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Al dertig jaar wijkkrant
De wijkkrant die u al jaren ontvangt, is precies 
dertig jaar geleden, in 1993, begonnen in de Purmer-
Noord en uitgegroeid naar alle zeven wijken van 
Purmerend. Die wijken zijn: Centrum, Gors, Overwhere, 
Purmer-Noord, Purmer-Zuid, Weidevenne en 
Wheermolen. Sinds de samenvoeging van Purmerend 
en Beemster zijn ook de redacteuren van Binnendijks 
bij dit cluster aangeschoven.

Alle wijken hebben hun eigen vrijwilligers als redactieleden, 
met soms een wijkkerngroep als ondersteuning. Ze krijgen 
van hun wijkbewoners en allerlei organisaties de informatie 
om voor u als lezer de uitgave tot een leuke en mooie krant 
te maken. Soms is er een onderwerp dat voor meer of alle 
wijkkranten interessant is, zodat we die informatie met elkaar 
uitwisselen.

Redacteuren
U staat er misschien niet bij stil, maar er werken momenteel 
in totaal zestien redacteuren aan de diverse wijkkranten, die 
worden ondersteund door een eindredacteur. De redactie 

van Binnendijks bestaat uit twee redacteuren en een 
eigen eindredacteur.

Na het verzamelen, inplannen en redigeren wordt de kopij 
– dus teksten en foto’s – aangeleverd bij de opmaker van 
Werkom, die er voor zorgt dat de krant zijn uiterlijk krijgt 
en leesbaar wordt. Vervolgens gaat deze naar de drukker 
om alles letterlijk op papier te laten zetten. Dan zijn we 
ondertussen alweer drie weken verder. Daarna gaat die 
papieren versie naar het bedrijf dat er voor zorgt dat de krant 
wordt verdeeld onder de bezorgers die de wijkkrant in uw 
brievenbus stoppen. Vanaf het verzamelen van de stukken 
tot aan de krant bij u op de mat valt zijn dan zo’n vier tot vijf 
weken verstreken.

Informatie
Wij als redactieleden hopen u nog lang van al deze leuke, 
nuttige en interessante informatie te kunnen voorzien. Mocht 
u zelf iets leuk hebben om over te willen schrijven voor 
de wijkkrant, dan kunt u uw verhaal en/of foto sturen naar 
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com. De wijkkrant is er 
immers niet voor niets ‘voor en door bewoners’.  l

In de laatste raadsvergadering van 2022 is afscheid 
genomen van wethouder Eveline Tijmstra. Na 12,5 
jaar stopt ze in de Purmerendse politiek. Nadat ze op 
9 november haar vertrek aankondigde, ging het CDA 
op zoek naar een opvolger en droeg Pascal Verkroost 
voor, die inmiddels is benoemd. Na ruim acht jaar als 
raadslid start hij na zijn benoeming meteen met zijn 
werkzaamheden als wethouder van Purmerend.

Pascal was fractievoorzitter van het CDA. Als raadslid is 
hij al sinds 2014 betrokken bij de Purmerendse politiek. 
Namens de raad was hij daarnaast onafhankelijk voorzitter bij 
commissievergaderingen en raadsbijeenkomsten. Afgelopen 
voorjaar zat hij in de vertrouwenscommissie voor de werving 
en selectie van de nieuwe burgemeester. Pascal woont met 
zijn gezin in de buurt van de binnenstad. Nu hij start als 
wethouder, heeft hij afscheid moeten nemen van zijn baan als 
directeur bij de gemeente Waterland. Pascal: “Ik kijk er naar 
uit om als wethouder aan de slag te gaan en op deze nieuwe 
manier een bijdrage te leveren aan onze gemeente.”

