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WIJKKRANT
PURMEREND-OVERWHERE
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

MULTIFUNCTIONELE
SPORTHAL DE BEUK GEOPEND
Op 23 september vond de
feestelijke opening plaats
van de nieuwe, multifunctionele sporthal aan de
Van IJssendijkstraat. De
hal kwam er pas na vele
jaren van gesteggel. Allerlei voorstellen, locaties
en tekeningen passeerden
de revue, maar eind 2016
kon dan eindelijk worden gebouwd. Wethouder Roald
Helm sloeg de eerste paal en verrichtte op 23 september ook de opening.
Na de speeches werd
buiten onder groot
applaus de nieuwe
naam van de sporthal
onthuld: het vroegere
De Beukenkamp was
in het korte, maar
krachtige De Beuk
veranderd.
Aansluitend kon
iedereen de inrichting
van de sporthal
bewonderen. Vooral
de aparte turnhal is
een plaatje en dat geeft een warm gevoel bij de atleten, die hun
prestaties nu nog verder kunnen verbeteren.
Hulde voor al die mensen die vele jaren en dagen zijn bezig
geweest om deze hal te verwezenlijken.
l

Nieuwe rubriek in de maak
In de rubriek ‘Nieuw in Overwhere’ willen we graag
nieuwe buurtbewoners aan u voorstellen. Waar komen ze
vandaan, wat bracht ze naar Purmerend Overwhere en wat
vinden ze van de wijk? Lijkt het u leuk om zelf mee te doen
aan deze rubriek of wilt u iemand opgeven? Mail dan naar
de redactie via redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
Ons nieuwe redactielid Ingrid Koorn trapt alvast af op pagina 3. l
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Help de vogels de winter door
IVN Waterland houdt een workshop annex
info-avond over het voeren van vogels in
de winter, en wel op dinsdag 14 november
om 19.30 uur, Wijkplein Where, in de
keukenstudio van gebouw Triton.
Als het in het najaar kouder wordt, krijgen onze vogels het
moeilijker. Er is gewoon minder voedsel beschikbaar, terwijl
hun verbranding meer energie vraagt bij lage temperaturen.
Door de kortere daglengte hebben ze ook minder tijd om
eten te zoeken. En bij sneeuw en ijs worden de laatste
voedselbronnen voor hen vaak onbereikbaar.

Bijvoeren
Gelukkig zijn er veel mensen die hen in deze donkere
maanden de winter doorhelpen. In tuincentra en
supermarkten is daarvoor van alles te koop. Veel mensen
weten echter niet goed hoe, waar en wanneer ze precies
moeten bijvoeren. Hoe zorg je dat de vogels in je tuin veilig
zijn? Welk voer en welke voermiddelen zijn het beste voor
de diverse vogelsoorten? Hoe maak je de inrichting van
je tuin vogelvriendelijk? Kunnen we ook iets doen voor de
watervogels als sloten en plassen dichtvriezen? En hoe maak
je zelf een voedselrijk en gezond vogelmenu?
IVN Waterland kan op deze en andere vragen antwoord
geven. Door middel van onder andere dia’s, tips en materiaal
voor wintervoedering informeren we de deelnemers. We
starten heel praktisch met het maken van een vogeltaart, die
u na afloop mee naar huis kunt nemen.
De kosten zijn € 3,50 per persoon. Voor meer informatie en
aanmelden: Theo de Wit, telefoon 0299-673261.
l
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WIJKAGENT

De geschiedenis van Doets
Handelsonderneming

Bert Gorter was tot voor kort
werkzaam in Overwhere en
woont hier nog steeds. Hij schrijft
geregeld over wat hem opvalt in
de buurt en wat er met uw hulp
beter kan.

Doets Handelsonderneming
was een van de grootste
bedrijven van Purmerend.
Poulus Doets startte op
6 juli 1903 met een kruidenierswinkeltje in de Nieuwstraat naast de Boterhal. De
zaken gingen goed en hij verhuisde later naar de Beemsterburgwal, waar nu het snookercentrum zit.

