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

Vomar kijkt terug op succesvol jubileumjaar
Het zal niemand
in Overwhere zijn
ontgaan: het afgelopen
jaar pakte de Vomar op
het Wormerplein groots
uit met stuntprijzen en
acties. Daarmee vierde
de supermarktketen
zijn vijftigjarig bestaan.

En dat lukt aardig, zacht
gezegd. “We zijn discount,
maar mét A-merken, en
het ziet er ook allemaal
nog eens netjes en aardig
uit. Daarmee kunnen we
scherp concurreren met
andere ketens. We zijn
op dit moment de snelst
groeiende partij op
de markt.”

“Het was en ís nog
Vertrouwd
steeds met recht een
Een rondvraag op de
gekkenhuis”, vertelt
winkelvloer leert dat ook
filiaalmanager Ewoud
klanten tevreden zijn met
Besemer (37) bij een kop
hun Vomar. Mevrouw
koffie en een stuk vlaai in
van de Wal (79): “Ik
de kantine. “We zitten nu
vind het heerlijk, al die
vlak voor de kerst, dus
aanbiedingen. Ik heb
het is nog hectischer dan
maar een aow-tje en
normaal. En we hebben
kan hier altijd voordelig
het hele jaar flink gestunt
boodschappen doen.”
ja, dat was erg leuk en
Ronald (18) was erg
heeft ons zeker wat
verguld met de AZgebracht. Het algemene
kaartjesactie. En Marjan
Ewoud (tweede van links, staand) met zijn collega’s, Marty, Songul, Kim, Nick en Melvin
beleid van Vomar is
(39), al een paar jaar
sowieso al gericht op scherpe prijzen en veel aanbiedingen,
verhuisd uit de Overwhere, komt nog steeds wekelijks.
maar in een jubileumjaar stunt je natuurlijk net iets harder.”
“De winkel is me vertrouwd, ze zijn goedkoop en je kunt er
Als jubileumextraatje mochten de drie Vomars in Purmerend
altijd parkeren.”
ook de actie met het boodschappenpakket aanbieden. Het
Dat vertrouwde wordt vaker genoemd door bezoekers.
winkelpubliek kon zonder extra bijbetaling zegels sparen voor “Ja, we zijn eigenlijk een beetje een uit de kluiten gewassen
een pakket ter waarde van € 50,-. “Dat was echt een traktatie buurtsuper”, zegt Ewoud lachend. “We passen in dat opzicht
natuurlijk,” zegt Ewoud. “Als normale klant had je al snel een
prima op het Wormerplein met al z’n diverse winkeltjes. We
boxje bij elkaar.”
zijn een groot filiaal, maar houden toch een soort gezelligheid
in stand, ook door al die vaste klanten.”

Drukte

Ewoud werkt nu anderhalf jaar bij de Vomar, na een loopbaan
van zestien jaar bij een andere supermarktketen. “Het lijkt
nog steeds nieuw voor me. Het afgelopen jaar is enorm snel
voorbijgegaan, ook door de drukte.”
Als hij niet op kantoor zit, kunnen bezoekers hem steevast
energiek aan het werk zien in de winkel met bijvoorbeeld
voorraden bijvullen. “Ik houd van aanpakken, dat is een
beetje de aard van het beestje. Maar ik ga ook graag voor
een goede score, net als ons hele team trouwens. Met ons
allen zorgen we er voor dat de winkel er zo aantrekkelijk
mogelijk uitziet, klanten tevreden zijn en we een mooie
omzet draaien.”

Stuntlijn
Na dit succesvolle jubileumjaar zet Vomar de uitgezette
stuntlijn in elk geval voort; goed nieuws voor de buurt dus.
En er komen ook weer de nodige leuke spaaracties aan.
Ewoud: “Met de kerst starten we bijvoorbeeld met de gratis
bioscoopkaartenactie. En ik vermoed dat we ook wel weer
iets gaan doen met de AZ-voetbalkaartjes, want dat was
een groot succes. Pin me er alleen niet op vast, want we
weten dit soort dingen zelf ook pas kort van tevoren, maar
komend jaar zijn er genoeg voordeeltjes te halen voor de
Overwheerders. We verwelkomen iedereen dan ook weer
van harte!”
l
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Nieuws van de wijkagenten
Het wordt vroeg donker en pas laat licht. In deze
periode is er vaak een toename van woning- en
auto-inbraken, in de voorgaande jaren helaas ook in
de Overwhere. Vaak zijn dit gelegenheidsdieven die
rondlopen en voelen aan poorten en autoportieren. Als
deze personen iets waardevols zien liggen, wordt vaak
de diefstal gepleegd.

