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

In de coproductie van het Purmerender Stadstoneel en 
PUIK worden twee eenakters gespeeld onder de noemer 
Koude Kermis. ’Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek’ 
van Van Dale (2006) vermeldt dat de uitdrukking 
is ontstaan vanuit de gedachte dat een kermis 
verwachtingen wekt van plezier maken, maar bij een 
koude kermis is dat juist niet het geval.

Stel, je gaat naar het circus. Spanning, verwondering en 
lachen, toch? Maar wat als de clown er geen zin meer in 
heeft? Als de clown ‘de lach voorbij’ is? Hopla toet! Dan 
kom je van een koude kermis thuis. Of stel, je gaat naar het 
Musica Fiësta Festival. Je favoriete Spaanse gitarist staat 
op het punt van beginnen. Maar wat als degene die opkomt 
niet eens lijkt op je Spaanse held en een heel ander deuntje 
speelt? Koude kermis, toch? Of toch niet?

Nadenken
Koude Kermis biedt twee eenakters met teksten om over na 
te denken. Wie zijn wij? Wat zijn wij? Willen we dat zijn? Of 
gaan we mee met de ander? Niet zwaarmoedig, misschien 
wel een tikkeltje confronterend.  Is dat erg? Nee, want later 
lachen we er om. Het is tenslotte allemaal theater, toch?

Teksten: Barry – Jibbe Willems en Floortje – Peter Zuurveld.
Spel: Barry – Marc Bart en Floortje – Katinka Nieuwenhuizen.
Techniek: Cees Wingelaar.
Stemmen: Martin Roffel en Hans Jager.
Regie: Peter Zuurveld & Vincent Albers.

Kijk voor meer informatie op purmerenderstadstoneel.nl  
en/of puiktheater.nl. 

Peter Zuurveld.  l

Zomer voorbij: snoeien maar!
De zomervakantie is alweer voorbij als u deze 
wijkkrant in uw handen hebt. Dan is het ook weer 
tijd om eens naar uw tuin te kijken, want deze houdt 
natuurlijk geen vakantie en groeit rustig verder. 

Ook de regen heeft hieraan bijgedragen, voor zover 
we over regen hebben kunnen spreken. Nu het groen 
bijna is uitgegroeid, is de tijd weer aangebroken om 
struiken en heggen weer terug te snoeien.

Het kan zomaar zijn dat het groen behalve in uw tuin ook 
ruimte heeft ingenomen over de trottoirs, waardoor deze 
niet meer fatsoenlijk toegankelijk zijn en de medebewoners 
hiervan last kunnen ondervinden.

Verzorgd
Ga vooral lekker met uw planten aan de slag, zodat niet 
alleen uw tuin, maar ook uw straat er weer geweldig 
gaat uitzien. Hierdoor wordt de straat weer als verzorgd 
beschouwd in plaats van dat mensen denken: ‘Wat gaat de 
buurt/straat toch achteruit’.
Heel veel succes gewenst dus met de groene vingers.  
Heeft u zelf geen groene vingers, maar wilt u uw tuin toch 
weer een beetje toonbaar hebben? Vraag dan eens aan een 
van de buurtbewoners of die het wil doen, eventueel tegen 
een kleine bijdrage. Er zijn immers best bewoners die dit 
willen oppakken.  l

Twee eenakters bij Koude Kermis
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Kidskoor in de Taborkerk
Vind je het leuk om te 
zingen en op te treden, 
en dan samen met 
twee andere koren 
dit te laten horen? 
Maar heb je nog nooit 
gezongen en wil je het 
proberen? Dan is dit 
kidskoor een kans die 
je misschien kan aan-
spreken. Het gaat om 
kinderen van de basis-
school uit de groepen 4 
tot en met 8. Doe eens 
gezellig met ons mee 
met je leeftijdgenootjes 
in de Taborkerk,  
Maasstraat 2.

Er worden drie repetities van een uur gehouden op: vrijdag 
9, 16 en 23 september van 16.00 tot 17.00 uur. Op zondag 25 
september vanaf 10.00 uur wordt dan, samen met twee andere 
koren en een echte band, een spetterend optreden gegeven op 
de startzondag van de Taborkerk. Hierbij is dus publiek aanwezig 
– voor een groot applaus.
Heb je er zin in, dan kun je worden opgegeven via kerkmusicus@
pgpurmerend.nl. Hopelijk krijgen we een leuke groep om samen 
een mooi optreden te geven. Ik zie jullie heel graag meedoen.

