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Gesprek met Timo Koopman 
van bloemenzaak Berghroos

De wijkwethouder van 
de Overwhere, Eveline 
Tijmstra, ging op bezoek 
bij ondernemer Timo 
Koopman, mede-eigenaar 
van bloemenzaak 
Berghroos. De 26-jarige 
ondernemer nam drie 
jaar geleden samen met 
Annemiek van Eijk het 
bedrijf over. Annemiek 
werkte hier toen al 25 jaar 
en weet dus alles van 

de zaak. Samen met de ondernemersbril van Timo 
worden ze als ‘gouden combinatie’ gezien. 

De Berghroos is meer dan een bloemist, want de winkel 
onderscheidt zich door de unieke bloemen en accessoires. 
Ze leveren dus geen standaard bos, maar voor iedereen 
iets op maat. De winkel is prachtig kleurrijk ingericht, 
waarbij mensen soms denken dat dit duur is, maar dat 
hoeft helemaal niet. Timo geeft aan dat hij voor iedere 
portemonnee iets leuks kan maken en hij vindt het erg leuk 
om bij mensen thuis langs te gaan voor de styling van hun 
interieur.

Trends
Twee keer per week koopt hij in bij groencentrum Plantion 
in Ede. Dat is vanuit Purmerend een uurtje rijden, zodat 
hij goed kan inspringen op trends en ontwikkelingen. Hij 
verkoopt verse bloemen, maar ook kunstplanten, want ‘dit 
is al een hele tijd een trend’. Veel mensen vinden dit handig, 
omdat ze dan altijd een mooi boeket op tafel hebben staan. 
Hierbij sluiten zijn bloemenabonnementen ook aan. Zo ben je 
bijvoorbeeld iedere twee weken verzekerd van een verse bos 
bloemen, die in een vaas worden bezorgd.

Winkeliersvereniging
Naast mede-eigenaar van de zaak is Timo ook voorzitter 
van de winkeliersvereniging Wormerplein. Deze vereniging 
bestaat dit jaar zestig jaar. Dit wordt in de maand mei groots 
gevierd met allerlei activiteiten en feestelijke versiering van 
de winkels. Gezamenlijk zetten de winkeliers de schouders 
er onder om mensen naar het Wormerplein te trekken en te 
laten zien welke winkels hier te vinden zijn.  l

  Novawhere

Iedere tweede maandag van de maand, behalve in 
juli, augustus en december, organiseert Novawhere 
een ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van 
Parkinson(ismen), hun partner, familie, mantelzorgers en 
andere belangstellenden onder de naam Parkinson Café.

De ziekte van Parkinson is een aandoening die niet alleen 
problemen met bewegen geeft, maar ook met denken, voelen 
en waarnemen. Zo komen somberheid, initiatiefverlies, 
problemen met het geheugen en hallucinaties veel voor. Een 
hallucinatie is een waarneming die niet overeenkomt met de 
werkelijkheid. Bij een hallucinatie hoort, ziet, voelt of ruikt 
iemand zaken die er in werkelijkheid niet zijn. Evelien Zoons, 
neuroloog in het Zaans Medisch Centrum, is gespecialiseerd 
in onder andere de ziekte van Parkinson.

Ontmoeten
De bezoekers van het Café kunnen elkaar ontmoeten in een 
open en gemoedelijke sfeer, onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Daarnaast wordt informatie over diverse thema’s 
of onderwerpen aangeboden. Die kan worden verzorgd door 
deskundigen, maar ook door de bezoekers zelf.
Tijd: 16.00 uur tot 17.30 uur (zaal open: vanaf 15.45 uur).
Locatie: Zorgcirkel, locatie Novawhere, Zaal Het Binnenhof, 
Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1.

Kijk voor meer informatie op:
parkinsoncafepurmerend.nl
Info@parkinsoncafepurmerend.nl 

 www.facebook.com/parkinsoncafepurmerend l

Minibiebs – het vervolg

Naar aanleiding van onze oproep hebben 
we weer nieuwe berichten ontvangen van 
bewoners die ook een minibieb hebben 
staan. Geweldig dat hier aandacht voor 
is en leuk dat jullie spontaan reageren. 
Hieronder de opsomming van de tot nu toe 
gemelde adressen en hun aanbod:

Fuuthof 46:
Hoofdzakelijk boeken voor volwassenen. Je hebt 
de keuze uit meenemen, plaatsen of ruilen. 
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Gruttostraat 91:
Een minibieb die erg goed loopt, met boeken voor jong en 
oud, en in alle genres.

Meeuwstraat 66:
Een kast met boeken met voor elk wat wils.

Van Goor Hinloopenstraat 18:
Een kast met boeken vol liefde.