Bedankt
Eveline werd 
in de raads-
vergadering 
bedankt voor 
haar inzet voor 
Purmerend, 
voor haar werk 
als raadslid en 
later als wet-
houder. Ze kijkt 
tevreden terug 
op de afgelo-
pen jaren: “Ik 
vond het een 
geweldige erva-
ring om me als volksvertegenwoordiger en bestuurder in te zetten 
voor de stad. Een stad waar ik met heel veel plezier woon en waar 
mijn kinderen zijn geboren. Onze gemeente is prachtig en ik ben 
trots op de bijdrage die ik heb geleverd. Begin 2023 neem ik nog 
officieel afscheid van de gemeente op een manier die past bij mij 
en bij onze stad, met gezelligheid, muziek en cultuur.”  l

Pascal Verkroost volgt Eveline Tijmstra op als wethouder
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Op woensdag 21 december kregen 
de vrijwilligers van het Alzheimer Café 
Purmerend het Lokaal Compliment uitgereikt 

uit handen van wethouder Welzijn Harry Rotgans. Dit 
gebeurde bij de locatie van het Café zelf. Deze jaarlijks 
terugkerende prijs van € 1.000,- wordt door de gemeente 
uitgereikt 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 Rabobank, werd deze middag uitgereikt, en wel 
aan Buurtvereniging Noordbeemster. In totaal krijgen tien 
voorgedragen organisaties een geldprijs voor hun werk 
voor de lokale samenleving.

Het Alzheimer Café is er voor iedereen die te maken heeft met 
dementie en wordt iedere tweede woensdag van de maand 
georganiseerd in Purmerend. Het is een fijne ontmoetingsplek 
met gezelligheid, tips en informatieve lezingen over (omgaan met) 
dementie. Het doel is om mensen met dementie en hun omgeving 
een fijne plek te bieden waar ze ervaringen kunnen delen, terecht 
kunnen met vragen bij deskundigen en met elkaar in gesprek kun-
nen gaan. Dit alles gebeurt omdat de organisatie het belangrijk 
vindt dat dementie bespreekbaar wordt en blijft. Het is een heel 
mooi initiatief, dat zonder de vrijwilligers niet mogelijk was.

Actief
De tweede prijs, die door het Coöperatiefonds van Rabobank 
Waterland en Omstreken werd aangeboden, is voor Buurt-
vereniging Noordbeemster. Deze actieve vereniging organiseert 
jaarlijks meerdere activiteiten in Noordbeemster. Jong en oud is 
welkom bij seizoens- en thema-activiteiten en (oud-Hollandse) 
spellen en zorgt voor verbinding met de bewoners. Tijdens de 
coronapandemie besefte de vereniging hoe belangrijk het is om 
mensen een extra steuntje in de rug te geven, waarna ze een 
Lief en Leed-actie heeft opgericht. De kleine gebaren waren flink 
van waarde voor ongeveer 120 leden.

Verschil
Vrijwilligers maken het verschil voor Beemster en Purmerend 
– én de inwoners. Met het Lokaal Compliment spreekt 
de gemeente haar waardering uit richting alle vrijwilligers 
die zich tomeloos inzetten voor de mensen in de stad en 
dorpen. “Samen krijg je veel meer gedaan dan alleen, 
vandaar ook het thema ‘Met elkaar’. Sommige mensen 
vinden het misschien nog lastig om hulp of steun bij anderen 
te zoeken. Juist daarom is het zo belangrijk dat deze 
vrijwilligersorganisaties en -initiatieven er zijn”, zegt Rotgans.
Maria Deen (winnares Lokaal Compliment 2021): “Hoe mooi is 
het als men iets voor elkaar over heeft? Dat geeft energie en 
maakt iedereen blij. Er is altijd behoefte aan meer vrijwilligers.” 
Rob de Neve (Rabobank) vult aan: “Vrijwilligersorganisaties 
zijn belangrijk en voor sommige mensen van grote waarde; dat 
wordt nog wel eens onderschat. Daarom vinden we het belang-
rijk om deze organisaties en initiatieven ieder jaar opnieuw uit te 
lichten en een podium te geven. Dat verdienen ze.”

