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Overwheerders kritisch over aardgasvrij
‘Purmerend 100% aardgasvrij’ is de slogan waarmee
de gemeente in navolging van het overheidsbeleid nu
veelvuldig adverteert. Om te beginnen in Overwhere,
een van de landelijke proeftuinen. Als alternatief wordt
stadsverwarming naar voren geschoven, maar niet
iedereen ziet daar het heil van in. Adrie van Kooten
besloot een bewonerscommissie op te richten om een
vinger in de pap te hebben bij de besluitvorming.

is naar voren gekomen dat de meeste mensen die nu al
stadsverwarming hebben, het ook al te duur vinden.”
Gerard: “De gemeente heeft wel aangegeven dat de tarieven
voor stadsverwarming in 2020 en 2021 lager zullen zijn
dan nu, maar dat is slechts een toezegging voor twee jaar.
Wat schieten we daarmee op als we daarna alsnog de
volle mep en misschien wel jaarlijks steeds meer moeten
betalen?” Adrie vult aan: “Die verlaging is alleen omdat
Stadsverwarming in 2019 winst heeft gemaakt, die ze kunnen
gebruiken voor een tijdelijke tariefverlaging om de transitie
te stimuleren. Wat ons betreft is dit dus geen structurele
oplossing.”
In het aardgasvrijproject is woningbouwvereniging Intermaris
de partij die onderhandelt namens de huurders in Overwhere.
Adrie: “In oktober hebben we als bewonerscommissie een
eerste gesprek gevoerd met Intermaris over de belangen
van de huurders. Daaruit kwam naar voren dat Intermaris
niet zonder meer akkoord gaat met een overstap op
stadsverwarming, als dit betekent dat bewoners dan duurder
uit zijn. Voor nu is dit een positief geluid, maar we blijven
natuurlijk kritisch op de ontwikkelingen.”

Geïsoleerd

We spreken Adrie en medecommissielid Gerard Barbé aan de
koffietafel bij Adrie thuis. Dat is om de hoek bij de zogeheten
pilotwijk, waar de meeste koopwoningen - met flinke
subsidie - van aardgas overstappen op stadsverwarming.
De gemeente hoopt hierna ook de rest van Overwhere en
Purmerend over de streep te trekken, alleen zal daar geen of
veel minder subsidie aan vastzitten. De gemeente geeft daar
tot nu toe geen duidelijke informatie over.
“In april van dit jaar hadden we in Overwhere een eerste
informatiebijeenkomst vanuit de gemeente over de plannen
om de riolering te vervangen en meteen leidingen voor de
stadsverwarming aan te leggen”, vertelt Adrie. “Dat viel
ons als buurt al rauw op ons dak. Vervolgens hoorden we
lange tijd niets meer. Eind van de zomer hebben we deze
commissie opgericht om aan de bel te trekken en actiever
betrokken te raken bij het overleg.”

Een andere kwestie die speelt is dat de huurwoningen van
Intermaris in Overwhere in 2018 grondig zijn geïsoleerd.
Gerard: “Dat stond helemaal los van het aardgasvrijproject
en was puur gericht op verduurzaming van de huizen. We
kregen ook de mogelijkheid om zonnepanelen te nemen.
Hierdoor steeg de huurprijs wel iets, maar we hebben het er
nu al dubbel en dwars uitgehaald.” “Sterker nog”, zegt Adrie,
“veel mensen kregen dit jaar zelfs flink geld terug van hun
energieleverancier. Als we straks aan de stadsverwarming
moeten, gaan we dus betalen voor iets wat we niet nodig
hebben.”
Daarnaast heeft stadsverwarming ook al geen
milieuvoordelen, volgens Adrie en Gerard. “Het warme water
vanaf de centrale komt door een hele lange leiding hierheen
en heeft al 30% verlies onderweg. Plus, die centrale moet
natuurlijk 24 uur per dag branden, terwijl je thuis gewoon
even de thermostaat opdraait om de kou eruit te krijgen en
hem dan weer op een lager pitje zet. Door zelfregulatie kun je
meer besparen en veel milieuvriendelijker zijn.”

Tarieven

Samen sterker

Het grootste bezwaar van de commissie is dat de tarieven
voor stadsverwarming hoger zijn dan wat bewoners met
aardgas nu verstoken. Adrie: “Uit een recente enquête
van Interwhere, de huurdersvereniging van Intermaris,

Er zitten kortom nog veel haken en ogen aan het idee van
stadsverwarming, vinden Gerard en Adrie. “We willen in elk
geval niet dat het ons zomaar wordt opgedrongen. Daarbij
nemen we het trouwens ook op voor de vele hoogbejaarden
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in de buurt, want zij kunnen deze ontwikkelingen vaak niet
goed meer volgen. Velen van hen zijn alleenstaand en moeten
rondkomen van een AOW’tje. We willen niet dat zij zich door
mooie praatjes laten overtuigen om iets te doen waarmee ze
op kosten worden gejaagd.”
De bewonerscommissie, die vooralsnog optreedt namens de
huurders in Overwhere, is verder benieuwd naar de meningen
van huiseigenaren in de wijk. “Ook voor hen zou wel eens
kunnen gelden dat isolatie bijvoorbeeld voordeliger is dan
overstappen op stadsverwarming. Ze zijn van harte welkom
om hun ideeën over deze zaak met ons uit te wisselen, want
samen staan we sterker.”