Nieuw
Standaardmolen 38: 
Deze minibieb bevat boekjes voor iedereen, van spannende 
thrillers tot romans, van tijdschriften tot strips, van boeken voor 
peuters tot de beginnende lezer, van meidenboeken tot boeken 
voor stoere jongens, en zelfs luisterboeken zijn vaak te vinden in 
dit minibiebje. Er is ook geregeld een leuke zwerfkei te scoren 
of er loopt een andere leuke acties. Het is allemaal te volgen 
op de instagrampagina #fiebjesminibiebje The Neverending 
Story Cabinet, omdat verhalen nooit eindigen, fantasieën nooit 
stoppen en af en toe ontsnappen aan deze wereld gewoon erg 
fijn is. 11 juni is de dag van de minibieb, dan is er een grote 
boekenmarkt, met bij mooi weer nog wat leuke extra’s.

Aletta Jacobsstraat 34:
Hier staat een leuk minibiebje met hoofdzakelijk boeken voor de 
kinderen. Soms vind je er ook wat andere kinderspullen in. l

Goed gesprek met wijkagenten

Op 5 april heb ik een goed en mooi gesprek gehad 
met onze wijkagenten Annelore Koster en Bob van den 
Bergh. Alle twee hebben ze aangegeven dat ook zij het 
belangrijk vinden dat ze zichtbaar zijn voor de wijk. Dat 
was een beetje in de vergetelheid geraakt. Daarom gaan 
ze proberen geregeld in de wijkkrant hun verhaal te doen 
over wat in de wijk speelt. Dit is een fijn initiatief, dat voor 
ons allemaal van belang kan zijn. Want wie zijn onze 
wijkagenten en hoe zien ze er uit? Dat was voor mij de 
reden om in gesprek met ze te gaan.

Tijdens het gesprek hebben Annelore en Bob aangegeven 
dat we ook veel zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld, als er 
iets ongebruikelijks in de straat of wijk is en je hebt daar 
twijfels over, dan mag je altijd 112 bellen. Dit kan ook als het 
misschien niets bijzonders lijkt, want wij als bewoners zijn de 
ogen en oren voor de politie, bevestigden ze.

Contact
Om in contact te kunnen komen met onze wijkagent(en) 
zijn er diverse mogelijkheden. Het kan gewoon via 0900-
8844 en dan vragen naar onze wijkagent, maar vergeet 
niet dat dit een betaald nummer is. Ook maken onze 
wijkagenten gebruik van sociale media als facebook en 
instagram. Voor facebook is dat Wijkagenten Overwhere-
Wheermolen, en voor instagram wijkagenten_overwhere. 

Ook is er de mogelijkheid om via de website van de politie 
een melding te doen. Hiervoor ga je naar google en geeft 
daar op ‘wijkagent Purmerend’, of je gaat naar www.politie.
nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst?geoquery=purmerend. 
Vervolgens kun je hier zoeken op postcode of op de naam 
van onze wijkagent(en), of klik op de foto van hem of haar. 
Vervolgens krijg je een contactformulier om in te vullen, met 
de mogelijkheid er ook foto’s aan toe te voegen, wat van 
belang kan zijn voor de wijkagent. Er is me beloofd dat er 
zeer geregeld op deze sociale media wordt gekeken.
Hopelijk hebben de volgende editie Annelore en Bob zelf een 
verhaal voor onze wijkkrant.

Louise Lowies. l

Workshopweekend 
voorjaar 2022

Elk tweede weekend van de maand organiseert Cul-
tuurhuis Wherelant een kunstzinnig, creatief work-
shopweekend, waarin ook jij je talent kunt ontdekken. 
Je kunt dit voorjaar deelnemen aan workshops van 
een dag op het gebied van schilderen, film, schrijven, 
tuinontwerp, illustratie en meer. Je krijgt les van ervaren 
docenten in een creatieve en professionele omgeving. 
Of je nog nooit iets creatiefs hebt gedaan of al jaren 
ervaring hebt, iedereen is welkom.

Het weekend van 14 en 15 mei heeft ook weer enkele 
inspirerende dag-workshops op het programma staan, 
zoals een creatieve power boost, mandala in klei maken, 
illustratietekenen, portret in olieverf maken en spelend schrijven.

Iinformatie
Meer informatie over de workshops en inschrijven kan via   
www.wherelant.nl/workshop. Je kunt natuurlijk ook contact 
opnemen met Wherelant via telefoonnummer 0299- 434777.

