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Medebewoners, bedankt!
We zitten alweer tegen het einde van het jaar, 
Sinterklaas is weer achter de rug en de kerst zal in 
vele huizen alweer te zien zijn. Lieve medeschrijvers, 
ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle teksten die 
jullie aanleveren, zodat ik elke keer weer een mooie 
wijkkrant kan samenstellen. Hopelijk inspireren jullie 
andere lezers om eens iets te vertellen over wat ze 
zoal doen of beleven.

Beste overige lezers, als jullie iets willen plaatsen in de 
wijkkrant, dan kunnen jullie dat sturen naar het e-mailadres 
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
Helaas kunnen we geen adres of telefoonnummer plaatsen, 
uit veiligheidsoogpunt; misschien dat een van de buren kan 
helpen als u zelf geen computer of tablet heeft.
Ik wens jullie fijne kerstdagen en een mooi 2022.
Louise Lowies. l

Veertig jaar Peuterschool  
’t Mosterdzaadje gevierd

Op 15 oktober opende 
Peuterschool ‘t 
Mosterdzaadje haar 
deuren feestelijk voor de 
peuters van weleer, omdat 
ze vierden dat de school 
veertig jaar bestaat.

Peuterschool ‘t 
Mosterdzaadje is op 20 
augustus 1981 gestart 
door Ans Hovestad als 

peuterspeelzaal. In 2002 is de peuterspeelzaal overgenomen 
door de juffen Ece en juf Patricia . Niet lang daarna is juf 
Yvette er bijgekomen (achternamen bekent bij de redactie).
In 2012 is, als eerste in Purmerend, de overstap gemaakt 
naar de peuteropvang. Het doel was en blijft: voor alle 
peuters een goed voorschools aanbod. Elk kind heeft immers 
recht op een goede start.

Ontwikkeling
Door de jaren heen heeft ’t Mosterdzaadje volop aandacht 
gehad voor de ontwikkeling van de peuters in de groep. 

Mede door de lieve juffen en 
de sociale functie in de wijk, 
is ‘t Mosterdzaadje voor veel 
ouders en hun kinderen een 
begrip geworden. Samen 
met de ouders dragen 
ze bij aan de groei en de 
ontwikkeling van de peuters.

‘t Mosterdzaadje biedt 
peuters tussen de twee en 
vier jaar de mogelijkheid 
om zich in een rijke 
speel-leeromgeving te 
ontwikkelen. Elk kind krijgt 
zo de mogelijkheid zich te ontkiemen tot een zelfstandige en 
zelfredzame peuter in een respectvolle en veilige omgeving, 
om van daaruit zelfstandig de stap als kleuter te kunnen 
maken naar de basisschool die bij hem of haar past.

Opgeleid
Ans is ook degene geweest die de huidige drie juffen heeft 
opgeleid. Omdat er in 1981 nog geen Btw-heffing was, kon 
er gemakkelijk een peuterspeelzaal worden geopend. Ans 
vertelt dat ze door de strengere regels ander werk heeft 
moeten zoeken, maar blij is dat de huidige juffen het werk 
hebben kunnen voorzetten. Hedendaags worden veel eisen 
gesteld om dit te kunnen doen.
Nu, veertig jaar later, is het dus feest en gaat de peuterschool 
als stichting verder. De juffen hadden zich in de mooiste 
kleren gestoken. Toevallig allemaal in het zwart, maar 
wanneer je zo lang met elkaar werkt, dan gebeurt dat bijna 
op gevoel, vertelt juf Ece.

De redactie.  l

Eindejaarswens

De redactie wenst alle bewoners van Overwhere
heel prettige en mooie feestdagen en 

een gezond en veilig 2022.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Station Over
where bestaat 
halve eeuw

Vijftig jaar geleden werd hard 
gewerkt aan de bouw van NS-
station Overwhere, zoals op 
deze foto is te zien. Architect 
Cees Douma was de ontwerper 
van het station. Douma was 
werkzaam voor de NS in de 

periode 1960-1995 en verantwoordelijk voor de ontwerpen 
van tientallen kleine en middelgrote spoorwegstations. Hij 
liet zich inspireren door architect K.F.G. Spruit, de ontwer-
per van NS-station Purmerend, dat in 1957 werd geopend 
als opvolger van het oorspronkelijke stationsgebouw.

