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

Wijkwethouder Eveline Tijmstra is op bezoek geweest 
bij Jan en Esther van Janes Raad en Daad. Zij helpen 
wijkbewoners, en inmiddels ook mensen daarbuiten, 
waar nodig met uiteenlopende zaken. Eerst waren 
dit vooral belastingzaken, maar inmiddels ook met 
bezwaarprocedures en allerlei andere hulpvragen. 

Sinds 2010 hebben ze zich zo’n vijf jaar lang hard gemaakt 
voor de belangen van ouderen vanuit het bestuur  van de 
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) Noord-
West. Toen ze hiermee stopten, bleven mensen echter 
contact opnemen voor hulp. Omdat stilzitten niets voor Jan 
is en hij zag dat mensen zijn hulp goed kunnen gebruiken bij 
belastingen, thuisadministratie en bijvoorbeeld het aanvragen 
van zorgvoorzieningen, is hij gestart met Janes Raad en 
Daad – en hij is nog niet van plan te stoppen met helpen.

Digitaal
Steeds meer aanvragen bij de overheid gaan digitaal en veel 
mensen hebben hier moeite mee. Door hun leeftijd of een 
lichamelijke beperking komen ze niet verder dan bellen of 
appen. Dan komen ze via-via bij Janes terecht. Voor een euro 
per maand worden mensen lid en ontvangen ze vier keer 
per jaar een handig krantje met interessante informatie. Ook 
organiseren ze voor alle leden jaarlijks een gezellige borrel 
en rond de kerst brengen Jan en Esther persoonlijk een 
banketstaaf langs. Dat zijn er inmiddels zo’n honderd.

Sociaal
Het gaat echter om meer dan alleen praktische hulp 
bieden bij administratie. Ook op sociaal vlak dragen 
Jan en Esther bij aan de gezelligheid van de wijk en het 
welzijn van mensen. Dat doen ze door zelf langs te gaan 

bij iedereen, maar ook door afspraken te maken met 
bijvoorbeeld horecaondernemers, waarna leden korting 
of een consumptiebon krijgen. Zo kunnen mensen op een 
laagdrempelige manier iets leuks doen buitenshuis.

Achternaam Jan en Esther bij redactie bekend. l

Jongen zoekt nieuwe vriendjes
Terug van school gooit de veertienjarige jongen zijn 
spullen op zijn kamer. Nog voordat hij zit, begint hij te 
vertellen over zijn dag. Je hoort het kinderen niet vaak 
zeggen, maar hij heeft het echt naar zijn zin op school. 

Daarbuiten heeft hij - op een paar voetbalvriendjes na - helaas 
weinig contacten met andere kinderen. Samen spelen gaat niet 
altijd even goed. Hij vindt zijn eigen emoties al lastig te begrijpen, 
laat staan die van anderen. Daarom zoekt hij nieuwe vriendjes.

Buurtgezinnen is op zoek naar een steungezin waar deze vrolijke 
jongen kan spelen met leeftijdsgenootjes. Zijn moeder gunt 
hem naast school een andere plek waar hij iets leuks kan doen. 
Thuis heeft hij vaak ruzie met zijn jongere zus en zijn ze als echte 
pubers beiden te koppig om als eerste te stoppen. Hun moeder 
ziet er dan vaak tegenop om met hun drietjes iets te ondernemen. 
De jongen is sociaal, attent en behulpzaam. Hij houdt van 
voetballen en korfbal. Ook is hij gek op gamen en legpuzzels 
maken; het liefst samen.

Leeftijdsgenootjes
Wij zoeken een steungezin waar de jongen kan optrekken 
met leeftijdsgenootjes of iets oudere kinderen. Dit gezin 
woont bij voorkeur in de Overwhere/Wheermolen, zodat hij er 
na school naar toe kan fietsen.

Wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Yolanda 
van der Arend, coördinator Buurtgezinnen voor Purmerend, via 
yolanda@buurtgezinnen.nl, of bel: 06-48431089.
Je kunt je ook direct aanmelden als steun gezin
op de website www.buurtgezinnen.nl.  l

Janes helpt niet alleen bij belastingzaken

mailto:yolanda%40buurtgezinnen.nl?subject=
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Wijkagenten aan het woord: 
onderbuikgevoel

Hierbij plaatsen we een bericht 
van de wijkagenten Overwhere. 
Ze hebben al een keer eerder in 
de wijkkrant gestaan, maar dat 
is al weer een tijdje terug. Deze 
keer hebben ze het over het 
onderbuikgevoel.