Cultuurhuis Wherelant is gelegen aan de Van IJsendijkstraat 403.l

http://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst?geoquery=purmerend
http://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst?geoquery=purmerend
http://www.wherelant.nl/workshop
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Met MEE doe je mee

Iedere inwoner van gemeente Purmerend heeft 
recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en kan 
hiervoor bij MEE terecht. De medewerkers hebben 
een specialisatie op het gebied van leven met een 
beperking. Ze luisteren naar de vraag achter de vraag, 
en daarna volgt een persoonlijk advies dat past bij 
de situatie. Er wordt meegedacht over oplossingen 
zonder de regie over te nemen. Deze hulp is gratis 
en zonder verwijzing. De duur van een traject is 
afhankelijk van de vraag en de situatie.

MEE verzorgt ook cursus- en trainingsgroepen. Voor 
aankomend voorjaar staat weer een aantal leuke trainingen 
gepland. Deze trainingen zijn gratis te volgen.

Grip op je knip
Een budgetteringscursus voor volwassenen. In deze training 
leer je al je inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten, ja en 
nee kunnen zeggen, hoe je kunt sparen, hoe je schulden 
kunt voorkomen en aan wie je vragen kunt stellen over 
geldzaken. Zes keer op maandagavond: 25 april, 2, 9, 16, 23 
en 30 mei, van 19.00 tot 20.30 uur. Locatie: begane grond 
Waterlandhuis, Waterlandlaan 81.

Training wonen op jezelf
Dit is voor mensen die op zichzelf gaan wonen of dit al 
doen. Hierbij leer je de verschillen tussen zelfstandig en 
begeleid wonen, hoe je je huis schoon kunt maken, wat je 
moet doen bij brand en wat je kunt doen om andere mensen 
te ontmoeten. Zes keer op donderdagavond: 12 en 19 mei, 
(26 mei niet), 2, 9, 16 en 23 juni, van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
Locatie: Wijkplein Where, Triton.

Sociale vaardigheidstraining
Deze training is een plek waar kinderen tussen acht tot twaalf 
jaar die moeilijk lerend zijn opdrachten en spelletjes doen 
en zo de gelegenheid krijgen om op een positieve manier te 
oefenen met het herkennen van gevoelens, luisteren en iets 
durven vragen, en oefenen met grenzen aangeven. Doel is 
het vergroten van het zelfvertrouwen, kennis laten maken met 
andere manieren van reageren en werken aan persoonlijke 
leerdoelen. Zes keer op dinsdagmiddag: 10 mei, 17 mei, 
24 mei, 31 mei, 7 juni en 14 juni, van 16.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: Wijkplein Where, Triton.

Wil je meer informatie, advies of je aanmelden voor een 
training? Neem dan contact op via 
purmerendbeemster@mee-az.nl of 0299 748 125.  l

Lezing ‘De vele gezichten van 
vrouwen in het verzet’ in bieb
Op donderdag 21 april is in de Nieuwenhuijzezaal van 
het Waterlands Archief/ de Bibliotheek Waterland een 
lezing gehouden door Mart van der Wiel, historicus en 
tentoonstellingsmaker van het Noord-Hollands Archief. 

Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft altijd een 
speciale plek ingenomen in ons beeld van die tijd. Verhalen 
van moed, durf en heldhaftige (gewapende) acties spreken 
tot de verbeelding. Verzetsdaden die vaak zijn uitgevoerd 
door mannen, en waarvoor mannen voor zijn gefusilleerd. 
Er is zo een beeld ontstaan van het verzet als een geheime, 
strijdende organisatie waar vrouwen alleen maar bij hielpen.

Maar is dat wel een correcte weerspiegeling van zaken? Op 
welke gebieden waren vrouwen actief? Kon het gewapend 
verzet wel plaatsvinden zonder de onderduikadressen en 
informatievoorziening die werden geregeld door vrouwen? 
Telt het helpen van mensen niet evenveel als het bestrijden 
van militaire doelen van de bezetter? Moeten we niet toe 
naar een volledig beeld van het verzet, waarin mensen 
zich inzetten naar gelang hun kunnen en maatschappelijke 
positie, en niet naar de militaire doelen die zijn bereikt?

Bijdrage
Dat vrouwen een aanzienlijke bijdrage leverden, is te zien op 
meerdere vlakken en op alle plekken in het land. Zo ook in de 
regio Waterland. Tijdens deze lezing kwamen bovenstaande 
vragen aan bod, als ook een voorbeeld van een Waterlandse 
vrouw die zich heeft ingezet voor het verzet.
In het Noord-Hollands Archief is in november 2021 de 
permanente tentoonstelling ‘De vele gezichten van vrouwen 
in verzet’ opengegaan, waarin wordt gekeken naar de rol van 
vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Meer informatie: Mathilde Kors, Waterlands Archief, 
m.kors@waterlandsarchief.nl, 0299-411541, 06 45387211.  l

Liefde
overleeft

Op een zonnige 
dag maakte ik 
weer eens een 
wandeling. Ver voor de drie stormen die we hebben 
gehad. Deze keer via de Overweersepolderdijk. Even 
over de begraafplaats om de rust te proeven en een 
gedachtegroet naar mijn overleden partner. Deze ligt 
in een andere stad begraven.

