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NIEUW IN DE WIJK: MEDISCH CENTRUM NOVAWHERE
Op 9 april is naast verpleeghuis
Novawhere Medisch Centrum
Novawhere geopend. De ingang
ligt nogal verscholen in het grote
complex. Een duidelijke verwijzing
naar de entree moet er nog komen,
maar eenmaal binnen oogt het
gebouw mooi, ruim en licht.
Hier hebben ook de huisartsen M. Pen
en M. Voorberg (foto) een nieuwe
plek voor hun praktijk gevonden. Een
gesprek over de verhuizing en hun
toekomstplannen voor de wijk.
Waarom voldeed de oude praktijkruimte niet meer?
Pen: “Mijn vorige praktijk was gevestigd in de woning
van mijn voorganger. Door de komst van computers,
praktijkondersteuners, meerdere assistenten en psychologen
groeiden we daar uit ons jasje. Verder was de praktijk
niet goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en slecht
bereikbaar voor de ambulance. Vanwege de vergrijzende
buurt voldeed het pand niet meer aan de huidige eisen.”

NEEM PLAATS
OP DE BOOMBANK

Wijkprojecten
Beide huisartsen hebben plannen voor nieuwe projecten
in Overwhere. Pen: “Ik wil meer contact met de artsen
ouderengeneeskunde - voorheen verpleeghuisartsen - voor
een project gericht op kwetsbare en eenzame ouderen in
onze wijk. Samen met Zorgcirkel, gemeente en GGZ gaan
we vooral ook kwetsbare ouderen begeleiden.” Voorberg
richt zich op het voorkomen en genezen van obesitas bij
kinderen en jongeren. “Anders worden zij de diabeten van de
toekomst. Ze zitten vaak achter computerschermen in plaats
van te bewegen.” Binnenkort start ze een project op het
Clusius College. Voorberg hoopt dat andere huisartsen hierop
aanhaken.

Bloedprikken
In Medisch Centrum Novawhere vindt u twee huisartsen
praktijken, een apotheek en een fysiotherapiepraktijk. In de
volgende maanden komen daar een podotherapeut en een
medisch pedicure bij, en op 28 mei opent artsenlaboratorium
SALT de deuren. Dan kunnen Overwheerders bijvoorbeeld voor
bloedprikken ook in hun eigen wijk terecht.
Medisch Centrum Novawhere is gevestigd aan de
Prof. mr. P.J. Oudlaan 7.

Herhalingsoproep!
Redacteur(en) gezocht

De bomen rond het complex Novawhere moesten
plaatsmaken voor de aanbouw van het Medisch
Centrum. Gelukkig kreeg een van de bomen een
nieuw leven als bank. De firma Nooij Maatmeubels
uit Overwhere mocht dit mooie project realiseren.

Copyright: Nooij Maatmeubels

De Wijkkrant Overwhere is op zoek naar
redactionele ondersteuning. Bent u
betrokken bij het wel en wee in de buurt
en lijkt het u leuk om eens in de zes
weken mee te werken aan een mooie en
informatieve krant?
Of kent u iemand die dat zou willen?
Dan kunt u – of die persoon zelf – mailen naar
redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com. We zien
uw reactie met plezier tegemoet!

l

Pagina

POLITIEOGEN OP DE WIJK
De wijkagenten van
Overwhere geven
hieronder een overzicht
van enkele zaken die
begin dit jaar in de wijk
speelden.
Begin dit jaar werd een
tankstation aan de Van
IJsendijkstraat twee keer
Politie houdt inbrekers aan.
overvallen. Zo’n overval
heeft een grote impact
op personeel, omwonenden en ondernemers. Gemeente
en politie hebben mede hierom een overvaltraining voor
ondernemers georganiseerd. Het rechercheteam heeft voor
een van deze overvallen eind maart een groep verdachten
aangehouden, die wordt verdacht van meerdere overvallen
op tankstations en snackbars in Zaanstreek-Waterland.

Woninginbraken
Begin dit jaar vonden in Purmerend, ook in Overwhere, diverse
woninginbraken plaats. Half februari konden we drie inbrekers
aanhouden na een melding van een alerte buurtbewoner. De
verdachten werden verantwoordelijk gehouden voor inbraken
in de Watervogelbuurt en bij het Wormerplein.
Uit onderzoek van het Woninginbrakenteam bleek dat de
'heren' ook inbraken in andere Purmerendse wijken, de
Zaanstreek en zelfs Amstelveen op hun geweten hadden.
Zo’n aanhouding heeft direct effect: het aantal
woninginbraken daalde na de aanhouding drastisch.
Onlangs zijn weer enkele personen aangehouden met een
gestolen fiets. Voor de aanpak van fietsendiefstal gebruikt de
politie ook zogenoemde lokfietsen. Het bezit van zo’n gestolen
(lok)fiets leidt tot een veroordeling voor heling. Wilt u een
tweedehands exemplaar kopen en zeker weten dat het geen
gestolen goed betreft? Kijk dan op www.stopheling.nl. Noteer
ook altijd de gegevens van degene(n) van wie u iets koopt.