Nieuwe wijkagenten
In verband met de roulatie in het team van de wijkagenten
veranderen wij per 1 januari van wijk. Overwhere krijgt dus
twee nieuwe wijkagenten. Zij stellen zich in de eerste editie
van 2019 graag aan u voor.
We wensen u alvast prettige feestdagen en een goed en veilig
nieuw jaar!
Harry de Waal en Johnny Hagenaar,
wijkagenten Overwhere.
Johnny Hagenaar (links) en Harry de Waal.

l

Brugdeel Hoornsebrug
veilig geland
Op donderdagmiddag 15 november werd de nieuwe
brugval (het beweegbare deel) van de Hoornsebrug
ingehesen. Het brugdeel kwam de avond ervoor per
boot aan bij het viaduct van de A7.
Johnny Hagenaar (links) en Harry de Waal.

Deze misdrijven zijn niet locatiespecifiek. Auto-inbraken vinden
niet alleen plaats op grote parkeerplaatsen bij de flats in de wijk,
maar ook in de straten en zelfs in afgesloten parkeergarages.
Onlangs is er een bende autodieven aangehouden, die het had
gemunt op een specifiek merk en type auto. Op camerabeelden
was te zien dat ze midden in de nacht van de oprit van een
woning, langs een drukke weg en vol in het zicht, een auto
wegnamen. Mede door deze camerabeelden van de buren heeft
de recherche de mannen kunnen aanhouden. Hierbij werden nog
andere gestolen auto’s van hetzelfde merk en type aangetroffen.

Melden
De politie kan niet overal preventief aanwezig zijn, en dus
blijft het direct melden van verdachte situaties van groot
belang. Wat kunt u zelf doen? Los van de auto altijd goed
afsluiten mag er niets van waarde zichtbaar in de auto
achterblijven. Geen buit betekent (meestal) immers geen
diefstal. Een stuurslot kan erg effectief zijn, maar vereist wel
de discipline om dit telkens te plaatsen.

Hangjeugd
De hangjeugd zoekt in deze winterse maanden vaak
beschutting op in portieken, onder afdakjes of in hun auto’s op
stille stukjes van parkeerterreinen. Zulke situaties kunnen als
overlast of zelfs beangstigend worden ervaren. De jongeren zijn
zich echter vaak van geen kwaad bewust. Aanspreken kan en
mag altijd als u zich bijvoorbeeld stoort aan het achterlaten van
afval. Vaak leidt dit tot een verandering in gedrag, maar mocht
dit niet het gewenste effect hebben, dan kunt u 0900-8844
bellen worden en komt of de politie of handhaving ter plaatse.

Tekst en foto: Piet Jonker.

De brugval heeft een gewicht van 65.000 kilo en is gemaakt
door Solid Steel Structures in Sumar (Friesland). Over het
IJsselmeer, door de sluis in de Afsluitdijk en Den Helder ging
de reis via het Noordhollandsch Kanaal, met een uitstapje
over het Alkmaardermeer, richting Purmerend. Er was een
dag vertraging vanwege harde wind op het IJsselmeer,
waardoor het overzetten in het donker moest gebeuren.
De Beemsterbrug was te smal om de brugval liggend op
het grote ponton te laten passeren. Daarom werd deze in
een schuinstand op een andere boot gezet. Met slechts 7,5
centimeter ruimte aan beide kanten wisten de schippers van
de sleepboten het gevaarte vakkundig door de Beemsterbrug
te loodsen. Ter plaatse moest eerst de enorme kraan worden
opgetuigd, waarna onder grote belangstelling het brugdeel,
na te zijn gedraaid, centimeter voor centimeter op z’n plaats
werd gehesen.
l