Aan de rand van de begraafplaats stonden grote letters met 
de tekst ‘liefde overleeft’. Toen ik van de begraafplaats af 
kwam, fietsten er twee jongens voorbij. Een van hen zei: “Dat 
liefde overleeft klopt, maar God niet, want die bestaat niet.”
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Daar verder over doordenkend vroeg ik me ineens af of die 
jongen over zijn uitspraak had nagedacht en ooit liefde in een 
persoon heeft gezien. Volgens mij is liefde bijna hetzelfde als 
God; je gelooft dat je hem gevonden hebt, maar de tijd zal 
dat moeten uitwijzen.
Het enige verschil tussen liefde en God is dat de liefde van twee 
kanten komt en dat het geloof in God uit jezelf moet komen. 
Zelfs als je denkt dat je de ware liefde hebt gevonden, kan het 
nog fout gaan. Dan was de liefde dus niet van twee kanten.
Misschien zijn wij mensen wel de belichaming van God, maar 
hebben we dat niet door of voelen dat niet zo. Als eenling 
kun je weinig doen, maar met velen kan je grootse zaken 
verzetten. Maar ieder mens gelooft. Zo gelooft de één in een 
God, de ander in zichzelf. We roepen vaak genoeg: ik geloof 
dat ik het kan of dat ik het weet.
Maar één ding is wel zeker: ‘liefde overleeft’.

Louise Lowies. l

Mantelzorger in 
het zonnetje

Inwoners van Purmerend die al 
langere tijd mantelzorg krijgen 
van iemand uit hun omgeving, 
kunnen sinds 1 april het mantel-
zorgcompliment aanvragen. Met 

dit gebaar wil de gemeente haar waardering uitspreken 
voor het werk dat mantelzorgers verrichten. Dit gebeurt 
door middel van een geldbedrag, dat de zorgvrager aan 
de mantelzorger kan besteden. De hoogte van dit bedrag 
is afhankelijk van het aantal aanvragen dat de gemeente 
binnenkrijgt en bedraagt maximaal honderd euro.

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment 
moet de mantelzorger voldoen aan een aantal voorwaarden. 
Zo moet de zorg al langer dan drie maanden, structureel en 
voor meer dan vier uur per week worden geboden.

Aanvragen
Aanvragen kan van 1 april tot en met 31 december via het loket 
wet maatschappelijk ondersteuning (wmo) of het formulier op 
de website van de gemeente, https://purmerend.nl/actueel/
meer-nieuws/vraag-het-mantelzorgcompliment-2022-aan. Het 
loket is te bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 
09.00 en 15.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur onder 
telefoonnummer (0299) 452555.
Heeft u vorig jaar het mantelzorgcompliment ontvangen en is er 
in uw situatie niets veranderd? Dan hoeft u dit jaar niet opnieuw 
een aanvraag te doen. U krijgt het bedrag dan in december 
automatisch naar uw bankrekeningnummer overgemaakt.
Woont u in een van de dorpen van de Beemster en ontving u 
vorig jaar een mantelzorgcompliment van WelzijnWonenPlus? 
Dan moet u dit jaar het mantelzorgcompliment aanvragen bij de 
gemeente Purmerend.  l

Watering-plantsoen 

Zonovergoten ligt ’t plantsoen

Al zoekt het oog vergeefs naar groen

Door bolsters nog omsloten.

Daarop dien eersten zonnedak

In Lentes lieven blijden lach

Daar werd hun ‘t hart doorschoten.

Men heeft hun levenslang gedoofd,

Van liefde en geluk beroofd,

Door moderne pistolen.

De nasi-beul heeft weer gericht,

Hun lichamen als doel geschikt,

Den monsters: “Vuur” bevolen.

Ruim dertig zijn “terechtgesteld”,

Als vuilnis op een vuilnisbelt,

Als schapen zonder hoeder.

Een van hen riepen luiden groet,

Voordat de dood hem nedersloeg,

Zijn laatste woord was - Moeder.

Weet, makkers, daar tentoongesteld,

Gij, in Uw volle kracht geveld,

‘t Verzet blijft ongebroken!

Zoals de Lent’ steeds wederkeert,

Bevrijding komt! Het hei marcheert!

En gij - gij wordt gewroken!

Maart 1945.

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 werkten mee: Cultuurhuis Wherelant, Fiona 
van der Laan, gemeente Purmerend, Mathilde Kors, MEE Amstel 
en Zaan, Zorgcirkel Novawhere.
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, e-mail: verspreiding@rodi.nl.

Kopij aanleveren kan tot 30 mei 2022.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 23 juni 2022.
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