Belangstelling
De officiële opening van Station Overwhere vond plaats op 
24 september 1971 en werd verricht door burgemeester mr. 
R. Kooiman. Dat gebeurde door met een speciale trein, die uit de 
richting Hoorn in Purmerend arriveerde, door een lint te rijden, op 
weg naar het hoofdstation van Purmerend. Bij de opening was 
veel publieke belangstelling, want op de beide perrons stonden 
honderden mensen. Onder hen waren circa honderd genodigden, 
onder wie de burgemeesters van de Waterlandse gemeenten, 
de raadsleden van de gemeente Purmerend en verschillende 
NS-functionarissen. Kooiman hield een toespraak in de overvolle 
wachtkamer, waarin hij wees op de enorme groei van Purmerend 
en daardoor de toename van forensen. Met andere woorden: het 
nieuwe station was geen overbodige luxe.

Margreet Lenstra.  l

Losse tegels?  
Bel het KCC

Beste lezers, naar aanleiding van het 
verhaal over losse tegels in de straten 
in de vorige wijkkrant, heeft de redactie 

diverse meldingen vanuit de wijk ontvangen dat er veel 
meer plekken zijn waar dit aandacht dient te krijgen. 
Daarnaast zijn er ook positieve reacties binnengekomen.

Als bij u van de stoep of straat tegels of stenen los liggen, maar 
ook met betrekking tot activiteiten van de plantsoenen, kunt u 
hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente. Die 
heeft hiervoor een speciaal nummer, namelijk 0299 452 452 van 
het Klant Contactcentrum (KCC). Dit nummer kunt u hiervoor 
bellen, van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 
uur, en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

De redactie.  l

LET OP bij  
PARKEREN MAKADO
Sinds 1 mei is het verboden te parkeren op de laad- en 
losplaatsen aan beide zijden van het Makado-winkelcentrum 
en bij het tankstation. De voorbije weken is er desondanks 
toch nog geregeld op deze plekken geparkeerd; de reden 
waarom we de gewijzigde situatie hier onder de aandacht 
brengen. Parkeren is alleen nog toegestaan in de daarvoor 
bekende en aangegeven vakken. Toch even snel parkeren 
op de grote witte kruizen, bijvoorbeeld voor een snelle 
boodschap of een pintransactie, kan u een gepeperde 
parkeerboete opleveren. Let dus op waar u uw bolide stilzet, 
want een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Bron: Wijkkrant Wheermolen.

Geen kerstbomen en 
vuurwerkinzameling
De gemeente heeft aangekondigd dat in verband met de huidige 
en verwachte coronamaatregelen de inzameling van kerstbomen 
en vuurwerk opnieuw niet doorgaat. De bomen worden, net als 
vorig jaar, door eigen dienst opgehaald. 

Voor de gemeente Purmerend is dit al definitief besloten, en 
naar verwachting volgt de gemeente Beemster hierin.  l

Opruimplicht  
nog altijd van kracht
Het is te merken dat er mensen zijn die 
niet meer weten dat de opruimplicht nog 
altijd geldt. Het lijkt me daarom goed 
iedereen hier aan te herinneren. Gooi dus 
niet zo maar alles op de grond, maar neem 
het mee of deponeer het in de daarvoor 
bedoelde bakken langs het voetpad, zodat 
anderen uw achtergelaten afval niet op hoeven te ruimen.

Hetzelfde geldt voor de verkeersregels; die worden ook vaak 
vergeten. Mensen die tegen de rijrichting in rijden, soms met 
hoge snelheid op een e-bike; vooral bezorgers maken zich 
hier geregeld schuldig aan. Een ongeluk ligt in een klein 
hoekje. Voorkomen is beter dan genezen. Mensen die rechts 
geen voorrang geven.
Is het niet tijd om hier aandacht aan te besteden, zodat 
iedereen weer prettig en veilig op pad kan? Wees eens aardig 
voor andere weggebruikers en geef voorrang aan voetgangers 
op het zebrapad, zoals dat hoort. Daar kun u ze veel plezier 
mee doen. Ook u wordt er toch blij van als iemand eens voor u 
stopt om u de kans te geven om over te steken?

Martine Bonnema.  l

NS-station Purmerend  

Over where in aanbouw, 1971.

Bron: Waterlands Archief, Purmerend.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Samenwerking  jeugdhulp 
ZaanstreekWaterland van start

Zaanstreek-Waterland rondt de aanbesteding voor 
de specialistische jeugdhulp af. Centraal hierin staat 
goede en passende hulp voor kinderen en gezinnen 
die dat nodig hebben. Uitgangspunten van deze 
inkoop zijn minder gecontracteerde aanbieders, 
strakkere afspraken en minder administratie. Met de 
aanbesteding heeft de regio vanaf 1 januari 2022 een 
toereikend en betaalbaar aanbod van specialistische 
jeugdhulp.