Muziekmeester Peter Wagenaar.  l

Vijfde editie 
Kitty’s Walk & 
Talk in aantocht

Op zaterdag 10 september wordt een gezellige wandel-
tocht in Purmerend georganiseerd: de vijfde editie van 
Kitty’s Walk & Talk. De opbrengst gaat volledig naar Stich-
ting Wij-Allemaal, het inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten.

Initiatiefneemster van deze loop was Kitty Boel-Dix; na zes 
jaar zelf te zijn geconfronteerd met kanker is ze in december 
2020 op 65-jarige leeftijd helaas overleden. Wij-Allemaal 
betekende veel voor haar en met deze tocht wilde ze iets 
teruggeven, vertelt hoofdcoördinator Wendy Kok.
Kitty zei altijd: “De geweldige gesprekken gedurende de 
tocht, de saamhorigheid, de steun, reacties en bijdrages van 
zo veel diverse mensen en bedrijven tijdens alle edities waren 
overweldigend en hartverwarmend. Ik ben enorm trots dat 
het echt is gelukt er een jaarlijks terugkerend evenement van 
te maken.” In samenwerking met haar broer Frits Dix en alle 

fantastische vrijwilligers van Wij-Allemaal gaan we van deze 
jubileumeditie dan ook wederom een geweldige wandeltocht 
en dag maken. Kitty zou niets liever en anders willen.

Verfrissing
Er is een tocht van drie en een van zes kilometer (zodat 
meedoen voor iedereen mogelijk is) en die voeren door de 
mooie, landelijke omgeving rond het inloophuis. Het is samen 
wandelen, praten en genieten van een hopelijk stralende 
middag. Dat is ons eerste doel. Onderweg ontvangen de 
wandelaars een gezonde verfrissing. Verder eindigen we met 
een tombola, met geweldige prijzen en lekkere hapjes en 
drankjes. Het moet vooral een gezellige middag worden.

Geldinzameling
Het tweede doel is natuurlijk dat er zo veel mogelijk geld 
wordt opgehaald voor de stichting. Deelnemers kunnen 
bij inschrijving een vrijwillige bijdrage doneren of zich 
laten sponsoren door familie en vrienden. Dit jaar is er een 
samenwerking met het Nationaal Fonds tegen Kanker, een 
organisatie die zich inzet voor een lang en beter leven voor 
mensen met kanker, door aandacht voor voeding, beweging 
en welzijn, iets dat helemaal aansluit bij de gedachte van 
Kitty’s Walk & Talk. Het mooie van de samenwerking met deze 
stichting is dat ze het opgehaalde bedrag aanvult. Bij de finish 
verkopen we gesponsorde hapjes en drankjes om nog meer 
geld voor dit fantastische doel op te halen. De organisatie van 
de Walk & Talk bestaat uit vrijwilligers en donaties van bedrijven 
en particulieren, en álle opbrengsten gaan naar Wij-Allemaal.

Programma
Op zaterdag 10 september is de start vanaf inloophuis 
Wij-Allemaal, Burgemeester D. Kooimanweg 11. Er wordt 
verzameld vanaf 13.30 uur en de wandeltocht start om 
14.00 uur. De finish is rond 15.30 uur, daarna is het borrelen 
en nagenieten tot ongeveer 17.30 uur. De inschrijving is via 
de website www.wij-allemaal.nl.
Like en deel het evenement op onze facebookpagina: 
Inloophuis Wij-Allemaal. Voor vragen, mail met Wendy Kok, 
wendy@wij-allemaal.nl. Meer informatie vindt u via 
www.wij-allemaal.nl. Stichting Wij-Allemaal zet zich in voor 
(ex-)kankerpatiënten, hun familie en vrienden. We willen het 
herstelproces positief beïnvloeden door allerlei vormen van 
nazorg te bieden.

Donateurs
Voor zakelijke donateurs: Stichting Wij-Allemaal is 
aangesloten bij de landelijke verenigingen en inloophuizen 
IPSO en heeft een ANBI-registratie (fiscaal nummer:  
Anbi 818 547 595), waardoor giften en donaties fiscaal 
aftrekbaar zijn. De stichting is voor een groot deel afhankelijk 
van uw giften en donaties. Steun daarom onze stichting om 
mensen met kanker meer energie, vertrouwen en een positief 
gevoel te geven. Uw giften zijn meer dan welkom. Hiermee 
draagt u bij aan de ontwikkeling en het voortbestaan van 
Stichting Wij-Allemaal. Voor meer informatie, mail naar  
info@wij-allemaal.nl of kijk op onze site www.wij-allemaal.nl.

