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Beweeg mee!

Ik ben Dennis Bus en 
wijksportcoach van de Overwhere 
en de Wheermolen. In deze functie 
ben ik het aanspreekpunt vanuit 
Spurd op het gebied van sport en 
bewegen in deze prachtige wijken, 
met als doel meer mensen van 
alle leeftijden aan het sporten en 
bewegen te krijgen of te houden.

Heb je een leuk idee, een vraag, en/of wil je meer informatie, 
dan kun je contact met me opnemen: e-mail d.bus@spurd.nl 
en telefonisch via (0299) 418100.

Hierbij alvast drie beweegtips voor thuis:
•  door dagelijks een vast moment te plannen voor beweging 

is het gemakkelijker om daadwerkelijk te beginnen en dit 
vol te houden. Stel daarbij kleine doelen die je eenvoudig 
kunt behalen om gemotiveerd te blijven;

•  maak dagelijks een wandeling of ommetje. Doe dit samen 
met iemand, want dat maakt het nog gezelliger ook;

•  Kijk eens naar de activiteiten die worden aangeboden in 
de buitenlucht.  l

Gezocht: 
minibiebs

We zijn als wijk kran t-
redactie op zoek naar 
adressen waar een 
minibieb in de tuin of 
langs de straat staat.

Dit kan er een zijn met 
gewone boeken, maar ook 

met kinderboeken of misschien zelfs producten die jullie 
gratis aanbieden. De bedoeling is waarschijnlijk wel duidelijk: 
dat onze wijkbewoners eens kunnen kijken of er iets van hun 
gading tussen zit, of dat ze misschien een boek van henzelf 
daarin stoppen of iets ruilen.
De verwachting is dat er genoeg mensen zijn die 
geïnteresseerd zijn in de spullen die jullie aanbieden. Ook is 
het leuk om mensen bij elkaar te brengen die elkaar nog niet 
eerder hebben gezien of gesproken.

Beginnen
Misschien dat u zelf er wel eens aan heeft gedacht om een 
minibieb te beginnen. Hopelijk geven we u hier een extra 
zetje in de rug om ook een minibieb bij uw huis te starten.
U kunt uw reacties graag plaatsen in de mailbox 
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com. 
Vermeld u hierbij dan alstublieft ook even wat u in de 
minibieb aanbiedt.

Alvast onze hartelijke dank hiervoor.  l

Wherelant: kunst in het onderwijs
De vakdocenten van Wherelant zijn het afgelopen jaar heel actief 
geweest in het basisonderwijs in Purmerend en omstreken. 
Leerlingen van BS ’t Prisma, ’t Carrousel, Kuna Mondo, 
de Montessorischool, Oeboentoe, Kawama, Wheermolen, 
Ranonkel, DKC Het Parelhof, Het Plankier, Het Tangram, KC 
Willem Eggert, Weidevogels, De Nieuwe Wereld, maar ook 
op De Fuut, De Wijdewormer en De Harpoen hebben les van 
onze kunstdocenten. Dit gebeurt zowel tijdens schooltijd als 
naschools. Steeds vaker beschouwen scholen ons als onderdeel 
van het primair onderwijs proces en daar zijn wij heel blij mee.

Kijk voor meer informatie op: wherelant.nl/onderwijs.

Nieuwe cursussen bij Wherelant
De medewerkers van Wherelant zijn tevreden met wat 
ze konden doen in 2021 tussen de lockdowns door, 
dus met de cursussen en workshops die wél konden 
doorgaan. Kortom, blije gezichten alom en prachtige 
schilderijen in de foyer en in de vitrines.

Ook nu moeten we (voorlopig?) weer thuis aan de slag, en 
wie weet sta je binnenkort ook in de online galerie van de 
Thuiswedstrijd van Wherelant (https://wherelant.nl/actueel/
thuis-wedstrijd-bij-wherelant). Ook kun je je nu alvast 
inschrijven voor een nieuwe cursus, die start in het voorjaar. 
Er zit weer veel leuks bij en het is altijd creatief.

Bekijk het cursusaanbod op wherelant.nl/cursussen.  l
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Stichting Mee Doen wint 
Lokaal Compliment 2021

Op vrijdag 17 december kregen de vrijwilligers 
van Stichting Mee Doen het Lokaal Compliment 
uitgereikt uit handen van wethouder Harry Rotgans. 
Dit gebeurde in Pop- en Cultuurpodium P3. Deze 
jaarlijks terugkerende prijs van € 1.000,- wordt door 
de gemeente verleend aan een vrijwilligersorganisatie 
die zich inzet voor de samenleving in Purmerend en 
Beemster. Ook de tweede prijs van € 500,-, die ter 
beschikking was gesteld door de Rabobank, werd deze 
middag uitgereikt, en wel aan Welzijn Wonen Plus. De 
ceremonie was vanwege de coronamaatregelen alleen 
met vertegenwoordigers van de winnende organisaties 
en daarom online te volgen.