Winkeldiefstal
Vooral bij de (grote) supermarkten in Overwhere zijn
enkele personen aangehouden voor winkeldiefstal. De
samenwerking met de bedrijfsleiders is hierbij goed. Los van
de straf die Justitie oplegt doen de winkels een standaard
naheffing van 181 euro bij de dief. Ziet u situaties die
mogelijk met winkeldiefstal hebben te maken? Spreek het
personeel dan aan. Mocht u op straat situaties zien die
mogelijk met criminaliteit te maken hebben, schroom niet en
bel 112 als u denkt dat er direct politie nodig is.

Hangjeugd
In de zomerperiode wordt vaak overlast ervaren van
hangjeugd. De ervaring leert dat de jeugdigen zelf niet eens
doorhebben dat ze overlast creëren. Een gesprek leidt vaak
al tot een oplossing. Mocht de overlast blijven aanhouden,
meldt die dan bij het algemene nummer van de gemeente,
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en buiten kantoortijden bij de politie. Zijn er situaties met uw
buren waar u samen niet uitkomt, neem dan contact op met
Buurtbemiddeling via http://www.clup.nl/alle-activiteiten/
stedelijkeactiviteiten/buurtbemiddeling/. Deze afdeling van
Clup Welzijn tracht dan om met alle betrokkenen tot een
oplossing te komen.
Heeft u behoefte aan andere hulp, bijvoorbeeld omtrent
scholing, opvoeden of geldzaken? Loop dan eens binnen
bij het sociaal wijkteam Overwhere/Wheermolen in het
Tritongebouw, Triton 73, www.swtpurmerend.nl.
Heeft u vragen of informatie die belangrijk kan zijn, bel dan
met 0900-8844 of maak een melding via www.politie.nl.
U kunt ook via uw postcode een van uw wijkagenten een
bericht sturen.
We wensen u allen een goede, veilige zomer!
Johnny Hagenaar en Harry de Waal,
Wijkagenten Overwhere.
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Vogels in de wijk:
de halsbandparkiet
U heeft ze vast wel eens zien rondvliegen: een
groepje knalgroene en luidruchtig krijsende vogels
met een lange staart. Het zijn halsbandparkieten, voor
Nederland bijzondere vogels.
Halsbandparkieten zijn zogenoemde ‘exoten’. Dit betekent
dat ze van oorsprong niet in ons land voorkomen. Net als
de wolhandkrab en de tijgermug is de halsbandparkiet een
immigrant; eigenlijk horen ze thuis in India en Centraal Afrika.
Dus wat doen ze dan eigenlijk hier?
Ooit werden exotische vogels geïmporteerd naar het Westen
om mooi te wezen in een kooi of volière. Soms ontsnapten
ze, soms werden ze met opzet losgelaten. De vogels zochten
elkaar op en vormden kolonies, eerst in de grote steden.
De Purmerendse halsbandparkieten zijn komen overwaaien
uit Amsterdam.
Halsbandparkieten kiezen in
Nederland vaak voor steden,
omdat het er warmer is dan
daarbuiten. Je vindt ze vooral
in parken, waar ze holle
bomen en grote nestkasten
opzoeken.
Exoten zijn berucht omdat
ze lokale soorten verdrijven.
Of halsbandparkieten een
bedreiging vormen, is nog
niet duidelijk. Laten we
dus voorlopig nog maar
even genieten van die onHollandse kleurenpracht. l
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MUZIKAAL VERTIER IN HET
JAAP VAN PRAAG

Het Jordaans Fabricaat.

Restauratie Oude Algemene
Begraafplaats

• Op donderdag 7 juni treedt
accordeonist André Vrolijk op met zijn
Jordaans Fabricaat in het Jaap van
Praag. De aanvang is om 14.00 uur. De
toegangsprijs bedraagt voor niet-leden
€ 7,50, inclusief een kopje koffie of
thee. Het wordt een sfeervol optreden
met talloze bekende liedjes, waarin
de sfeer van en de liefde voor de stad
Amsterdam wordt bezongen.

• Op zondag 24 juni is er een concert van zangeres Wendy
Molee. Het begint om 14.00 uur en de toegang is gratis.
• Op donderdag 5 juli treedt Het Bolderkoor uit Amsterdam op.
De aanvang is opnieuw om 14.00 uur. De toegangsprijs voor
niet-leden bedraagt € 7,50, inclusief een kopje koffie of thee. l

Kunstatelier voor LHBTI-jongeren
Op initiatief van Stichting
Clup Welzijn en Stichting ReR
(Roze en Regenboog) start op
donderdag 17 mei een kunstatelier voor LHBTI-jongeren
bij Cultuurhuis Wherelant. Het
atelier krijgt de naam Express
yourself/Art4You.
Jongeren die lesbisch, transgender,
homo- of biseksueel zijn, staan
vaak voor grotere uitdagingen dan
anderen. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat je dat
ook mag laten zien. Het kunstatelier
is een middel om daaraan uiting
te geven. In een veilige omgeving,
waar ruimte is voor het delen van hun verhaal, leren jongeren hun
talenten ontdekken. Er wordt lesgegeven door inspirerende kunstdocenten, die diverse technieken aanreiken. Naast de docent is
ook altijd een begeleider vanuit stichting ReR aanwezig.