Wendy Kok.  l
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Fietsroutes door de jarige Purmer

Stap op de fiets en beleef de verhalen van de Purmer. 
Ter gelegenheid van vierhonderd jaar de Purmer zijn er 
twee fietsroutes gemaakt: één van zeventien kilometer 
door het noordelijke deel en één van vijftien kilometer 
door het zuidelijke deel van de polder. Beide routes 
starten bij het kruispunt Purmerenderweg-Westerweg 
bij de Purmerkerk en kunnen gemakkelijk worden 
gecombineerd.

Maak met de routes 
een tijdreisje door de 
geschiedenis van het gebied. 
Lees bijvoorbeeld over 
de droogmaking van het 
Purmermeer met behulp van 
poldermolens in het eerste 
kwart van de zeventiende 
eeuw. Nu zorgen drie 
elektrische gemalen er voor 
dat de inwoners van de 
Purmer droge voeten houden.

Buitenplaatsen
En maak kennis met de locaties waar ooit prachtige 
buitenplaatsen stonden, zoals kasteel Ilpenstein, Westwijck 
en Wolffenhoeck, waar dichter Joost van den Vondel een 
graag geziene gast was. Ook kom je langs de kaasfabrieken 
De Purmer en De Verwachting, waar boeren in de vorige 
eeuw  hun melk naar toe brachten. Ook lees je over de 
verwoestende brand in de kerk in de Purmerbuurt en de 

huidige kerk die 
daarvoor in de 
plaats kwam. En 
wist u dat er ooit 
een trammetje 
door de Purmer 
reed? De tram rijdt 
al lang niet meer, 
maar het tracé is 
nog grotendeels 
herkenbaar in het 
landschap.

Gratis
De routes zijn ontwikkeld door het Waterlands Archief en 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de 
papieren versie is gratis af te halen op diverse locaties in 
de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Waterland, 
waaronder bij de gemeentehuizen, VVV’s, enkele musea en 
bibliotheken, en het Waterlands Archief. Daarnaast zijn de 
routes digitaal te vinden op www.waterlandopdekaart.nl onder 
de knop Wandel- en fietsroutes. Er zijn printbare versies op 
A4-formaat.

Zie voor meer informatie ook www.waterlandsarchief.nl en 
www.hhnk.nl/purmer-400-jaar.  l

Tweede Swim Pride

In oktober staat Purmerend bol van allerlei 
regenboogactiviteiten. Op 23 oktober 2021 
organiseerde Spurd voor het eerst een Swim Pride. 
Deze avond stond in het teken van samenzijn en 
ontmoeting. Een veilig sport en zwemklimaat is 
namelijk, niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Spurd vindt het daarom belangrijk bij te dragen aan het 
vergroten van acceptatie van LHBTIQ+ ‘ers in de sport. 

Ieder mens moet zichzelf 
kunnen zijn, los van seksuele 
of genderidentiteit. Daarom 
zette Spurd zich deze avond 
in voor LHBTIQ+ ’ers, hun 
naasten en iedereen die zin 
had in een gezellige avond. 
We vulden de feestelijke 
avond in met uitdagende, 
sportieve en leuke workouts, 
zoals FloatFit, Paaldansen, 
FloatFit Yoga (Balance) en 
Aqua Kickboksen. Met bijdragen van draq queen DonnaTella 
Vergatsie en zanger Tony Anderson beloofde het een 
fantastisch sfeervolle avond te worden.

Vanaf 19.15 uur stonden de deuren voor onze gasten open. 
Om 19.30 uur opende paralympisch zwemmer Querijn 
Hensen, namens de John Blankenstein Foundation, onze 
Swim Pride.

Superspannend
Zo hebben we in 2021 de Eerste Swim Pride in Nederland 
georganiseerd. Superspannend, met de vraag: slaat dit 
aan, is hier behoefte aan, komen er wel mensen op af, hoe 
wordt hier op gereageerd? De openingsact was fantastisch, 
met als hoogtepunt het optreden van DonnaTella Vergatsie. 
Na een toespraak van Querijn en het doorknippen van een 
regenbooglint door wethouder Harry Rotgans kon het feest 
beginnen. 

In totaal hadden zich tachtig enthousiaste deelnemers 
aangemeld. De sfeer van de avond was perfect: er werd 
veel gelachen, gezwommen, gesport en gedobberd. Voor 
iedereen was er wat wils. Eén conclusie was duidelijk; dit 
krijgt een vervolg.

Trots
Zaterdagavond 8 oktober 2022 is dus de tweede editie van 
de Swim Pride. Ook dit wordt hopelijk weer een avond om 
trots op te zijn, en we hopen op nog meer deelnemers om 
deze avond legendarisch en uniek te maken.
Aanmelden kan te zijner tijd via de website/web kassa, maar 
nu dus nog niet. Als het zo ver is, komt die te staan op  
www.leeghwaterbad.nl.