Zoals u eerder in de wijkkrant hebt kunnen lezen, werk ik
alweer een tijdje in Wormerland. Dit gebied bestaat uit het
grote dorp Wormer, kleinere woongemeenschappen en een
groot stuk platteland van Wijdewormer. De dorpen OostKnollendam, Spijkerboor, Jisp en Neck zijn zulke leuke kleine
gemeenschappen. Dit in tegenstelling tot Purmerend, dat zich
tegenwoordig een middelgrote stad mag noemen.
Overwhere blijft een rustige en mooie, maar vooral ook groene
en veilige wijk, mede door een aantal actieve bewoners. Soms
hoor ik ook wel: “Ik heb geen tijd om me in te zetten.” We
zijn natuurlijk een druk volkje, en het gaat niet om hoeveel
tijd we aan veiligheid of leefbaarheid besteden, maar meer
om een beetje aandacht voor onze wijk. Het begint soms al
met het opruimen van zwerfafval, zoals het oprapen van een
weggegooid blikje uit het openbaar groen. Dat is weggooien is
trouwens strafbaar (de boete bedraagt een paar honderd euro!),
want afval hoort in de afvalbak.
Verder zie ik in mijn woonomgeving bij de glasbakken geregeld
glas staan dat niet door de gleuven of gaten past. Neem dit eens
mee terug en lever het gratis in bij de milieustraat aan de Van
IJsendijkstraat.

Burgertoezicht
Uit andere wijken hoor ik
veel positieve berichten
over burgertoezichthouders.
Die lopen rond in de late en
nachtelijke uren, op tijdstippen
dat er geregeld incidenten
plaatsvinden. Dit zogenoemde
ogen- en orenproject levert
soms mooie resultaten op.
Daar hoor ik niet dat dit
probleem alleen bij de politie thuishoort. Samen kunnen we veel
bereiken, met name op het gebied van veiligheid. Hoe gering uw
bijdrage ook is: samen levert het resultaat op.
Heeft u een idee of wilt u met een aantal bewoners extra toezicht
houden in uw buurt of wijk, neem dan even contact op met een
van de wijkagenten van Overwhere: Harrie de Waal, Ruud Roos of
Johnny Hagenaar. De wijkagenten werken vaak in onregelmatige
diensten en in de weekeinden. Ze zijn dus niet 24/7 aanwezig op
de Waterlandlaan 252. U kunt echter wel bellen naar de politie
via 0900-8844 (Purmerend/Waterland) en vragen of een van hen
u even terugbelt. U kunt dan een afspraak maken en overleggen
wat u aan veiligheid kunt bijdragen in onze mooie wijk Overwhere.
Bert Gorter,
wijkagent Wormerland/wijkbewoner Overwhere.
Kijk voor meer informatie op www.politie.nl.
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Doets ging samenwerken met de SPAR. Het bedrijf werd steeds
groter en de formule begon zó goed te werken, dat naar een
nieuw pand moest worden gezocht. In 1952 werd in de Overwheerse Polder de eerste paal geslagen en op 27 maart 1953
mocht de jonge Poulus Doets de eerste steen leggen, vijftig jaar
na de oprichting van de firma bedrijf door zijn vader.
Het bedrijf stond erom bekend dat het leuke activiteiten organiseerde voor het personeel en de Purmerenders, zoals de SPARzomertochten en de Bonte Avonden.

Sloophamer
Na beëindiging van Doets Handelsonderneming verkocht Opel
Zeilemaker vanuit het gebouw nog jarenlang menige auto. Uiteindelijk werd de sloophamer er in gezet, want het pand moest
plaatsmaken voor woningbouw. Een aantal mooie bomen en een
opvallend kunstwerk moesten ook het veld ruimen. Lange tijd waren de metselaars op de steigers aan het werk, maar de woningbouw kwam helaas nooit gereed.
Jan Kramer

l

Griezelen en kerstsfeer in De Inval
Op zaterdag 4 november
organiseert Stichting Wendel
on the Run een halloweenkinderdisco, voor kinderen
tussen de vier en twaalf jaar.
Jonge griezelliefhebbers zijn
welkom vanaf 18.00 uur. Het
feest duurt tot 21.00 uur.
Entree: € 2,50. Wel verkleed
komen natuurlijk!