Identiteit
Het kunstatelier is voor alle jongeren van dertien tot 25 jaar die
op een kunstzinnige manier uiting willen geven aan (de zoektocht
naar) hun identiteit. Het atelier is tot de zomervakantie elke
donderdag van 16.30 tot 18.30 uur open en vindt plaats bij
Cultuurhuis Wherelant aan de Van IJsendijkstraat 403.
De kosten zijn € 3,- per keer, waarbij de eerste les gratis is.
Omdat het een inloopatelier betreft, hoeven deelnemers zich
niet van te voren aan te melden.
Voor meer informatie kun je een mail sturen naar
petra@rer-purmerend.nl.
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De Oude Algemene
Begraafplaats aan de
Nieuwstraat stamt uit 1664.
In Purmerend is nog maar
weinig uit die tijd te vinden.
Samen met Alex Vallentgoed
ben ik oprichter van de
Stichting SBOP (Stichting
Beheer en Onderhoud Oude
Begraafplaats). Tussen eind
april en half september
houdt een groep vrijwilligers
zich iedere woensdagavond
bezig met de restauratie
van de grafmonumenten.
De begraafplaats is dan
geopend tussen half
zeven en half negen voor
belangstellenden die een
kijkje willen nemen bij de
restauratie.
Bent u benieuwd of
op de Oude Algemene
Begraafplaats familie
van u begraven ligt, of
bent u nieuwsgierig naar
Restauratie grafmonument.
de geschiedenis van de
begraafplaats? Antwoord
op die vragen kunt u krijgen tijdens de landelijke Week
van de Begraafplaats op zaterdag 2 juni. Dan is ook deze
begraafplaats de hele dag geopend voor publiek.

Bijdragen
Wilt u een steentje bijdragen aan het behoud van deze
eeuwenoude, mooie locatie? Dat kan! U kunt vriend worden
van de stichting en bijvoorbeeld een graf adopteren. Nieuwe
vrijwilligers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Meer informatie
vindt u op de website www.oudebegraafplaatspurmerend.nl/.
Jan Kramer, SBOP.
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DICHTER BIJ DE WIJK
In elke wijkkrant plaatsen we een gedicht gemaakt door een
lid van Dichterskring Waterland. Dit keer is het van de hand
van Hennie Pen-Dijkema. Meer informatie over de poëtische
activiteiten van Hennie en haar collega’s vindt u op
www.dichterskringwaterland.nl.

Ballade van een oude koe
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Turkse kookworkshops
bij MCC Waterland
Multicultureel Centrum Waterland organiseert in de
maand juli Turkse kookworkshops. Lijkt het u leuk om
eens een ander soort maaltje op tafel te zetten? Geef
u dan op -dat kan ook samen met familie of vrienden voor (een van) de volgende workshops:

Ik ben een oude koe
                    zie mijn rimpelig vel
                    mijn verschoten huid
                    mijn uitgemolken uiers
                    mijn schonkig bot
                    mijn versleten hoeven
Ik ben het leven moe.
Ik ben een oude koe
•	Turkse Pizza (€ 7,50 p.p.)
•	Gözleme (een hartig, traditioneel Turks gerecht, gemaakt
van met de hand gerold deeg en gevuld met kaas, gehakt
of spinazie) (€ 7,50 p.p.)
•	Turks Driegangenmenu (prijs bij opvraag)

                     zie mijn staart hangt neer
                     mijn ogen staan dof
                     mijn neus is droog
                     mijn oren zijn doof

Na afloop van de workshops kunt u de zelf gefabriceerde
lekkernijen ter plaatse oppeuzelen, maar u kunt ze natuurlijk
ook mee naar huis nemen. De workshops duren twee á drie
uur. De precieze data in juli worden nog nader bepaald,
afhankelijk van het aantal deelnemers. Hebt u interesse?
Neem dan contact op met Gulay Ermis via 06-14046245 of
gulayermistanrikulu@gmail.com.
l

                     mijn geloei is verstomd
Ik ben het leven moe.
Ik ben een oude koe
                    zie hoe ik graas
                    hoe ik lig

Colofon

                    hoe ik opsta
                    hoe ik loop

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: Ingrid Koorn.
Aan dit nummer werkten mee: Diana Jong-Mulder, Hennie PenDijkema, Jan Kramer en Harry de Waal.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
E-mail redactie: redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Purmerend.
Bezorging: Rodi Media.

                    hoe ik wankel
Ik ben het leven moe.
Zie, ik ben een oude koe
ik ben het leven moe
ik ben al half dood.
Maar waarom toch haalt men
mij steeds weer uit de sloot?

Hennie Pen-Dijkema
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De volgende wijkkrant verschijnt op 12 juli 2018.
Kopij aanleveren kan tot 11 juni 2018 via:
redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.

