noemen je een intrigant,  een spion
anderen zeggen je was een activist

de eerste Nederlandse feminist

je spreekt tot het Franse parlement strijdt
voor gelijke rechten van man en vrouw

richt de eerste vrouwenclub op in Parijs
je papt met diplomaten aan om informatie
voor Willem V te verkrijgen en blijkt later

een niet bewezen dubbelspion te zijn

meer dan twee eeuwen geleden
was jij al feminist en was je niet

zo rechttoe rechtaan als de straat
met jouw naam waar geen spionnen
zijn te vinden en waar bijna niemand

weet wie Etta Palm was

Thea de Hilster.

Foto: Etta Palm d’Aelders bij een bijeenkomst van de Club Patriotique de 

Femmes, prent van Jean-Baptiste Lesueur. Bron: Wikimedia.  l
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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: Monique Baris, Miranda van der 
Berge, Bianca van der Gronden, gemeente Purmerend, Thea 
de Hilster, Piet Jonker, Kees Kasbergen, Wendy Kok, Ingrid 
Maarschalkerweerd, Kees Mulder, politie Purmerend, Oscar 
Schut en Eveline Tijmstra.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
E-mail redactie: wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom.
Bezorging: Rodi Media.
Indien u geen wijkkrant heeft ontvangen, kunt u contact 
opnemen met Rodi Media,
telefoon 0226-331020, e-mail: verspreiding@rodi.nl.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 16 december 2021.
Kopij aanleveren kan tot 22 november 2021 via 
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.

Nuttige infomiddag in 
Kooimanpark
De informatiemiddag was een gezellige 
gelegenheid om te zien wat de 
plannen zijn voor het Kooimanpark. De 
belangrijkste reden voor de plannen is 
dat als het heel hard heeft geregend het 
totale park onder water staat. 

De oorzaak hiervan is dat de wateropvang te klein is en dat het 
park op veengrond is aangelegd. Hierdoor kan het water niet 
weg. Ook wordt er over gedacht om ervoor alle generaties een 
mooi en gezellig park van te maken, en gelijk multifunctioneel.

Het was een leuke, maar ook nuttige bijeenkomst in het park. We 
nemen alle input van de bewoners mee bij het maken van een 
definitief nieuw ontwerp van het Kooimanpark. Met de opwaarde-
ring van de parken investeren we in de leefbaarheid van de stad.

Eveline Tijmstra.

Op 24 september konden bewoners het voorlopige ontwerp 
voor een nieuwe indeling van het Kooimanpark ter plekke be-
kijken. Voor de jeugd was Spurd aanwezig met leuke spellen, 
zoals een springkussen en discgolf. Voor de bewoners was er 
koffie en de mogelijkheid wensen voor het spelen en sporten 
in het park aan te geven.

Piet Jonker.  l

Veel activiteiten tijdens 
regenboogmaand

Op het moment dat ik dit schrijf, is het 
4 oktober, dierendag, het begin van de 

regenboogmaand in Purmerend. Helaas valt onze 
wijkkrant pas aan het eind van de maand bij u in de 
brievenbus en is deze regenboogmaand al weer zo 
goed als voorbij.

In dit kader werd op 11 oktober, ‘Comming out dag’, de regen-
boogvlag gehesen bij het oude gemeentehuis en het Purmerends 
museum. Ook waren er diverse activiteiten voor iedereen die in 
Purmerend woont en anders geaard is. Het doel hiervan is dat 
iedereen als zichzelf moet kunnen worden getolereerd.

Viering
Het apostolisch genootschap hield in de regenboogmaand 
zelfs een speciale regenboogviering. Deze werd gehouden op 
10 oktober en stond in het teken van ‘samen zijn’. Dit thema is 
vooral gekozen omdat we door de pandemie elkaar veel minder 
hebben kunnen zien dan we gewend zijn. Helaas kan ik bij het 
schrijven voor deze krant daarover nog niet zo veel vertellen.

Louise Lowies.  l

Drempelviering en 
theatervoorstelling 
in Taborkerk

In de Taborkerk zijn er af en toe 
activiteiten met betrekking tot de 
kinderen. Zo was er in september 
de drempelviering en in oktober een 
theaterweekend. Met de drempeleviering wordt 
stilgestaan bij het feit dat de kinderen die van 
de lagere school (onderbouw) overgaan naar de 
middelbare school (bovenbouw). 

Hiervoor wordt dan een speciale dienst gehouden. In plaats van 
een drempel waarover de kinderen zouden stappen, was deze 
keer gekozen voor een sleutel. Met deze sleutel deden ze de deur 
dicht van de onderbouw en die open voor de bovenbouw; een 
nieuwe stap in hun leven. Helaas waren er deze keer maar twee 
kinderen die aan deze dienst meededen.

Musical
Daarnaast werd op 3 oktober een theaterweekendviering 
gehouden met de kinderen en jongeren, en een aantal crea-
tieve jonge geesten in wat oudere lichamen spelen deze hun 
musical, die in het weekend is voorbereid. Over de Ongelo-
vige T. Hoe zit dat – of niet? Wat gelooft ie nu wel en wat niet? 
En jij, geloofjutselluf?Deze viering is theater, voorbereid en 
uitgevoerd door onze jongeren en een paar ouderen, over de 
ongelovige T. We vermoeden dat het gaat over Thomas...

Louise Lowies.  l

Foto: Weidevenner.nl.
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