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

Pagina

3

Herdertjestocht in de binnenstad
Het kerstverhaal, hoe zit dat ook alweer? Tijdens
de herdertjestocht, een theatrale wandeling door
de binnenstad voor kinderen op zondagavond 23
december, wordt het allemaal duidelijk.
De tocht start
om 16.45
uur vanuit de
Lutherse kerk
(Hoogstraat
18) en gaat in
het schemer
donker langs
verschillende
toneelscènes,
om uiteindelijk
uit te komen bij
de kerststal op
de Koemarkt.
Dit magische
kerstavontuur is
bestemd voor kinderen van twee tot twaalf jaar. Wie het leuk
vindt, mag verkleed komen als herdertje of engel. De tocht
wordt gelopen in groepen en onder begeleiding. Ouders,
opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van
harte welkom.
Deelname is gratis, maar een kleine bijdrage ter bestrijding
van de onkosten wordt op prijs gesteld.
Aanmelding kan via herdertjestocht@gmail.com. Je ontvangt
dan bericht in welke groep je kunt meelopen.

Feestelijk Open Huis Wherelant
Op zondag 6 januari start Cultuurhuis Wherelant het nieuwe
jaar met een feestelijk Open Huis ter introductie van het
nieuwe cursusseizoen. Het kunst- en cultuurcentrum trakteert
op livemuziek en een hapje en een drankje. Bezoekers
kunnen meewerken aan een gezamenlijk groeikunstwerk,
modeltekenen, meedoen met een gratis proefles dans en
theater of deelnemen aan een van de andere creatieve
activiteiten. Ook kinderen zijn van harte welkom en kunnen
lekker aan de slag.

De band Bohemian Soldiers zorgt voor muzikale gezelligheid
in de foyer. Docenten zijn aanwezig om informatie te geven
over de cursussen en workshops die ze komend seizoen
geven. Kom ook een kijkje nemen in de ateliers waar
verschillende technieken worden gedemonstreerd of doe zelf
actief mee. Schuif bij aan tafel en voel hoe het is om wol,
leer of metaal te bewerken, stap voor een schildersezel of
ervaar hoe het is om in hout of steen te hakken of een model
na te tekenen.

Informatie
Het Open Huis is op zondag 6 januari van 13.00 tot 16.00
uur. De activiteiten worden aangeboden in een doorlopend
programma, alleen de dans- en theaterproeflessen zijn op
een specifieke tijd. Cultuurhuis Wherelant vindt u aan de
Van IJsendijkstraat 403 op bedrijventerrein De Koog. Meer
informatie op www.wherelant.nl.
l

Kinderdisco in
wijkcentrum De Inval
Iedere laatste vrijdag van de
maand organiseert stichting
Wendel on the Run een
kinderdisco in wijkcentrum
De Inval, bestemd voor
jongens en meisjes van vier
tot twaalf jaar. Op vrijdag
28 december en vrijdag
25 januari is het weer zo ver. Het thema van de disco
wordt op facebook aangekondigd, houd de volgende
pagina dus in de gaten: https://www.facebook.com/
Wendelontherun/.
De entree is € 2,50. Hiervoor krijgen de kinderen drinken, een
snack en iets gezonds door middel van consumptiebonnen.
De disco duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Ouders kunnen op
hun feestende kroost wachten in de gezellige discozaal.
Het is ook mogelijk om kinderfeestjes bij Wendel on the Run
te vieren. Neem in dat geval even contact op met Els Duits
via 06 – 13353064 of els.duits@chello.nl.
Wijkcentrum De Inval, Karekietpark 16.

l

Nieuwe dienstregelingen
In december gaat bij zowel de NS als de EBS de nieuwe
dienstregeling in. Bij de EBS zijn de vertrektijden gewijzigd.
Kijk voor de nieuwe tijden op de website van de EBS, www.
ebs-ov.nl, of haal de nieuwe dienstregeling op bij het loket op
het Tramplein.
Voor een actuele dienstregeling van de NS kunt u terecht bij
de reisplanner op de website www.ns.nl.
l
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Buiten in Beeld:
‘Luisterend Oor’