Maria Deen richtte de prijswinnende Stichting Mee Doen op, 
met als doel mensen te laten zien dat je met een positieve 
instelling veel meer plezier in het leven kunt hebben. 
Samen met de vrijwilligers zet zij zich iedere dag in voor de 
mensen om haar heen, met name senioren, mensen met een 
beperking, mantelzorgers en mensen met een kleine beurs. 
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, maar 
Maria vindt het vooral belangrijk om mensen gezelligheid en/
of een luisterend oor te bieden. Het doel van deze organisatie 
is dan ook de mensen meer bij de samenleving te betrekken 
– een heel mooie ambitie. 

Samenbrengen
De tweede prijs was zoals gezegd voor Welzijn Wonen Plus. 
Deze organisatie brengt mensen samen die iets voor elkaar 
kunnen betekenen. Dit kan van alles zijn, zoals tuinieren, 
boodschappen doen, een stukje wandelen of gewoon een 
kop koffie drinken. De 220 vrijwilligers doen er alles aan om 
er voor te zorgen dat ouderen en gehandicapten zich minder 
eenzaam voelen en de passende hulp ontvangen die nodig is 
om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Vrijwilligers
Met het Lokaal Compliment wil de gemeente laten zien dat ze 
blij is met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de mensen in 
Purmerend en Beemster. “Vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde. Vooral in deze tijd is het extra belangrijk om elkaar op 
te zoeken en te helpen waar dat kan. Vandaar ook het thema 
‘Ontmoeten en verbinden”, zei Rotgans. Rob de Neve (manager 
Wonen Kring Noord-Holland Noord bij de Rabobank) stemde in 
en vulde aan: “Deze initiatieven kunnen voor veel mensen net 
dat verschil maken. Dit kunnen wij alleen maar aanmoedigen. 
Vandaar dat we het belangrijk vinden om deze organisaties en 
initiatieven een podium te geven en in het zonnetje te zetten.”

Genomineerd
Er zijn 38 organisaties voorgedragen voor een Compliment.  
Uit alle inzendingen heeft de jury tien organisaties genomineerd. 
De overige acht ontvangen een aanmoedigingsprijs met 
een geldwaarde van € 250,- van de gemeente. Dit zijn 
Bewonerscommissie Het Trefpunt, Bij Moeders, Scouting 
Lamoraal van Egmond, Stichting Cripple x entertainment, 
Hospice in vrijheid, Stichting Wij Allemaal, De Zonnebloem en 
FC Purmerend.

De jury bestond uit Rotgans en De Neve.  l

Spookwoningen -  
spookt het er echt?

U leest het wel vaker in de 
krant of op internet: ‘Ge-
meente doet onderzoek 
naar spookwoningen’. Maar 
wat betekent dit nu precies? 
Zijn er spoken gezien, of is 
het een spookhuis?

Nee hoor, het klinkt 
griezeliger dan het is. 
Spookwoningen zijn panden 
waarvan het vermoeden bestaat dat ze niet worden bewoond 
zoals bedoeld. Het kan zijn dat er andere mensen wonen dan 
wie er ingeschreven staat, of dat er wel iemand ingeschreven 
staat, maar dat die iemand er helemaal niet woont. De 
gemeente hanteert een actieve aanpak op spookwoningen, 
mede door de grote woningnood die er in onze stad is. 
Een speciaal getraind team doet onderzoek en gaat bij de 
verdachte woningen langs.

Melding
Komt u in de straat iets verdachts tegen, heeft u wel erg 
vaak nieuwe buren in het huis naast u, of ziet u juist weken- 
of maandenlang niemand? Maak dan een melding bij de 
gemeente. Dit kan door te bellen (452 452) of te mailen 
(info@purmerend.nl) met het KCC (Klant Contact Centrum) of 
door een melding te doen via de MijnGemeente-app.  l

Maria Deen en Harry Rotgans  Bron foto: Redactie RTV Purmerend rtvpurmerend.nl
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Nieuwe gemeente  
Purmerend van start

Sinds 1 januari is de fusie van de gemeenten 
Beemster en Purmerend een feit. De nieuwe gemeente 
Purmerend heeft ruim 90.000 inwoners en een 
oppervlakte van 97 km².

