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Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

Charlotte en haar buurttuin

Wijkwethouder Eveline Tijmstra ging op bezoek 
bij Charlotte Hardebol, initiatiefnemer van een 
buurttuin. Verborgen tussen huizen in de Eemstraat, 
Scheldestraat en Merwedestraat ligt een groen en 
bloemrijk veldje. Deze buurttuin in Overwhere wordt 
met veel zorg en aandacht door haar onderhouden.

“De buurttuin is eigenlijk uit nood geboren”, vertelt Charlotte. 
“Tot 2013 hadden we veel overlast van hangjongeren. Dat 
jaar had een heftige storm de bomen die op het gras stonden 
omvergewaaid. De gemeente kwam na afloop wel het hout 
opruimen, maar de wortels en omgewoelde aarde bleven 
liggen. Ik vond het geen gezicht.” Charlotte is toen met wat 
buren bij elkaar gekomen en samen hebben ze hun plan voor 
een buurttuin voorgelegd aan de gemeente. Ze hebben het 
groen aansluitend geadopteerd, met een prullenbak er bij, en 
verzorgen nu samen de beplanting.

Inspiratie
Charlotte en haar mede-initiatiefnemers hebben heel diverse 
planten neergezet. Eerst stond er vooral eenjarige beplanting, 
maar nu staan er veel vaste planten. Ze wordt er ook steeds 
handiger in, want bijvoorbeeld door showtuinen te bezoeken 
bij kwekerijen doet ze inspiratie op. Zo bloeit de tuin nu 
het hele jaar door en zijn er genoeg plekjes voor vogels en 
insecten om naar eten te zoeken of een nestje te bouwen. Je 
ziet echt dat dat effect heeft, want tien jaar geleden zaten er 
alleen maar kauwen, en nu zoemt het van het leven.

Voorbijgangers
Mensen uit de directe omgeving weten de tuin inmiddels 
goed te vinden, maar ook bewoners van verderop komen 
steeds vaker een kijkje nemen, vertelt Charlotte.”‘Ik ben hier 
vaak te vinden, dus vertel ik graag wat we hier doen aan 
voorbijgangers. Ik bied ze een kop koffie aan en maak zó een 
stekje voor iemand, als die een plantje mooi vindt. Zo zijn we 
zelf ook aan veel van de planten gekomen. Als je dat allemaal 
moet kopen, is het immers hartstikke duur.”

Tuiniergek
Als Charlotte in de buurttuin werkt, kan ze zomaar de tijd 
vergeten: ze is echt een tuiniergek. Op haar werk doet ze veel 
met haar hoofd. Over de inrichting en het onderhoud van de tuin 
denkt ze ook wel na, maar het is vooral met je handen werken. 
Dat vindt ze heerlijk en ze is daarom elke dag wel in de tuin te 
vinden. ’s Zomers is ze er helemaal niet weg te slaan. En je ziet 
dat het effect heeft op de buurt; niet alleen voor de beestjes, 
maar ook voor de bewoners. Mensen zien elkaar en laten hun 
poorten open staan om zicht op de buurttuin te houden. Ze 
noemen haar ook wel ‘de mevrouw van die tuin’. Er zitten nog 
steeds wel jongeren, maar die genieten net zo goed van deze 
plek. Ze ruimen netjes hun afval op, en als ik aankom met zware 
zakken potgrond, helpen ze me zelfs een handje met tillen.  l

Even voorstellen: 
burgemeester Ellen van Selm

Sinds donderdag 22 sep-
tember heeft onze stad een 
nieuwe burgemeester. Ellen 
van Selm is die dag geïn-
stalleerd door de commis-
saris van de koning, Arthur 
van Dijk. In het bijzijn 
van haar familie, de com-
missaris van de koning, 
wethouders en raadsleden, 
legde Van Selm de eed af. 
Locoburgermeester Mario 
Hegger hing haar vervol-
gens de ambtsketen om.

De burgemeester geeft aan dat ze aan het thuisgevoel van de 
Purmerenders wil werken. Ze wil er voor zorgen dat inwoners die 
dat willen betrokken kunnen zijn bij hun eigen leefomgeving.  