Kerstmarkt
Muziek, hapjes en drankjes: op zaterdag 9 december is er van
14.00 tot 22.00 uur een kerstmarkt. Kom dus gerust langs voor
een gezellig voorproefje van de feestdagen. Wilt u zelf spulletjes
verkopen? U kunt een kraampje huren voor € 7,50. Meld u zich
wel tijdig aan via de website www.wendelontherun.nl.
Wijkcentrum De Inval, Karekiet 16.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda
Arrindell of Els Duits, telefoon (0299) 434617 of 06 - 13353064. l
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NIEUW IN OVERWHERE: INGRID
KOORN, WIJKKRANTREDACTEUR
Redacteur Pauline Koolmeijer heeft
vanwege een nieuwe werkkring
helaas geen tijd meer om uw
wijkkrant te verzorgen, maar gelukkig
neemt Ingrid Koorn het stokje van
haar over. Ze stelt zich hier aan u
voor.
Waar kom je vandaan?
“In september van dit jaar ben ik in Overwhere komen wonen.
Oorspronkelijk kom ik uit Den Helder, daarna woonde en
werkte ik bijna twintig jaar in Amsterdam en de laatste vijf
jaar in Hoorn.”
Waarom ben je naar Overwhere gekomen?
“Vanwege te weinig inschrijftijd bij de woningbouwvereniging
heb ik noodgedwongen in de tijdelijke verhuur gezeten. Toen
mijn laatste woning in Hoorn zou worden gesloopt, ben ik
verkast naar Purmerend, waar ik in Overwhere een erg leuke,
kleine bungalow-woning aan het water kon huren. Ook dit is
weer tijdelijk, maar ik heb goede hoop dat ik hierna genoeg
inschrijftijd heb en een eigen woning kan vinden.”
Wat vind je tot nu toe van Overwhere?
“De wijk bevalt me heel goed: veel groen en vriendelijke
bewoners met wie het gemakkelijk contact maken is. We
hebben ook een stokoude aanloopkat die door verschillende
mensen wordt verzorgd, dat schept al een band. Het
Wormerplein, met een leuke mix van winkels, zit om de hoek
en het centrum is ook vlakbij. Vergeleken met mijn laatste
woning, in een buurt met veel overlast, is het hier een oase
van rust.”
Wat zijn je ideeën over de Wijkkrant Overwhere?
“Ik hoop dat er meer nieuwe bewoners zijn die zich in de
wijkkrant willen voorstellen. Zo leren we elkaar een beetje
beter kennen. Als nieuw redactielid hoop ik ook op leuke
bijdragen uit de buurt. Daarbij wil ik de nadruk leggen op
positief nieuws.
Hebt u een grappig of bijzonder voorval meegemaakt of een
leuke ontmoeting op straat? Wat zijn mooie gedeeltes in
Overwhere?
Heeft u tips voor wandelingen of bezienswaardigheden of een
leuke anekdote over de geschiedenis van de wijk? Klachten over
straatvuil en verkeershinder nemen we natuurlijk serieus, maar
die zijn beter op hun plek bij de gemeente. Ik wil de bewoners
van Overwhere vooral een leuke, informatieve wijkkrant bieden,
die met plezier wordt gelezen. We zien dergelijke inzendingen
dan ook met belangstelling tegemoet.”
l
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Kunst rond Kerkhof
Overweersepolderdijk
Ik stel me graag even voor:
Kees Kasbergen. Al tien
jaar ben ik als beeldend
kunstenaar betrokken
bij de Stichting Kerkhof
Overweersepolderdijk en
organiseer met anderen
exposities in de kapel
en de omloop van de
grafheuvel. Elk jaar zijn
er diverse exposities te bezichtigen in verschillende
disciplines: van schilderijen, tekeningen, textiel en brons
tot keramiek, sieraden en beelden in steen en glas.
Naast de exposities zijn er in de loop der jaren diverse
activiteiten bijgekomen; denk hierbij aan de jaarlijkse
poëzie- en taalmiddag, muzikale optredens in de kapel
en de winterexpositie eind februari. Ook organiseren we
wandelingen tijdens de Open Monumentendagen; het kerkhof
is namelijk ook een monument!