Hieraan is een zorgvuldig traject voorafgegaan. In februari 
2012 hebben beide gemeenten de intentieovereenkomst voor 
vergaande ambtelijke samenwerking ondertekend, nadat in 
2011 bleek dat Beemster veel taken niet zelfstandig meer 
kon uitvoeren. In 2014 gingen Beemster en Purmerend al 
ambtelijk samenwerken. In 2018 besloten beide gemeenten 
om samen het herindelingsproces te doorlopen. Daarna is bij 
inwoners van beide gemeenten opgehaald wat ze het meest 
waardeerden en wilden terugzien in de nieuwe gemeente. 
Deze waarden zijn opgenomen in het herindelingsadvies dat 
door de wetgever (Eerste en Tweede Kamer) is behandeld en 
goedgekeurd. In mei 2021 stemde de Eerste Kamer officieel 
in met het wetsvoorstel voor de fusie.

Vertrouwen
“Ik ben blij dat de nieuwe gemeente Purmerend nu een feit 
is, met ruimte voor Beemsterlingen en Purmerenders. Ik 
heb er vertrouwen in dat we in verbinding blijven met elkaar 
in onze nieuwe gemeente. Bovendien kijk ik vol trots terug 
op het vele werk dat is verzet en het soepele fusietraject 
dat we in goede harmonie hebben doorlopen. Dit is niet 
vanzelfsprekend”, aldus burgemeester Don Bijl.

Bijl blijft in functie als door de Kroon benoemde burge-
meester tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Rond die tijd wordt de procedure voor zijn opvolging gestart.

Wijken en buurten
Beemster is sinds begin dit jaar als achtste toegevoegd 
aan de zeven wijken van Purmerend. De wijk Beemster is 
opgesplitst in vier buurten: Middenbeemster, Noordbeemster, 
Westbeemster en Zuidoostbeemster. Belangrijk is dat 
Beemster behouden blijft als wijknaam, waarmee ook de 
identiteit en de couleur locale behouden blijft. Aan de naam 
van de droogmakerij De Beemster verandert niets.

Logo
De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners zich 
verbonden voelen met hun nieuwe gemeente. Op basis 
van de eerder genoemde waarden die zijn opgehaald bij 
de inwoners, colleges en gemeenteraden, zijn drie logo’s 
ontworpen. Vervolgens konden inwoners en ondernemers 
stemmen op hun favoriete exemplaar. Het logo met de 
meeste stemmen is uiteindelijk dat van de nieuwe gemeente 
Purmerend geworden. Het is een beeldmerk dat het unieke 
karakter van het toekomstige Purmerend onderstreept. De 
nieuwe huisstijl is zichtbaar op de website www.purmerend.
nl, de borden en ‘welkom’-vlaggen, en alle gemeentelijke 
communicatie uitingen vanaf heden. Hierna volgen onder 
andere de auto’s van het wagenpark, de bedrijfskleding van 
alle collega’s en de plaatsnaamborden.  l

Hobby of speelgoed?

Als kind ben ik al vroeg in aanraking gekomen met 
deze gekleurde blokjes, waarmee je van alles kunt 
bouwen. Huisjes, auto’s en alles wat je maar kunt 
verzinnen, zoals complete dorpen met treinen erbij, 
maar ook draken en andere dingen uit de vrije geest.

Nu ik op een leeftijd ben dat je denkt: daar speel je toch niet 
meer mee, vind ik het nog steeds fantastisch om met deze 
blokjes aan de gang te gaan. Ik praat natuurlijk over lego uit 
Denemarken, Het woord lego is ontstaan door samenvoeging 
van de twee Deense woorden ‘leg’ en ‘godt’, wat samen ‘speel 
leuk’ betekent. Hoewel er ten opzichte van 55 jaar geleden wel 
veel is veranderd in de soort blokjes die tegenwoordig naast 
de standaardexemplaren worden gemaakt, doet het maken 
van de technische modellen mijn volwassen kinderhart nog 
altijd een sprongetje maken. Zo heb ik  een model gebouwd 
waarmee ik wel drie dagen bezig ben geweest. Er zijn 
trouwens genoeg volwassenen die net als ik nog steeds met 
lego aan de gang zijn, dus geneer je niet.

