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

Overwhere prachtig in bloei
Het is u waarschijnlijk vast opgevallen:
de rode klaprozen,
witte margrieten en
blauwe korenbloemen die sinds een
paar weken overal
de kop opsteken
in de Overwheerse
bermen. Dit is geen
toeval, maar een
bewuste strategie.
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stad. We gebruiken geen
gif, maar sturen op meer
vogels in de stad die
kevers en rupsen en ook
de zaden graag eten.

Diversiteit

Geerten Kalter, de
groenbeheerder van
de gemeente, legt uit: “We moeten overal, ook in Purmerend,
de natuur in balans zien te krijgen. Er zijn veel ziektes die
het gemeentelijke groen, maar ook de particuliere tuinen
aantasten. Neem de buxushagen, die worden aangevallen
door de rupsen van de Buxusmot. Dit betekent dat we in de
ecologische hoofdstructuur van dorpen en steden goede
verbindingen moeten leggen tussen struiken, bloemen,
insecten en vogels. Dat is wat we nu proberen te doen in de

Een hoge diversiteit
aan planten is het
beste middel om de
stad te helpen bij een
veranderend klimaat. De
natuur grijpt elke kans
aan. Zonder weerstand
kunnen bepaalde planten
of insecten invasief
worden. Diversiteit helpt
om droge periodes te overbruggen en geeft een brede basis
voor vogels en dieren om eten te vinden. Dat helpt dus ook
om minder gewenste insecten tegen te gaan.
We hebben met het inzaaien van de bermen geprobeerd een
goede bijdrage te leveren aan de lokale natuur, maar hopen
natuurlijk ook dat het mooie bloemrijke ervan de bewoners
blij maakt.”
l

Vernieuwd Kooimanpark feestelijk geopend
Op 22 mei, op een zonovergoten woensdagmiddag,
werd het vernieuwde Kooimanpark feestelijk geopend
door wethouder Eveline Tijmstra. Spurd organiseerde
daarna een leuke zeskamp voor kinderen uit de wijk
en is nu elke
donderdag in het
park te vinden
met het sport- en
spelprogramma
SpurdFun.

Wethouder Eveline Tijmstra doet mee aan
de skippyslangwedstrijd.

Tijmstra vertelde
aan de verzamelde
kinderen waarom het
park is opgeknapt:
“Onder andere zodat
jullie veilig kunnen
spelen op deze

mooie nieuwe speelweide.”
Daarna trapte ze de zeskamp
af door mee te doen aan de
skippyslangwedstrijd. Helaas
verloor haar team, maar de
kinderen speelden vrolijk door
tijdens de andere onderdelen,
zoals een stormbaanestafette,
touwtrekken, zaklopen en
volleybal.
Spurd organiseert nu elke
donderdagmiddag tussen
16.30 en 18.00 uur SpurdFun
(voorheen Buurtsportwerk) in het park, op de plek waar
vroeger het rosarium was, tegenover de Tien Gemeenten. Alle
kinderen van vier tot en met twaalf jaar uit de buurt, maar ook
van daarbuiten, zijn van harte welkom om mee te spelen en te
ravotten.
Voor meer informatie zie: www.spurd.nl.
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Kom praten met wijkagenten
Bob van den
Bergh en Annelore Koster,
de wijkagenten
van Overwhere,
hebben op 22
mei hun eerste
spreekuur gehouden in De Schuilplaats.
“De opkomst was
nog niet zo groot,
want we konden
ons bezoek deze keer niet van tevoren aankondigen, maar
hebben wel erg leuke gesprekken gevoerd,” vertelt Annelore.
“We zijn van plan het spreekuur vaker te organiseren, ook
op andere locaties zoals wijkcentrum Triton, en willen
Overwheerders aanraden onze sociale mediakanalen in de
gaten te houden voor nieuwe informatie. Iedereen is van harte
welkom om met ons in gesprek te gaan over wat hem of haar
bezighoudt in de wijk.”
Voor de activiteiten van de wijkagenten kijkt u op
www.facebook.com/pg/overwherewheermolen en op Twitter:
com/POL Overwhere.
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Vragen over aardgasvrijproject
Overwhere-Zuid (Ingezonden brief)
De huurders van Intermaris van de IJsselstraat en omgeving
hebben een bewonerscommissie opgericht om in gesprek te
kunnen gaan met Intermaris over het gasloos maken van de
huurwoningen.
Er komt naar onze mening vanuit de woningbouwvereniging
en de gemeente heel weinig informatie over de kosten en de
werkzaamheden.
De commissie vraagt zich ook af hoe de huiseigenaren in de
proeftuinwijk denken over het gasloos maken van hun woning.
Het levert hen immers geen besparing in energiekosten op en
de aansluitkosten voor bijvoorbeeld Stadsverwarming worden
niet gecompenseerd.
Isoleren levert wel besparing op aan energiekosten, dus
kunnen huiseigenaren niet beter investeren in isolatie? Graag
horen we hierover uw mening. U kunt die mailen naar de
wijkkrantredactie, die uw reactie dan naar de commissie
doorstuurt.
Adrie van Kooten,
voorzitter bewonerscommissie IJsselstraat e.o.
Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar
redactiewijkkrantoverwhere@gmail.com.
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Nederlandstalige oma (en opa)
gezocht voor gezin
Buurtgezinnen is voor een
gezin met drie kinderen
van een, drie en vijf jaar
op zoek naar een oudere
dame of ouder echtpaar
die het leuk vindt om de
rol van oma (en opa) te
vervullen. “De enige opa
en oma die de kinderen
nog hebben, wonen in
Sri Lanka,” vertelt de moeder. “Als gezin missen we
duidelijk het plezier en de ervaring die grootouders
met zich meebrengen.”
Het gezin is op zoek naar een oudere dame/ouder echtpaar,
die een langdurige relatie met de kinderen wil aangaan,
zodat die een vertrouwenspersoon krijgen naast de ouders.
En die leuke dingen met het gezin of een van de kinderen
wil ondernemen, zoals een ‘echte’ oma (en opa) dit doet.
Daarnaast zou dit gezin enorm zijn geholpen als diegene
ook aandacht wil besteden aan de Nederlandse taal.
Doordeweeks ligt de opvoeding namelijk grotendeels bij
vader, die de Nederlandse taal niet volledig beheerst.