Vrijwilligers
Al jaren zet ik me met veel plezier in voor deze schitterende
begraafplaats, een stiltegebied in Purmerend. Een van mijn
taken is het aansturen van de vrijwilligers, en daaraan hebben
we helaas een schreeuwend tekort.
Als u zich wilt inzetten als gastvrouw of -heer, neem dan contact met me op via info@keeskasbergen.nl.
U bent van harte welkom!
Meer informatie over het kerkhof op
www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl

l

Dichter bij de wijk
Thea de Hilster is inwoonster van Overwhere en actief
bij de Dichterskring Waterland. Ook deze keer plaatsen
we weer met plezier een gedicht van haar.

Verwondering

Loom lig ik in mijn zijden bed
Te schommelen in de wind
Een trilling verstoort mijn rust
Zorgt voor een lekker hapje
Ik spoed me naar beneden
Langs mijn lange draad
En eet smakelijk
Dan verval ik weer in schijnbare rust
Wachtend op een volgend hapje
Thea de Hilster

l
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CREATIEVE WINTERACTIVITEITEN IN WHERELANT
Kunstgenoten in Beweging
organiseert elke donderdagochtend een activiteit voor
senioren (65+). De activiteiten zijn bedoeld als leuke tijdsbesteding, om mensen
te ontmoeten of om iets bijzonders te leren.
Van sport en spel en smartlappen zingen tot een zelfportret
schilderen en decemberlekkernijen bakken: er is voor ieder
wat wils. Het volledige programma staat op www.evean.nl. en
op de facebookpagina @KunstgenoteninbewegingPurmerend.
De activiteiten vinden plaats op donderdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur) bij Cultuurhuis
Wherelant aan de Van IJsendijkstraat 403 (tenzij anders
vermeld). De kosten bedragen € 5,- per activiteit, inclusief
koffie/thee. U kunt zich aanmelden voor een activiteit door

een e-mail te sturen naar cursusbureau@evean.nl of te bellen
met nummer 088-3833397. Heeft u geen vervoer maar wilt
u wel graag komen? Neem dan contact met ons op, dan
zoeken we samen naar een oplossing.

Weekendworkshops
Wherelant organiseert ook diverse creatieve weekendworkshops, voor iedereen toegankelijk, op 11 en 12 november en
9 en 10 december. Ervaring is niet belangrijk; iedereen kan
meedoen op eigen niveau en gaat met een persoonlijk (kunst)
werk naar huis. De workshops zijn laagdrempelig en gezellig,
met vóór de dagworkshops een gezamenlijke lunch. Tip: kom
samen met vrienden, familie of collega’s.
Voor inschrijven en alle informatie (tijden, inhoud, docenten
en prijs) over de weekendworkshops kijkt u op de website
www.wherelant.nl of belt u met (0299) 434 777.
l

Eerbetoon aan Gerda Henger
Overwhere herbergt verschillende talenten,
en één van hen is kunstenares Gerda Henger.
Al jarenlang tekent en schildert ze en is ze
een gewaardeerd en geliefd deelneemster
aan de aquarelgroep Hoogland van Het Gilde.
Onlangs werd bekend dat Gerda ongeneeslijk
ziek en uitbehandeld is. Daarom geven we
haar hier een eerbetoon met een greep uit haar
werk. Gerda, veel sterkte gewenst!
l

Colofon
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