Zaanstreek-Waterland besloot om vanaf 2022 gezamenlijk 
met de acht regiogemeenten in een kleinere samenstelling 
de specialistische jeugdhulp in te kopen. Dit betekent dat de 
inkoop niet meer samen met de regio Amsterdam-Amstelland 
gebeurt. Als basis voor de inkoop hebben de wethouders 
Jeugd van de regiogemeenten Beemster, Edam-Volendam, 
Landsmeer, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland 
en Zaanstad begin 2021 de uitgangspunten aan de 
gemeenteraden voorgelegd.

Met strakkere afspraken, minder ingewikkelde administratie 
en betere voorwaarden in de samenwerking met de 
jeugdhulporganisaties komt er nog meer inzicht in de cijfers 
en de financiën. Zo kan beter worden gestuurd op de zwaarte 
van de hulp, de duur van het hulptraject en de kosten.

Blij
Wethouder Songül Mutluer van Zaanstad is blij met de 
nieuwe aanpak: ”Met de nieuwe afspraken behouden we 
wat goed is, maar met de ervaringen van de afgelopen 
jaren hebben we ook op veel punten de afspraken strakker 
gemaakt. In de eerste plaats is dit om de kwaliteit te borgen 
en passende hulp aan de jeugd tijdiger te kunnen bieden. 
Daarnaast houden we de financiën beheersbaar. Onze 
wens is vooral dat de partners in de jeugdketen goed 
samenwerken en dat ze minder tijd en energie kwijt zijn 
aan administratie. Daarom hebben we de administratie 
eenvoudiger gemaakt. Tijd en energie besteden we liever aan 
waar het om draait: passende zorg bieden aan de kinderen 
die dat nodig hebben.”

Tevreden
Ook wethouder Paul van Meekeren van Purmerend is tevre-
den: “Het is duidelijk dat het systeem op veel punten beter 
kan en moet. We willen kortere wachttijden voor jeugdhulp, 
lichtere hulp bieden waar dat net zo goed kan als dure hulp, 
en dichtbij in de buurt. Door het aanscherpen van de af-
spraken over de in-, door- en uitstroom is de mogelijkheid 
ontstaan om de juiste hulp tijdiger te starten, aan te passen 
of te eindigen. En daarvan heeft iedereen voordeel, en in de 
eerste plaats natuurlijk degene die de hulp krijgt.”

Volledig
Een wens bij deze aanbesteding was om met minder partijen 

samen te werken. Voor de lichtere vorm van jeugdhulp zijn er 
nu contracten met 212 aanbieders, en dat worden er straks 
negentig voor Zaanstreek-Waterland. Voor de zwaardere vorm 
blijft het aantal contracten met aanbieders min of meer gelijk, 
namelijk 37. Met de aanbieders die doorgaan, wordt een 
volledig aanbod verzorgd. Alle zorg gaat dus gewoon door. 
Er worden goede afspraken gemaakt met de aanbieders om 
er voor te zorgen dat jeugdigen en gezinnen geen hinder 
ondervinden van de nieuwe contracten.

Planning
Het streven is om alle contracten voor het eind van het jaar 
af te sluiten, zodat per 1 januari 2022 alles volgens afspraak 
kan worden uitgevoerd. Tijdens de bezwaarperiode heeft 
een uitgesloten aanbieder een kort geding aangespannen. 
Een deel van het inkoopproces is daarom nog niet helemaal 
afgerond. De gemeenten hebben er vertrouwen in dat alles 
alsnog volgens planning zal starten. Zorgvuldigheid gaat 
hierbij boven snelheid. l

Kom lekker bridgen
bij de Brug

Elke woensdagavond is er bridgen bij Bridgeclub de 
Brug in wijkcentrum Heel Europa aan de Genuahaven 
49/50/52 in de Weidevenne. Dit complex ligt aan de 
andere kant van de grote Melkwegbrug (gezien vanaf 
‘t oude stadje). Op de begane grond treft u de ruimtes 
van Clup Welzijn, waar verschillende buurtactiviteiten 
plaatsvinden, waaronder deze leuke bridgeclub.

Voor de bewoners die het bridgen nog in de vingers hebben 
is dit een leuk uitstapje naar de Weidevenne, waar elke 
woensdag vanaf 19.30 uur in de grote Clupzaal gezellig kan 
worden gebrigdet.
Er hoeft geen entree te worden betaald, maar er is wel een 
jaarlijkse contributie.