Aanmoedigingsprijs
Er zijn 49 organisaties voorgedragen voor een Compliment. Uit 
alle inzendingen heeft de jury tien organisaties genomineerd. 
De jury bestond dit jaar uit Rotgans, De Neve en Deen. De jury 
bezocht op 21 december organisaties om hen persoonlijk te 
feliciteren. De overige acht organisaties ontvangen een aanmoe-
digingsprijs met een geldwaarde van € 250,- van de gemeente, 
samen met felicitaties en een klein presentje. Deze zeven orga-
nisaties zijn: Buurtbus Beemster, Cultureel Centrum Onder de 
Linden, De Fotomeute, Historisch Genootschap Beemster, NKT 
Theaterschool, Stichting Kerkhof Overweersepolderdijk, Stichting 
Orgelkring Waterland en Zondagmiddag podium ZOMIPO.  l

vadertje tijd
hij is zo oud als Methusalem
en zo kwiek als een hoentje

loopt maar door en door
elke dag de wereld rond

wanneer hij over zeeën gaat
voelt hij als een vriend

maar bij de diepe dalen
wil je hem verwensen

lijkt hij niet vooruit te gaan

al verlies jij je tijd
bij die donkere diepten
hij ziet de dag en nacht

van het leven wel
zijn zon en duisternis
lopen met hem mee

al is hij zo oud als Methusalem
en zo kwiek als een hoentje

hij gaat gestaag door en door

Thea de Hilster.

Alzheimer Café wint Lokaal Compliment 2022
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Gouden Waarderingsspelden 
uitgereikt

Burgemeester Ellen van Selm reikte op zondag 1 
januari twee Gouden Waarderingsspelden uit. Dit 
gebeurde tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente in Theater de Purmaryn.

De Gouden Purmerendse Waarderingsspeld gaat dit jaar niet 
naar één, maar naar twee organisaties. Hospice ‘Het Thuis van 
Leeghwater’ in Beemster en hospice ‘In Vrijheid Waterland’ in 
Purmerend ontvangen beide de eervolle onderscheiding voor 
hun inspanningen voor de inwoners in onze gemeente.

Liefdevol
De hospices bieden een liefdevol thuis, waar mensen de 
laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen. Ze worden 
daarbij begeleid door verpleegkundigen en door onmisbare, 
goed opgeleide vrijwilligers, die de vaste krachten helpen en 
aandacht en aanwezigheid geven aan de tijdelijke bewoners 
door er ‘te zijn’. De teams zorgen er in een huiselijke setting 
voor dat in alle rust en op eigen wijze afscheid kan worden 
genomen van het leven, afgestemd op de wensen en 
behoeftes van de tijdelijke bewoners.

Beide organisaties bewijzen van grote maatschappelijke 
waarde te zijn voor inwoners die ongeneeslijk ziek zijn en 
niet meer thuis kunnen of willen wonen door palliatieve zorg 
binnen de gemeente aan te bieden.  l

Vereniging Vervoer Ouderen 
veertig jaar

Ze rijden dagelijks door de wijk, de bussen van 
Vereniging Vervoer Ouderen (VVO). Mensen die minder 
mobiel zijn, worden met de bus naar verschillende 
bestemmingen gebracht. Soms is dat familie, 
dokter, ziekenhuis of bingomiddag, maar ritjes naar 
winkelcentrum of zwembad zijn ook de gewoonste zaak 
van de wereld. Er rijden drie bussen met vrijwilligers 
als chauffeur, die vanuit het kantoor aan de Hannie 
Schaftstraat worden aangestuurd – en dit al veertig jaar.

Op woensdag 18 mei 1983 overhandigde Jan Stiemer, 
namens Werkmansvereniging Vooruit, de sleutel van de 
eerste bus aan oud-wethouder en voorzitter Karel Bakker, 
penningmeester G. Schoen en secretaris  A. Boddé, met de 
wens dat de bus ‘vooral de sociaal zwakkeren zou helpen’. 
De vereniging is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige 
organisatie, waarvan veel mensen gebruik maken. Er zijn 
ongeveer driehonderd leden, die veertig euro per half jaar 
betalen en daarvoor gratis worden vervoerd. Gemiddeld 
zestig mensen per dag maken gebruik van deze service en 
worden naar hun bestemming gebracht en weer opgehaald. 
De bussen rijden alle werkdagen van 9.00 tot 16.45 uur.