Sinds 1 januari 2019 zijn Bob van den Bergh en Annelore 
Koster wijkagent in de Overwhere. Mocht u de wijkagenten 
nodig hebben, dan kunt u ze bereiken via 0900-8844. Ze 
ontvangen een terugbelverzoek en nemen contact met u op. 
U kunt ook contact opnemen via www.politie.nl. U gaat dan 
naar het kopje ‘contact’ en daar kunt u ‘naar wijkagenten’ 
selecteren. Dit is bedoeld voor niet-spoedeisende hulp.

Verdacht
Wat houdt een onderbuikgevoel in en wat zijn tips hoe daar mee 
om te gaan? Een onderbuikgevoel wordt wel omschreven als een 
gevoel waarover verder niet wordt nagedacht door de persoon 
die dit ervaart. Vaak horen we na bijvoorbeeld een reeks auto-
inbraken dat men een verdacht iemand enkele dagen daarvoor 
al heeft zien lopen, waarvan diegene dacht dat de persoon al 
niet thuis hoorde in de wijk. Hierbij wordt vaak uitgesproken 
dat het onderbuikgevoel zei dat het niet klopte. Mocht je dat 
onderbuikgevoel hebben, negeer het niet, maar doe er wat mee.
We horen vaak dat mensen twijfelen of ze 112 moeten bellen 
of toch het servicenummer 0900-8844. Bij verdachte situaties 
geven we het advies om toch 112 te bellen, zodat we snel 
ter plaatse kunnen komen. We kunnen dan bijvoorbeeld een 
verdacht persoon controleren. We hebben liever dat u één 
keer te veel dan één keer te weinig belt.

Voorbeelden van verdachte situaties:
•  De buren zijn op vakantie en u ziet iemand door een raam 

naar binnen gluren. Die persoon kent u niet en u vraagt 
zich af wat die persoon daar moet.

•  Je hebt een persoon al meerdere keren door de straat 
zien lopen en je ziet die persoon foto’s maken. Je kent 
deze persoon niet vanuit de buurt.

•  Iemand belt bij je aan en zegt van een 
energiemaatschappij te zijn. Aan de deur geeft de 
persoon aan dat die de meterkast komt controleren. 

•  U hoort geschreeuw, gegil en gebonk vanuit de woning bij 
de buren en heeft een vermoeden van geweld.

Tips als je gaat melden:
•  Schrijf op hoe de persoon er uit ziet en let op uiterlijke 

kenmerken en bijzonderheden aan de kleding.
•  Heeft de persoon een auto bij zich? Noteer dan ook het 

kenteken.

Wil je zien wat de wijkagenten doen en meemaken in de wijk 
Overwhere? Volg ze dan op instagram wijkagenten_overwhere 
of via facebook wijkagenten Overwhere-Wheermolen.

Vrouwenfietsclub zoekt leden

Heb je wel eens zin in een fietstocht, maar geen enkele 
vriendin die er warm voor loopt? Vrouwenfietsclub 
Purmerend is een initiatief om fietsende vrouwen bij 
elkaar te brengen. Kortom, meld je aan!

Dit is een initiatief voor vrouwen van achttien jaar of ouder 
die in Purmerend of omstreken wonen. Wekelijks op dinsdag 
om 19.00 uur is er een fietsrit. Om je aan te melden voor de 
whatsappgroep mail je naar vrouwenfietsclubpurmerend@
gmail.com. Hierin wordt informatie gedeeld over de rit.

Even voorstellen
Ik ben Corine, 33 jaar en moeder van twee jonge kinderen. Ik ben 
sinds mijn vijftiende verknocht aan het fietsen. Tot twee jaar terug 
woonde ik in Den Haag en fietste ik bij Kletsen en Kilometers 
(KEK), een club die onder deze naam in 2011 is gestart. Het 
is een ontzettend leuke en gezellige vrouwenfietsclub. Tijdens 
mijn studie heb ik altijd gefietst bij Tandje Hoger en had ik 
verschillende fietswhatsappgroepen. Ik woon nu sinds twee jaar 
in de Beemster en ben zoals gemeld op zoek naar fietsende 
vrouwen. Wil jij je aansluiten? Neem dan contact met me op.