Buitenspelen
Het jongetje is een vrolijke vijfjarige en houdt van klimmen,
rennen en buitenspelen. Zijn driejarige zusje is onder meer
dol op koekjes bakken, glijbanen en kleuren. Hun kleine zusje
van één vermaakt zich met de teletubbies, kiekeboespelletjes
en haar keukentje. De ouders kijken er naar uit om hun extra
oma/opa uit te nodigen voor een heerlijke Sri Lankaanse
maaltijd.
Heeft u interesse om steungezin te worden voor deze
kinderen? Meld u zich dan aan op www.buurtgezinnen.nl.
Coördinator Irene Langerijs neemt dan zo snel mogelijk
contact met u op.
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Wie was Aletta Jacobs?
Dit jaar vieren we in Nederland
honderd jaar vrouwenkiesrecht.
Aletta Jacobs was een van de
grote voorvechtsters daarvan.
In Overwhere hebben we in de
zogeheten feministenbuurt ook
een Aletta Jacobsstraat.
Als scholiere schreef Jacobs (1854-1929) een brief aan
kabinetsleider J. R. Thorbecke met het verzoek om te worden
toegelaten tot ‘de academische lessen’. Ze wilde namelijk
niets liever dan arts worden, net als haar vader en broer.
Thorbecke antwoordde binnen een week, maar niet aan
Aletta zelf. Hij schreef haar vader dat het goed was. Het is
dus te danken aan een meisje van zeventien dat in 1871 de
universiteiten in Nederland voor meisjes werden opengesteld.

Misstanden
Haar hele leven kwam Jacobs op voor de rechten van
vrouwen. Als arts opende ze bijvoorbeeld een praktijk die
vrouwen aan voorbehoedsmiddelen hielp, zodat ze niet zo’n
beetje ieder jaar zwanger werden. Ook trok ze ten strijde
tegen misstanden in het winkelbedrijf. In haar Amsterdamse
artsenpraktijk had ze gemerkt dat winkelmeisjes veel
lichamelijke klachten hadden, omdat ze de hele werkdag

(vaak wel elf uur lang) moesten blijven staan. Dankzij
Jacobs kwam een wet tot stand die winkels verplichtte
‘zitgelegenheid’ voor hun personeel in te richten.
Haar strijd, samen met andere vrouwen (en soms mannen),
voor het algemeen vrouwenkiesrecht is misschien wel
haar grootste verdienste. Deze vrouwen noemden zich
‘feministen’ en lieten zich veelvuldig horen: ze organiseerden
tentoonstellingen, gaven kranten en pamfletten uit,
demonstreerden en richtten verenigingen op. Het duurde tot
1919 voor het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. In 1922
gingen de Nederlandse vrouwen voor het eerst naar de
stembus. Jacobs schreef hierover in haar memoires:
‘Het eerste, blijde gevoel dat mij
doortrilde toen in ons land het
kiesrecht voor de vrouw was
verkregen, is te omschrijven
als een heerlijke opluchting.
Vrij, los van den kiesrechtboom
waaraan ik zoo vele jaren
gebonden was geweest!’
Uit: ‘Herinneringen’ van Dr.
Aletta H. Jacobs, Amsterdam
1924, pagina 308.
Met dank aan www.entoen.nu. l

Oevermonitoring in Overwhere
Overwheerder Floor van Asten vertelt in de wijkkrant
regelmatig over zijn passie voor alles wat bloeit en
groeit. Dit keer verhaalt hij over zijn vrijwilligerswerk bij
het in kaart brengen van de flora en fauna rond oevers.