Gesponsord
De VVO wordt al jaren gesponsord door een twintigtal trouwe 
Purmerendse bedrijven, en de gemeenten Purmerend/
Beemster, Waterland en Wormerland geven subsidie. De hele 
organisatie wordt gerund door 55 enthousiaste vrijwilligers, 
die onderverdeeld zijn in bestuur, telefonisten en chauffeurs.
Op zaterdag 1 april is er een feestelijke bijeenkomst voor alle 
(ex)-vrijwillig(st)ers en sponsoren. Deze wordt gehouden in 
het Buurthuis, Middenpad, Zuidoostbeemster, van 14.00 tot 
16.00 uur. Je kunt je aanmelden via info@vvobus.nl.  l

Word vrijwilliger bij Stichting 
Wonen Zorg Purmerend
In Purmerend wonen net als overal in ons land 
veel ouderen. Ook in onze wijk bestaat een aantal 
woonvormen voor onze oudere medebewoners, 
zoals bijvoorbeeld De Rusthoeve. In deze diverse 
woonvoorzieningen houden zich de nodige dames en 
heren bezig met allerlei zaken voor de bewoners. Zij 
kunnen nog wel wat extra vrijwilligers gebruiken.

Onze verslaggever had in restaurant De Populier van De 
Rusthoeve een ontmoeting met twee dames van de Stichting 
Wonen en Zorg Purmerend. Deze dames, Kelly Brussel en 
Mariëtte Quint, hebben de leiding over het verzorgen van 
allerlei activiteiten en hulpvragen van en voor de bewoners.

Locaties
De stichting is werkzaam op drie locaties in Purmerend, te 
weten De Rusthoeve, Heel Europa en De Tien Gemeenten. 
De activiteiten worden veelal verzorgd door vrijwilligers, en 
natuurlijk zijn er altijd vacatures. Hierbij valt te denken aan: 
maatjescontact, helpen in de keuken, fietsen met bewoners 
en meehelpen bij de spelletjesmiddag of het klaverjassen.
Er kan echter ook worden gekeken naar een uitdaging op 
maat. Stel, u bent ergens heel goed in of vindt iets erg leuk 
om te doen, dan denkt Mariëtte graag met u mee over hoe u 
dit zou kunnen inzetten bij de oudere bewoners.
Kortom, als u wat van uw tijd beschikbaar wilt stellen 
voor onze oudere medemensen, dan bent u van harte 
welkom. Mariëtte is als coördinator Vrijwilligers en 
Recreatie graag beschikbaar voor meer informatie of een 
kennismakingsgesprek.  U kunt haar bereiken via e-mail, 
m.quint@swzp.nl, of door te bellen naar 06-57195429.  l
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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: Gemeente, Purmerends Museum, 
Thea de Hilster en Vereniging voor Ouderen.
E-mail redactie: wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom.
Kopij aanleveren kan tot 27 februari 2023.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 23 maart 2023.
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Ken uw wijk weer terug?

Van verschillende buurtbewoners 
was er de vraag of er weer een ‘ken 
uw wijk’-foto kan worden geplaatst. 
Daaraan geven we graag gehoor en 
onze fotograaf heeft dan ook een 
puzzelfoto gemaakt. Als u weet waar 
dit in de wijk is, kunt u tot 27 februari 
2023 de oplossing insturen en maakt 
u kans op een VVV-bon ter waarde 
van vijftien euro. Opsturen kan naar 

wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com. Vergeet niet uw 
naam en adres te vermelden. Veel succes!  l

Te laat gestart...
Op het moment dat ik er achter kwam dat ik weer 
eens te laat was gestart met het maken van de 
nieuwe wijkkrant, was het net na kerst 2022. Dit komt 
doordat ik in mijn hoofd had dat ik voor de kerst eens 
iets anders in de huiskamer wilde hebben dan de 
traditionele kerstboom of -stal.