Freek Eshuis, Manager Spurd-Leeghwaterbad.  l
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Start beginnersgroep 
volksdansen
Bij dansvereniging FDP (Folklore Dansgroep 
Purmerend) kun je op een gezellige en ontspannen 
manier actief bewegen. We dansen recreatief, puur 
voor ons plezier. Dat het ook nog eens goed is voor 
je conditie, is mooi meegenomen. In de groepslessen 
leer je gevarieerde dansen uit verschillende landen.

Denk hierbij aan populaire danslanden als Albanië, Armenië, 
Bulgarije, Engeland, Griekenland, Israël, Macedonië, 
Nederland, Roemenië, Rusland, Servië, Turkije en de VS. 
De stappen en figuren worden rustig aangeleerd en de 
aanstekelijke muziek zet je bijna vanzelf in beweging. We 
dansen in een kring, in rijtjes of groepjes, zoals squares, 
en soms in paren. Je hoeft niet met een partner te komen, 
want we dansen allemaal met elkaar en wisselen steeds van 
partner.

Uitproberen
Het volksdansen is dit jaar gestart op 7 september en is 
iedere woensdag in Wijkplein Where met een cursus voor 
echte beginners. De lessen zijn van 19.30 tot 20.30 uur. 
Ook als je nog nooit hebt gedanst, kun je uitproberen of 
volksdansen iets voor jou is. Volksdansen is namelijk plezier, 
beweging en gezelligheid. Je leert gevarieerde dansen uit 
verschillende landen op aanstekelijke muziek.
We vinden het leuk als je met ons mee komt dansen. Dit kan 
op verschillende manieren en op je eigen niveau. Probeer het 
gewoon eens uit; een proefles is gratis.

Sport’in
Wij als FDP doen ook mee aan het Sport’in sportfestival op 
zaterdag 24 september bij de Markthal op de Koemarkt. Daar 
kun je vanaf 13.00 uur gratis meedoen aan twee workshops.
Kijk voor onze andere dansgroepen op www.folkloredans.nl 
of bel met Thea Okhuijsen, telefoon. 06-3754 4718.

Rina Burggraaff.  l

Mag deze jongen met jouw 
gezin op pad?

Sinds de start in 2018 heeft Buurtgezinnen in 
Purmerend bijna honderd gezinnen die wel een 
steuntje kunnen gebruiken gekoppeld aan een stabiel 
gezin in de buurt. 

Deze gezinnen geven het kind uit het gezin tijdens een leuke 
(mid)dag in of om de week wat extra liefde en aandacht, 
terwijl de ouders wat tijd voor zichzelf hebben. Ook in 
Overwhere zijn al veel gezinnen geholpen of hebben die 
steun gegeven. Aangezien nog meer gezinnen wachten op 
een fijn gezin, zijn we op zoek naar nieuwe steungezinnen.

We zoeken een gezellig steungezin, waar een vierjarige 
jongen na school mag komen spelen. Hij heeft een hechte 
band met zijn moeder. Ze zijn en doen veel samen, en dat het 
liefst buiten. Hij vindt het geen probleem als het dan regent. 
Zijn moeder denkt dat het goed is voor de ontwikkeling 
van haar zoontje als hij kan meedraaien in een gezin met 
een vaderfiguur en meerdere kinderen. Zo leert hij hoe je 
gezellig met elkaar speelt, welke regels er bij jou zijn en dat 
je soms op je beurt moet wachten. Als bijkomend voordeel 
zou de moeder dan wat meer tijd voor zichzelf hebben. Na 
een tweede burn-out heeft ze besloten haar drukke werk 
niet meer op te pakken. Nu volgt zij een opleiding voor een 
andere baan.

Initiatief
Dit lieve jochie weet wat hij wil, neemt graag het initiatief, 
heeft veel ideeën en is creatief. Hij houdt van buiten spelen, 
dansen, Playmobil, ninja’s, paardrijden en jurken.
We zoeken een steungezin:
•  Met een moeder, vader en kinderen, onder wie een 

leeftijdsgenootje;
•  Waar het jochie wekelijks na school mag komen 

spelen, het liefst op 
vrijdagmiddag;

•  Dat bij voorkeur in of vlak 
bij de Overwhere woont.

Wil je meer informatie? Dan 
kun je contact opnemen 
met Yolanda van der Arend, 
coördinator Buurtgezinnen 
Purmerend, via yolanda@
buurtgezinnen.nl, of bel: 
06-48431089, of kijk eens 
naar de andere aanvragen op 
buurtgezinnen.nl/waar/
Noord-Holland/Purmerend/. 
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