Voor meer informatie en opgeven kunt u contact opnemen 
met Gerard van Gerven, telefoon 06 55 72 51 80, of Louis 
Baerts, telefoon 0299 426 064 en 06 53 95 72 50.
Er vinden in Heel Europa nog veel meer leuke activiteiten 
plaats.

Nieuwsgierig? Kijk dan eens op de website www.clup.nl/
activiteiten/activiteitenoverzicht-weidevenne/

Miranda van den Berge.  l

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

http://www.clup.nl/activiteiten/activiteitenoverzicht-weidevenne/
http://www.clup.nl/activiteiten/activiteitenoverzicht-weidevenne/
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Buurtgezinnen zoekt 
steungezin voor vrolijk 
kapstertje (3)

Direct bij binnenkomst zet het spontane 
meisje me aan haar kaptafeltje. Mijn haren 
worden gekamd en geföhnd; een beetje gel 
is de ‘finishing touch’. Een kwartiertje later 
fungeert het laadje van haar kaptafel als 
oven voor de kleikoekjes.

Buurtgezinnen zoekt een steungezin waar dit 
meisje met leeftijdsgenootjes haar fantasie 

kan loslaten. Ze ziet overal wel iets bijzonders in. Het meisje 
vindt het ongezellig om alleen te spelen. Vanwege haar 
gezondheid heeft haar moeder te weinig energie om haar 
dochter die gewenste aandacht te geven. Ze heeft ook weinig 
contacten met anderen, iets wat ze erg mist. Het zou fijn 
zijn als het meisje bij een steungezin kan spelen. Zo kan de 
moeder even iets voor zichzelf doen, nieuwe mensen leren 
kennen en daarvan bijkomen voordat ze de kinderen weer 
moet ophalen.

Aanhankelijk
Het grietje is vrolijk, lief en aanhankelijk. Geef haar gerust wat 
duidelijkheid, want ze zoekt graag de grens op. Daarentegen 
weet ze zelf ook duidelijk aan te geven wat ze wel of niet 
leuk vindt. Ze is graag creatief bezig en houdt ook van buiten 
spelen, om vervolgens met haar kinderlaptop voor een 
filmpje op je schoot te kruipen. 
Na afloop van het gesprek met haar moeder krijg ik van 
het meisje een handje chips uit haar bakje: “Dat is voor 
onderweg.”

Profiel
Wij zoeken een steungezin dat het meisje bij voorkeur op de 
maandagochtend wil opvangen, haar om 12.45 uur naar de 
peuterspeelzaal in de Purmer-Noord wil brengen, en dat zelf 
kinderen heeft rond haar leeftijd.

Gezinnen waar het meisje op een andere doordeweekse 
ochtend (behalve de woensdag) mag spelen zijn ook van 
harte uitgenodigd om te reageren. 

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Yolanda van der Arend, coördinator Buurtgezinnen voor  
de gemeenten Purmerend en Beemster, via yolanda@
buurtgezinnen.nl of 06-48431089.

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

Iedereen is een volger

Je volgt iemand op YouTube,
Je volgt een bekende,
Je volgt je geloof,
Je volgt je pad.

Iedereen is een volger.

Je volgt je gevoel,
Je volgt je hart,
Je volgt je idealen,
Je volgt wat goed voelt.

Iedereen is een volger.

Je volgt je gedachte,
Je volgt je impulsiviteit,
Je volgt je reis,
Je volgt je weg.

Iedereen is een volger.

Je volgt je club,
Je volgt een dieet,
Je volgt het nieuws,
Je volgt een goede raad.

Iedereen is een volger.

Louise Lowies.

Voor u ligt alweer de  
laatste wijkkrant van 2021

We lopen alweer tegen kerstmis aan.
Wat is dit jaar toch snel gegaan.

De wijkkrant maken leek mij leuk,
Ik kreeg gelijk in mijn vingers jeuk.

Het was voor mij een nieuw begin,
Met een mooi resultaat dat gaf me zin.

U heeft positief gereageerd,
Daar heb ik weer van geleerd.

Dat samen mooie dingen schrijven,
Je daarbij denkt, ik ga blijven.

Hierbij mijn dank aan iedereen,
Zowel de schrijvers als de lezers,
Want zonder jullie was er geen.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

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, 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 3 februari 2022.
Kopij aanleveren kan tot 31 december 2021 via 
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
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