Charlotte (links) met wijkwethouder Eveline Tijmstra.
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Veel inwoners hechten immers grote waarde aan de 
leefbaarheid in hun wijk of stad en vinden het fijn als ze 
daarbij worden betrokken. Van Selm vindt het belangrijk 
dat een gemeente daarop aansluit en een serieuze 
gesprekspartner is voor de bewoners. De gemeente zoekt 
een passende samenwerking met haar inwoners en zal zich 
creatief opstellen.

Opsterland
Van Selm is 58 jaar en lid van D66. Ze was sinds 1 december 
2014 burgemeester van de gemeente Opsterland in Friesland. 
Daarnaast was ze voorzitter van P10, een netwerk van grote 
plattelandsgemeenten, bestuurslid van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en lid van het bestuur van het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
Wij als redactie heten de nieuwe burgemeester van harte 
welkom en wensen haar veel plezier in onze mooie stad!  l

Feestdagenwens
Ik wil alle inwoners graag bedanken voor 
het warme welkom in de gemeente en hoop 
ook u binnenkort te mogen ontmoeten. Deze 
feestdagen kunnen we gelukkig weer met jong 

en oud samenzijn en echt in verbinding zijn met elkaar. Laten 
we daarvan genieten en naar elkaar omkijken.  
Ik wens u mooie en fijne feestdagen. 

Allergedachtenisavond in 
teken van liefde

Op zaterdag 29 oktober is op het historische 
kerkhof aan de Overweersepolderdijk een 
Allergedachtenisavond gehouden. Dit is een avond die 
jaarlijks terugkomt, met veel vrijwilligers en bezoekers. 

Deze avond stond helemaal in het teken van ‘Liefde is oneindig’.
Het oude, monumentale kerkhof was voor deze gelegenheid 
volledig sfeervol aangekleed met diverse kraampjes om 
een wens of gedachte op te schrijven en achter te laten. De 

begraafplaats was volledig voorzien van lichtjes, fakkels en 
vuren. Ook werd er achter het kapel gezongen door een koor 
van vijf jongeren. Tevens was er een kraampje met glühwein 
en warme chocolademelk. Daarnaast was het kapelletje deze 
avond voor de bezoekers opengesteld.
Al met al was het een sfeervolle avond om herinneringen op 
te halen.

Louise Lowies.  l

Wie goed doet 
ontmoet!

WelzijnWonenPlus is een 
welzijnsorganisatie in 
Purmerend die er is om 
thuiswonende mensen vanaf 
65 jaar en mensen met een 
lichamelijke en/of verstan-
delijke beperking of psychi-
sche aandoening te ondersteunen bij het zelfstandig blijven 
wonen. Aan deze mensen wordt praktische hulp, persoonlij-
ke ondersteuning en begeleiding geboden door vrij willigers 
met de focus op ‘mee kunnen doen’ en ‘er toe doen’.

Vindt u het leuk om een buurtbewoner een bezoekje te 
brengen of te wandelen met iemand uit uw wijk? Kijk eens 
of er wellicht iemand is die u hier ontzettend blij mee kunt 
maken én waar uzelf ook blij van wordt!
Houdt u ervan om  rond te snuffelen in een kringloopwinkel, op 
zoek naar leuke spulletjes? Dan hebben wij misschien een leuke 
match voor u. Deze mevrouw is 64 jaar en wil ook graag in een 
kringloopwinkel rondkijken. Ze woont in de Purmer-Noord en wil 
graag met u op pad. Mevrouw loopt met een rollator.
Voor een meneer van tachtig jaar, eveneens uit de Purmer-
Noord, zijn we op zoek naar een sterke man met wie hij op 
woensdag gezellig naar de markt kan. Meneer zit in een 
rolstoel en komt haast niet buiten, en dat vindt hij super 
jammer. Vind u het leuk om samen naar de markt te gaan en 
heeft u spierballen? Reageer dan vooral.
Denkt u, ja, dat wil ik wel, neem dan gerust contact met ons 
op; alles is bespreekbaar.