Corine Straver.  l

Meidenteams  
zoeken nieuwe leden
De voetbalclub Purmersteijn werd op 5 mei 1907 
opgericht. Op 15 januari 1946 fuseerde de club 
met plaatsgenoot Sandow en het voorvoegsel VPV 
(Verenigde Purmerender Voetbalverenigingen) werd aan 
de clubnaam toegevoegd. Er spelen bij VPV Purmersteijn 
diverse meidenteams en bij alle teams is ruimte voor 
nieuwe leden, of zelfs voor het starten met nieuwe teams.

Ben jij een enthousiaste, stoere meid tussen de tien en twintig 
jaar die voetbal leuk vindt? En die graag met andere enthousiaste 
meiden in een leuk voetbalteam wil spelen? Neem dan contact op 
met Ilona van Deelen (coördinator meidenteams) via meisjes@
purmersteijn.nl of 06-25566459.
Voetballen bij Purmersteijn is al mogelijk voor jongens en meisjes 
vanaf vijf jaar bij onze Mini’s. Binnen de club wordt overwogen 
een meidenopleidingsplan te starten. Mogelijk lees je hierover 
later meer in de wijkkrant. Hopelijk zien we je snel.

Ilona van Deelen.  l

http://www.politie.nl
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Gezellige braderie bij Multi 
Cultureel Centrum
Naar aanleiding van de aankondiging in het Purmerends 
Nieuwsblad ging ik op 26 mei kijken bij Stichting Multi 
Cultureel Centrum (MCC) Waterland. Het weer zat mee 
en er was één en al gezelligheid. Omdat het Hemelvaarts-
dag was, hadden veel mensen vrij om te gaan kijken op 
de braderie aan het Jonkheer van Cittersplein 198.

Bij binnenkomst stond er een groot 
springkussen voor de kinderen, waar 
flink gebruik van werd gemaakt. Ik 
stond alle kraampjes van een afstand 
te bekijken, waarbij me werd gezegd 
dat ik gewoon mocht komen kijken, 
omdat het geen besloten braderie was. 
Er waren kraampjes met eten, zoals 
Turkse pizza, köfte, spiezen, broodje 
döner kebab en zoetigheid zoals 
baklava. Ook waren er kraampjes waar 
iedereen zich kon laten schminken.

Gemak
Voor het nuttigen van het eten en drin-
ken was er genoeg plek op het terrein 
te vinden waar je op je gemak kon gaan 
zitten. De meeste plaatsen waren keurig 
overdekt door partytenten, zodat je bij 

slecht weer ook droog kon zitten. Maar je mocht er ook voor kie-
zen om het mee te nemen. Zo werd me een zitplaats aangeboden 
en kwam ik met een van de bezoeksters in gesprek. Ze vertelde 
me dat ze in Nederland is geboren, maar is opgegroeid in een 
Turks gezin. Hierdoor kan haar vader goed Nederlands spreken, 
maar haar moeder lukte dat niet. Mijn gesprekspartner is dus 
tweetalig opgevoed. Ik gaf aan dat het voor haar best wel handig 
is om tweetalig opgevoed te zijn, waarna ze dit bevestigde en tus-
sendoor met de mevrouw die naast haar zat net zo snel weer even 
een Turks gesprek aanging. Ook vertelde ze dat de bezoekers van 
dit evenement niet alleen uit Purmerend komen, maar ook uit de 
wijde omtrek zoals Zaandam, zoals zijzelf.

Tweedaags
Behalve dat er op 26 mei de braderie was, was deze ook op 
27 mei aanwezig. Door de coronatijd was er de afgelopen 
jaren geen mogelijkheid om de braderie te houden, maar 
de komende jaren zal deze zeker weer plaatsvinden. Alleen 
zal dit niet altijd op Hemelvaartsdag zijn; dat was alleen dit 
jaar het geval. Ook volgend jaar is er weer een tweedaagse 
braderie, als de omstandigheden dit toelaten. Zo zullen er 
dan wederom allerlei kraampjes staan met diverse artikelen, 
in de aanbieding en voor een goed doel.

Voor meer informatie over de open dagen bij Stichting Multi Cultu-
reel Centrum kun je kijken op de website van de Stichting, https://
mccwaterland.nl, en op de facebookpagina van MCC Waterland.

Louise Lowies.  l

ontmoeting in Jaap van Praag

in het tehuis van mijn moeder
wacht ik geduldig op de lift

in een tasje een bakje met gebakken eitjes
naast mij een dame met rollator

‘goedemorgen’ wens ik haar
ze kijkt op en knikt langzaam

alsof ze zich dat afvraagt
de deur opent en de dame rolt naar binnen

ik volg
twee etages hoger manoeuvreert ze haar rollator

moeizaam door de open deur
‘fijne dag’

geen antwoord, zelfs geen knikje
mijn moeder eet de eitjes

met een leeg bakje wacht ik geduldig op de lift
een enigszins gebogen heer schuifelt naderbij

‘dag’ zeg ik
zijn gezicht licht op

een klein momentje van ontmoeting

Marcella  Boomsma.