Waardevol
zij werd nooit gehoord
was de jongste van elf
ging op in zichzelf
zei enkel het hoognodige
discussie leidt tot ruzie
was haar conclusie

Thea de Hilster van Dichterskring
Waterland maakte dit keer
een gedicht bij het kunstwerk
‘Luisterend Oor’ (2009), dat staat
op de hoek Overweersepolderdijk/
Burg. D. Kooimanweg. De sculptuur
werd gemaakt door Linda Meulenhoff en Annemiek van
Kollenburg. Het kunstwerk van rode draadfiguren bestaat
uit silhouetten van de feministen die geëerd zijn met een
straatnaam in de buurt. Ze staan gerangschikt op een lijn die
de omtrek van een oorschelp weergeeft: het luisterend oor
van de ‘rode’ vrouwen.
l

maar luisteren kon ze
keek naar je gezicht
wist met haar inzicht
in enkele zinnen
tot de kern te dringen

Inzameling vuurwerk
en kerstbomen

die stille buur
met luisterend oor
waardoor jij het klaart
is goud waard

€ 0,120

Ook dit jaar organiseert
de gemeente weer een
inzamelingsactie voor vuurwerk
en kerstbomen.

5

Vuurwerk kunt u inleveren op
woensdag 2 januari, kerstbomen op
vrijdag 4 januari.

Thea de Hilster.

zz

Hoe krijg ik mijn
energierekening omlaag?

De locatie van beide acties is het
parkeerterrein naast sporthal De
Beuk, en de tijden zijn van 09.00 tot
15.00 uur.

Heeft u ook een jaarnota
over uw energieverbruik
ontvangen en was dat
misschien even schrikken?

Kinderen kunnen rekenen op een
kleine beloning. Per kilo vuurwerk
ontvangen zij 25 cent en voor een
kerstboom vijftig cent.
l

Energie besparen is makkelijker
dan u denkt en kan u veel financieel
voordeel opleveren. Stichting
Opgewekt in Purmerend organiseert
daarom op 10 januari een gratis
Energiebesparingbijeenkomst in
Wijkplein Where.

COLOFON

Na het kNalleN

€ 0,2550

opruimen met z’n allen
Lever het zondag 2 januari 2011 tussen 09.00 uur
en 15.00 uur in bij het wijkkantoor en vul je spaarpot!
Vuurwerk is gevaarlijker dan je denkt.
Doe voorzichtig met oprapen!

Zakgeld nodig?
lever je kerstboom in
Na de kerst is iedere kerstboom geld waard. Verzamel
ze, lever ze in en vul je spaarpot!
Op zaterdag 8 januari 2011 kun je ze tussen 10.00 uur en
15.00 uur inleveren bij het wijkkantoor.

Vragen die aan de orde komen zijn: wat is het dagelijks verbruik
van mijn apparaten? Waar is de energierekening precies uit
opgebouwd? En hoe krijg ik die rekening op een eenvoudige
manier omlaag? De voorlichters op de bijeenkomst geven graag
een vrijblijvend, persoonlijk advies op maat. Neem daarom uw
energierekening mee en geef als u wilt van te voren uw specifieke vragen door. Dit kan via de website http://www.opgewektinpurmerend.com/energiebesparingbijeenkomst, maar u kunt ook
mailen naar erik.treffers@opgewektinpurmerend.com.

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: Piet Jonker, Thea de Hilster,
Miranda Koning, Johnny Hagenaar, Harry de Waal.
Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
E-mail redactie: redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom,
Purmerend.
Bezorging: Rodi Media.

Energiebesparingbijeenkomst Opgewekt in Purmerend
Locatie: Zaal ‘de keuken’ in Wijkplein Where, Triton 73.
Tijd: 19:30 tot 21:00 uur

De volgende wijkkrant verschijnt op 7 februari 2019.
Kopij aanleveren kan tot 14 januari 2019 via
redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.

l

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