Contact
Kijk naar de rubriek ‘Zoek en Ontmoet’ hieronder en wellicht 
zit er iets voor u bij, want wie goed doet ontmoet! 
Bel of mail ons even, dan leggen we uit hoe we u in contact 
brengen met degene die de vraag aan ons heeft gesteld.  
Ook jongeren zijn van harte welkom. 
WelzijnWonenPlus zorgt goed voor haar vrijwilligers. We 
organiseren leuke bijeenkomsten, brengen u in contact met 
andere mensen en u ontvangt jaarlijks een leuke attentie.
WelzijnWonenPlus is iedere werkdag bereikbaar van  
09.00 tot 12.00 uur op 0299-426364 of via  
purmerend@welzijnwonenplus.nl.  l

mailto:purmerend%40welzijnwonenplus.nl?subject=
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Gezond en actief 
met QR-Fit-beweegroute

Op donderdagmiddag 13 oktober vond het 
openingsevenement plaats van de QR-Fit-beweegroute. 
Toen onthulde plaatsvervangend wethouder van sport 
Coen Lageveen op het veld achter Wijkplein Where 
officieel de QR-Fit-beweegroute. Dit initiatief en het 
evenement zijn een samenwerking van QR-Fit, Spurd 
en de gemeente en is er voor iedereen: jong en oud, 
sportief en niet sportief.

Op verschillende plekken in de wijken Overwhere en 
Wheermolen kan iedereen gemakkelijk in de buitenlucht 
sportief actief zijn. QR-Fit is een gratis beweegroute met 
routepaaltjes door de wijken. Bij elk paaltje geeft de scan 
van de QR-code een oefening weer. Deze sportoefeningen 
zijn er in drie intensiteiten - van beginnend tot gevorderd - 
en goed uitvoerbaar voor iedereen. Wel is een smartphone 
nodig om de QR-code van de oefeningen op een van de 
twaalf routepaaltjes te kunnen scannen. Als je deze scant 
met de bijbehorende gratis QR-Fit-app, kun je direct en op 
eenvoudige wijze aan je conditie werken.

Laagdrempelig
Snelle - vooral digitale - technologische ontwikkelingen bepalen 
meer dan ooit de snel veranderende samenleving. Deze ontwik-
kelingen zijn van grote invloed op de manier waarop mensen 
sporten en bewegen. Sporters 
willen, met behulp van allerlei 
technische hulpmiddelen, op 
een zelf gekozen tijdstip in 
beweging komen. Flexibiliteit 
en keuzevrijheid zijn daarbij 
belangrijk. Sporten moet 
vooral laagdrempelig zijn en 
gemakkelijk inpasbaar in het 
drukke bestaan. De QR-Fit-
beweegroute voldoet aan 
deze criteria.

Veel sportplezier!                l

Start campagne 
energiebesparende producten 

Op 14 november is de gemeente gestart met het 
uitgeven van energiebesparende producten aan 
inwoners die het hardst worden getroffen door de 
stijgende energierekening. Voor een bedrag van 
maximaal € 175,- kunnen zij online gratis producten 
bestellen. Ook kunnen ze kosteloos advies en hulp 
krijgen van energiecoaches. Deze actie is voor 
inwoners die de energietoeslag ontvangen.

In de webshops van het Duurzaam Bouwloket kunnen 
mensen zelf kiezen welke energiebesparende producten 
ze willen bestellen, bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie en 
ledverlichting. De energiecoaches van WelzijnWonenPlus 
helpen met gratis persoonlijk advies en eventueel het 
installeren van de producten als mensen dit niet zelf kunnen. 

 Foto: Website Slim met energie!

Resultaat
Verantwoordelijk wethouder Mario Hegger heeft deze actie 
eerder aangekondigd en vindt het belangrijk om de inwoners 
van Purmerend te ondersteunen bij het verlagen van de 
energiekosten. De gemeente biedt met de actie ‘Slim met 
energie!’ eenvoudige maatregelen en energieadvies aan, 
zaken die direct resultaat opleveren en voelbaar zijn in de 
portemonnee. De wil om te besparen is door de stijgende 
energieprijzen groot, en juist eenvoudige maatregelen die je zelf 
kunt uitvoeren of verbeteringen die je kunt aanbrengen maakt 
dat iedereen kan beginnen met energie besparen. We hopen 
van harte dat veel mensen meedoen om energie te besparen, 
zodat ze minder voor de energierekening hoeven te betalen.