Nu heb ik op de zolder nog geen treinbaan 
liggen, maar wel alle spullen die daarvoor nodig 
zijn. Zodoende dat ik dus twee weken voor kerst 
ineens was begonnen aan een minispoorbaan 
voor in de woonkamer. Ik heb twee piepschuim 
platen die ik had liggen van zolder gehaald, 
waardoor ik een emplacement kon maken van 

een meter bij een meter. Met wat restbrokken van piepschuim 
heb ik wat leuke bergen er op gemaakt en ingesmeerd met 
gips, om daarna met acrylverf alles in kleur te zetten. Een aantal 
van de huisjes die ik heb, sommige eerst even opgeknapt of 
weer in elkaar gezet, heb ik bij elkaar geplaatst, zodat het een 
behoorlijk dorpje kon worden. Daarna heb ik het geheel bij mijn 
voorkamerraam op twee schragen geplaatst. Het is me wel gelukt, 
maar daardoor is de start van de wijkkrant me totaal ontschoten.

Het voordeel hiervan is dat ik wel weer een leuk verhaal heb om u 
als lezer van te laten genieten. Ik heb al wat leuke reacties gehad 
van diverse mensen die ik mijn kerstspoor heb laten zien – en 
dat was dan nog alleen maar via foto’s of een klein filmpje op 

mijn telefoon. Een vriendin 
vertelde zelfs dat de baan in 
werkelijkheid nog veel mooier 
is, en dan heb je toch weer 
eer van wat je bedacht hebt. 
Daarnaast is het een goede test 
om te zien wat gips en acrylverf 
doen voor het maken van een 
groot emplacement voor op de 
zolder, of misschien wel in een 
van de slaapkamers.

Louise Lowies.  l

Wintertentoonstellingen

Sinds 2 januari staan twee lokale kunste-
naars centraal in de etalage van de VVV/
Museum winkel in de Peperstraat 35. Het 
Purmerends Museum heeft de etalageruimte beschikbaar 
gesteld aan Kunstcollectief Purmerend om daar maande-
lijks een kunstenaar te tonen met een of meerdere werken.

2 januari – 6 februari: Jurgen van den Hoek
Voordat Jurgen aan een schilderij begint, is het 
creatieve proces grotendeels achter de rug. 
Tientallen schetsen, ontwerpen en detailschet-
sen zijn (soms met behulp van de computer) in 
het ontwerpproces gemaakt. Het eindresultaat 
staat dus al vast als hij aan een schilderij be-
gint. Doorgaans schildert Jurgen met acrylverf 
in combinatie met permanent inkt-pennen. Voorkeursformaat is 
90 bij 90 centimeter. Het eindresultaat is ‘strak en realistisch’. 
Vaak doet zijn werk denken aan M.C. Escher. Zwart-wit werk heeft 
zijn voorkeur, omdat dit een krachtig eindresultaat geeft en het je 
dwingt tot het maken van keuzes (het is zwart of wit).
Zie ook: www.jurgenvandenhoek.nl.

6 februari – 6 maart 2023: Joke Goossens
Na een jaar kunstacademie is Joke biologie 
gaan studeren. Ze gebruikt dan ook vaak 
thema’s uit de natuur, zoals bloemen, land-
schappen of wolkenluchten. Ze heeft heel 
lang vooral geaquarelleerd, maar is nu alweer 
jaren enthousiast met krijt, zachte pastel en 
oliepastel bezig. Voor grotere doeken neem 
ze meestal acryl, al dan niet met gel-medium voor meer reliëf. 
Licht-donkercontrasten en de effecten van de lichtinval vindt ze 
steeds een uitdaging. Ze zoekt vaak plekken op in haar directe 
omgeving, zoals het Purmerbos of het Twiske. Door af en toe 
een cursus te volgen, vindt ze vaak nieuwe inspiratie.
In de VVV/Museumwinkel is meer informatie over de 
kunstenaar en het werk van die maand te vinden.  l

Waar is dit?
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