Lekker spelen Kidsclub
Kidsclub Overwhere is een initiatief van buurtbewoners 
uit de Overwhere en bestaat ondertussen alweer zes jaar. 
Heb je kinderen in de basisschoolleeftijd die wonen in de 
Overwhere en het spelen in de wijk missen? Kijk dan op de 
facebookpagina van Kidsclub Overwhere en word lid.

Er wordt om de week op woensdagmiddag 
een activiteit georganiseerd, die varieert van 
creatief tot sport, in een passend thema. Dit 
gaat op inschrijving en per keer kunnen tussen 
de twintig tot dertig kinderen meedoen. Het is 
een samenwerking met Clup Welzijn en Spurd. 
De activiteiten vinden plaats in de jeugdruimte 
van de Taborkerk.

Informatie
Voor wie: kinderen tussen de vier en twaalf jaar.
Waar: jeugdruimte Taborkerk, ingang Scheldestraat.
Wanneer: woensdagmiddag, om de week.
Tijd: van 14.15 tot 15.45 uur (je mag later komen als je het 
qua schooltijd niet haalt).
Kosten: gratis.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd mailen met 
x.greuter@clup.nl of h.scheltus@clup.nl.

Heidi Scheltus. l

mailto:x.greuter%40clup.nl?subject=
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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.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
Aan dit nummer werkten mee: Corine Straver, gemeente 
Purmerend, Ilona van Deelen, Marcella Boomsma, Waterlands 
Archief, wijkagent.
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 11 augustus 2022.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 8 september 2022.

Primeur educatief programma 
‘Jaar van verhalen’

Klas M1A van het Nelson Mandela College had 
woensdag 25 mei de eer als eerste middelbare 
school te mogen werken met ‘2022, Jaar van 
verhalen’. Dit educatieve programma is ontwikkeld 
door het Waterlands Archief in samenwerking met 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
Bibliotheek Waterland.

De klas boog zich onder leiding van docent D. Hali over het 
hoofdstuk Purmerend en werkte aan de opdracht ‘Geluk 
met je koe’ over de geschiedenis van de veehandel op de 
Koemarkt. Naast het hoofdstuk over Purmerend zijn deze er 
ook over Beemster en Purmer.

Fusie
Het programma is gemaakt vanwege de fusie van de 
gemeenten Purmerend en Beemster en het vierhonderdjarig 
bestaan van de Purmer. Aan de hand van gevarieerde 
‘verhalen’ maakten leerlingen van de bovenbouw van het 
basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs 
kennis met de lokale geschiedenis. 

De opdrachten zijn onderverdeeld in verschillende niveaus. 
Naast ‘Geluk met je koe’ zijn er opdrachten over bijvoorbeeld 
onze omgeving rond 1300, kasteel Purmersteyn, de forten in 
de Beemster, kunstschilder Carel Fabritius, de meermin en de 
Purmer en het water. Het programma kan eventueel worden 
uitgebreid met een wandelroute door het centrum van 
Purmerend en/of fietsroutes door Beemster en/of Purmer.

Informatie
Het programma bestaat uit een inleidende digitale presenta-
tie, werkboekje, antwoordenboekje en docentenhandleiding 
en kan gratis worden aangevraagd bij het Waterlands Archief 
via educatie@waterlandsarchief.nl. Zie ook 
www.waterlandsarchief.nl onder de knop Onderwijs.  l

Zomerstop
Beste lezers, dit is alweer het vierde exemplaar van 
de wijkkrant van 2022; wat gaat de tijd toch snel. Dit 
betekent dat we toe zijn aan de zomerstop. Ook wij, 
de  vrijwilligers van deze krant, hebben onze oplaadtijd 
nodig om na de vakantie weer nieuwe verhalen te 
kunnen schrijven en samen te stellen, zodat u weer 
een leuke wijkkrant in de brievenbus krijgt.

De eerstvolgende wijkkrant zal zo rond 8 september weer bij 
u op de mat vallen.

We wensen u een fijne vakantie toe – en hopelijk met mooie, 
nieuwe verhalen voor de wijkkrant.
De redactie.  l
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