Persoonlijk
Het gaat om ongeveer vijfduizend huishoudens die persoonlijk 
worden benaderd om mee te doen. Purmerend ontvangt 
van het Rijk in totaal circa € 812.000,- om deze actie vorm te 
geven. Huishoudens die de energietoeslag later ontvangen, 
omdat de aanvraag nog in behandeling is, kunnen vanaf het 
moment van toekenning meedoen met de actie.
Op www.purmerend.nl/slimmetenergie staat meer informatie 
over de actie. De actie loopt tot eind 2023.  l

http://Slim met energie!
http://www.purmerend.nl/slimmetenergie
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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: Ellen van Selm, Eveline Tijmstra, 
Thea de Hilster, gemeente, WelzijnWonenPlus en Wij Allemaal.
E-mail redactie: wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom.
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De volgende wijkkrant verschijnt rond 2 februari 2023.
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Medebewoners, bedankt!

We zitten al weer aan het einde van 2022. De dagen 
worden steeds korter met betrekking tot ons daglicht. 
Inderdaad, de donkere dagen voor Kerstmis. Lieve 

medeschrijvers, ik wil 
jullie hartelijk bedanken 
voor alle teksten die jullie 
hebben aangeleverd, 
waardoor we weer een 
mooie wijkkrant hebben 
kunnen maken.

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, uit veiligheidsoogpunt geen adres of 
telefoonnummer plaatsen, maar misschien dat een van de 
buren kan helpen als u zelf geen computer of tablet heeft.
Ik wens jullie fijne kerstdagen en een mooi 2023.
Louise Lowies.  l

Lieve allemaal,
De dagen worden korter, de 
avonden langer. Heerlijk om 
met een kopje thee, kaarsje 
aan en een goed boek op de 
bank onder een dekentje te 
kruipen. November wordt ook 
wel ‘movember’ genoemd. 
Deze maand laten mannen hun 
snor staan om bewustwording 
te creëren en geld in te 
zamelen voor onderzoek naar 
prostaat- en teelbalkanker. Wist 
je dat er ook een mannengroep 
is bij het inloophuis? Hier 
komen mannen samen om te 

delen, verbinden of gewoon even op adem te komen.
Al is het koud en grijs buiten, bij ons is het warm en staat 
altijd de koffie klaar. Je bent van harte welkom voor een 
goed gesprek in onze gezellige huiskamer, maar je kunt 
ook deelnemen aan een van onze vele activiteiten. Er is 
bijvoorbeeld een thema-avond ‘Kanker in het gezin’.

Kerstbrodenactie
Ook dit jaar is er weer een mooie kerstbrodenactie van 
ambassadeur Bart Tishauser. Koop een kerstbrood voor € 10,- 
en doneer zo € 5,- voor Kika en Wij Allemaal. Dit initiatief is 
een mooie samenwerking met Banketbakkerij Mastenbroek. 
Je kunt nu nog bestellen. Doe dit bij het inloophuis tot 
19 december via info@wij-allemaal.nl of via actiekerstbroden@
gmail.com. Haal je kerstbroden op bij het inloophuis op 
dinsdag 20 december tussen 10.00 en 12.30 uur of laat ze 
thuisbezorgen wanneer je ze via de actie kerstbroden hebt 
besteld. Je kunt betalen bij ophalen of aflevering.  l

Kerstgedachte.
Ieder mens gelooft.

De één gelooft in God,
De ander gelooft in Jahweh,

De volgende gelooft in Mohammed,
Weer een anders gelooft in Allah,

En weer anderen gelooft in zichzelf,
Er zijn mensen die geloven dat ze niet geloven.

We zeggen het ook soms hardop,
Ik geloof dat ik u ken,

Ik geloof dat ik het weet,
Ik geloof dat ik het kan,

Ik geloof dat ik het gevonden heb.
Iedereen gelooft.

Louise Lowies.

Ode aan Jan
jij kijkt 

vertelt zijn
Latijnse naam 

Chamae Cyparis
zo mooi van vorm

 en beeldbepalend
voor de kleine tuin

ziet er goed uit zeg je
heb hem opgekweekt 

van plantje in een bakje
tot grote groene boom
vind hem veel te hoog 
wil de top eruit halen

niet nodig vind je
ik luister naar je

doe het niet
besluit
hij staat 
goed zo

Thea de Hilster.
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