Kennis
Mijn vrouw en ik vonden dat meteen een leuk idee, maar ook een
hele klus als je dit niet eerder hebt gedaan en slechts beperkte
kennis hebt van plant en dier. Om onze kennis wat bij te spijkeren
gingen we op een avond in het voorjaar naar Heiloo, waar we ter
introductie een korte cursus plant- en dierkunde kregen.
Samen met enkele mede-vrijwilligers, die al een jaar langer
ervaring hadden, konden we in mei onze eerste oevermonitoring
uitvoeren. En wat was de verrassing? Ons project ligt hier om
de hoek, aan de Kooijmanweg, midden in bewoond gebied!
Daar verwacht je niet veel te vinden aan interessant materiaal,
maar dit viel nog behoorlijk mee. We zagen onder andere kleine
modderkruipers, kikkervisjes en larven van de waterjuffer.

Waarneming

Twee vrijwilligers aan het werk bij de oevers langs de Kooijmanweg.

Enige tijd terug diende zich een leuk project aan van Landschap
Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ze zochten vrijwilligers om natuurgebieden te inventariseren, en dan met name de waterkwaliteit in Noord-Holland.
De flora en fauna van bepaalde oevers in onze provincie dienen
daarvoor in kaart te worden gebracht, zowel in als onder water.

Onze observaties hebben we vervolgens ingevoerd op de
site waarneming.nl voor de dataverzameling. Dit doen we dit
zomerseizoen nog drie keer, om de ontwikkelingen rond en in
het water te volgen. Zo maken we ons nuttig voor de natuur
direct om de hoek in Overwhere.
Aanmelden als vrijwilliger kan nu niet meer voor dit project,
maar volgend jaar zal Landschap Noord-Holland in het
voorjaar wel weer een oproep doen via hun website. Het is
sowieso altijd leuk om te kijken op landschapnoordholland.nl!
Floor van Asten.
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Burgerinitiatief voor
gedenkteken verzetshelden

Buiten in Beeld
In deze aflevering
van onze rubriek over
beeldende kunst in de
wijk drukken we een
gedicht af van Thea de
Hilster van Dichterskring
Waterland over het
beeld ‘Molensteen’
van Bas Maters. Het
is in 1986 voor lboscholengemeenschap
De Klink aan de
Spinnekop onthuld.

Ongezien
gedachteloos gaan ze je voorbij
daar waar ze gedachten ordenen
en leren hoe je moet worden gemaakt
door de jaren heen verweerd
maar dat hoort bij jou als
spinrag bij een spinnenkop
in beton gegoten
keihard als staal
straal je kracht
naar alle kanten
verdeel je het veld
in samenhang
het Klinkt als
deur naar de toekomst
voor hen die je voorbijgaan
Thea de Hilster.

Overwhere-bewoonster
Martine Bonnema
heeft onlangs een
burgerinitiatief bij de
gemeenteraad ingediend
dat enthousiast is
ontvangen.
Ze maakt zich sterk voor een gedenkteken in de
verzetsstrijdersbuurt in Overwhere-Noord, waarmee de
gefusilleerde verzetshelden uit Purmerend worden herdacht.
In Overwhere-Noord zijn acht straten naar hen vernoemd,
onder andere de Gebroeders Conijnstraat.
Het initiatief komt op een heel goed moment. Volgend
jaar wordt immers gevierd dat Nederland 75 jaar geleden
is bevrijd en het 4/5-Meicomité in Purmerend organiseert
hiervoor allerlei activiteiten. Tijdens de raadsvergadering
beloofde wethouder Eveline Tijmstra de initiatiefneemster in
contact te brengen met dit comité. In deze wijkkrant houden
we u uiteraard op de hoogte van de vorderingen rond de
uitvoering van dit mooie initiatief van Bonnema.
l

Zomerstop wijkkrant
De Wijkkrant Overwhere
houdt tot 19 september
een zomerstop. U kunt
reacties en berichten
inzenden tot 21 augustus.
De redactie wenst u een
mooie zomer!
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