Jongeren
Maar ook de jongeren onder ons vinden het mooi speelgoed 
om volledige dorpen mee te bouwen, zoals van Duplo, voor 
de kleintjes, Friends, City of Kasteel Zweinstein van maar 
liefst 6.020 steentjes. Het is en blijft een mooie hobby waarin 
je met hart en ziel kunt 
verdwalen.
Deze hobby is zelfs zo 
bekend en/of verslavend, dat 
er al een televisieprogramma 
voor is gemaakt. In ‘LEGO 
BrickMaster’ zie je hoe 
volwassenen en kinderen in 
teams tegen elkaar strijden 
voor de trofee van beste 
BrickMaster.

Louise Lowies.                    l
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Marianne Catherine 
van Hogendorp
1834-1909

als vrouw van adel kwam je
uit het voorname ‘s-Gravenhage
groeide op in een orthodox christelijk
sociaal filantropisch groot gezin
je streed tegen prostitutie en vrouwenhandel
tegen de dubbele moraal bij prostitutie en
‘onze mannen die bordelen bezoeken’

als meisje werd je uitgesloten
van middelbaar en hoger onderwijs
maar je wist je te ontwikkelen
was presidente van de Vrouwenbond
en streed voor het vrouwenkiesrecht

na een jaar huwelijk was je al weduwe
bleef kinderloos en strijdbaar
je wordt met recht gezien als feministe
hoort in de feministenbuurt thuis
Van Hogendorp een naam om niet te vergeten
een bijzondere jonkvrouw

Thea de Hilster. l

Mooi 2022… hopelijk
Ik loop vanaf het winkelcentrum aan het Leeuwerikplein 
naar huis met drie heerlijke, ouderwetse berenklauwen 
met slagroom van de bakker. Ik verheug me er nu al op 
om die op te smikkelen.

Bij een zeker huis aan de Burgemeester Kooimanweg zie ik 
de ‘vertrouwde’ fiets tegen de gevel staan. Ik doe mijn ogen 
dicht en denk even terug aan afgelopen zomer. Hoe prachtig 
was de fiets versierd met bloemen; net zo’n plaatje uit een 
puzzel. Het tovert een glimlach op mijn gezicht.
Ik loop door en passeer een stelletje met een puppy. Een 
kleine golden retriever, wat een schatje! Het bezorgt me nog 
een glimlach.
Ik vervolg mijn route en passeer op rechts van mij het oude 
‘zwembadbruggetje’. Ik zie mijn moeder in gedachten weer 
die brug met moeite op fietsen, met mij als klein meisje 
achterop. Mijn vriendinnetje bij haar moeder achterop. Ik 
moet er om lachen. 
Dan passeer ik Wij Allemaal. Hoe fijn is het dat wij in onze 
wijk een inloophuis hebben. Ik sta stil voor de deur en denk 
even terug aan mijn vader, die veel te jong is heengegaan 
door die vreselijke rotziekte (kanker) en ik denk aan mijn 
schoonmoeder, bij wie zeer recent voor de derde keer kanker 
is gediagnosticeerd. Ik doe mijn ogen dicht en denk weer aan 
mijn vader. Ik kan er niets aan doen, er verschijnt als vanzelf 
een glimlach op mijn gezicht. Ik ‘hoor’ hem zeggen: ‘Zie 
je, het geluk zit in kleine dingen’. Ik besef hoe waar dat is! 
Evenals: leef in het nu.

Ik loop de straat in waar ik woon en hoor, terwijl ik mijn tuin 
inloop, dat mijn buren lol hebben met elkaar. Ook dit tovert 
een glimlach op mijn gezicht.
De boodschap: geniet van elkaar en van alle kleine 
geluksmomenten.

Bianca van der Gronden. l

Tempo
wij hebben de tijd voor

schrijven en dichten
bellen en mailen

puzzelen en praten
lezen en luisteren

hoe druk is het voor anderen
werken en kinderen thuis

juf ziek of klas in quarantaine
zoomen teams baas trekt
werk moet vandaag klaar

via berg en dal
snelweg en zandpad

rent of wandelt
ieder het jaar door

tijd gaat in die tijd
onvoorwaardelijk voort

in zijn eigen tempo

Thea de Hilster. 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.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
Aan dit nummer werkte mee: Gemeente Purmerend, Bianca 
van der Gronden, Thea de Hilster, Wherelant, Wijkkrant Centrum 
en Wijkkrant Wheermolen.
E-mail redactie: wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom.
Bezorging: Rodi Media.
Als u geen wijkkrant heeft ontvangen, kunt u contact
opnemen met Rodi Media, telefoon 0226-331020 en/of e-mail
verspreiding@rodi.nl.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 24 maart 2022.
Kopij aanleveren kan tot 28 februari 2022.
Helaas is het niet mogelijk om via telefoon of post uw kopij aan 
te leveren.
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