pompen – om zo de resultaten met elkaar te kunnen
vergelijken. “Mocht het na die periode toch uitdraaien op de
keuze voor stadsverwarming”, zegt Gerard, “dan mogen de
kosten in elk geval niet hoger worden dan wat we nu betalen.
In dat opzicht is het ook jammer dat Stadsverwarming geen
concurrentie heeft, maar een monopoliepositie heeft in
Purmerend.”
Adrie: “We willen een garantie van de gemeente dat we met
het afstappen van aardgas financieel niet de boot ingaan
én we hebben geen zin in verkooptrucs die de alternatieven
mooier laten lijken dan ze zijn. Dat is de kritische missie van
onze bewonerscommissie.”

Vergelijken
De verwachting is dat Intermaris de komende twee jaar
zowel in Overwhere als in de rest van Purmerend gaat
experimenteren met verschillende vormen van warmtelevering
- aardgas, stadsverwarming, warmte- of andersoortige

Wilt u in contact komen met de bewonerscommissie?
Dat kan via Adrie van Kooten: adrievankooten@upcmail.
nl. De enquête van huurdersvereniging Interwhere over de
stadsverwarming vindt u op https://www.interwhere.nl/
enquete.

Steungezin gezocht voor
moeder en dochter

Cursusmarkt
bij Cultuurhuis Wherelant

Stichting Buurtgezinnen zoekt
voor een alleenstaande moeder
met een dochter van acht jaar een
warm steungezin met dochter(s).
Het gezin woont sinds kort in
Wheermolen en heeft verdrietige
situaties meegemaakt.

l

Op zondagmiddag 12 januari houdt Cultuurhuis Wherelant
een inspirerende cursusmarkt. De markt is een leuke
manier om te ontdekken welke cursussen en workshops in
het nieuwe seizoen op het programma staan.

Moeder en dochter hebben maar een klein netwerk en zoeken
een fijn gezin, waar de kleine meid leuke dingen kan doen. De
moeder vindt het prettig om zaken over de opvoeding te kunnen
delen en wil graag nieuwe mensen leren kennen. Gezelligheid,
humor en zorgzaamheid zijn belangrijk in haar leven. Haar
dochtertje houdt van dansen, zingen, kleding, lachen en chocola.
Buurtgezinnen zoekt een gezin in de buurt van de wijk
Wheermolen dat dit meisje een middag in de week bij hen wil
laten spelen en af en toe met moeder en dochter er op uit wil
gaan (bijvoorbeeld naar een speeltuin of het Speelparadijs).
Daarnaast zou het fijn zijn als dit gezin bereid is met de moeder
te praten over opvoeding, om zo wat ondersteuning te bieden.
Heeft u interesse om steungezin te worden? Meld u zich dan
aan op www.buurtgezinnen.nl. Coördinator Irene Langerijs
neemt dan zo snel mogelijk contact op.
l

Inleveren vuurwerk en kerstbomen
In het nieuwe jaar organiseert de gemeente weer een
inzameling voor vuurwerkafval en kerstbomen. Op donderdag
2 januari tussen 09.00 en 15.00 uur kunt u uw vuurwerk
inleveren bij sporthal De Beuk (Van IJsendijkstraat 365). Op
diezelfde locatie kunt u op vrijdag 3 januari tussen 09.00 en
15.00 uur uw kerstboom komen brengen.
l

Bezoekers kunnen docenten ontmoeten, meedoen met gratis
workshops en er zijn demonstraties en korte proeflessen. In
de foyer staan kramen waar mooie kunstobjecten worden
verkocht door cursisten van Wherelant. Creatievelingen
kunnen hun hart ophalen bij de kraam met teken- en
kunstenaarsmaterialen, die met een leuke korting worden
verkocht. Volwassenen en kinderen zijn van harte welkom en
de toegang is gratis.
Cursusmarkt Wherelant, zondag 12 januari van 13.00 tot
16.00 uur, Van IJsendijkstraat 403. Meer informatie over alle
cursussen en workshops staat op www.wherelant.nl.
l
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‘Vrouwen vinden mannenstemmen vaak het mooist’
Het Purmerends Gemengd
Koor gaf op 10 november
een prachtig concert in de
Lutherse kerk, waar uw
redactie bij was. Na afloop
spraken we twee mannelijke
leden, die graag een oproep
willen doen aan andere mannen om bij het koor te komen
zingen. Op dit moment telt
het koor 42 leden, van wie
slechts acht mannen.
Jan, eerste tenor, strak in de smoking en nog opgetogen van het
concert: “Ik zit al 35 jaar bij dit koor, zingen is mijn lust en leven.
Er is een leegloop geweest de laatste jaren, mensen gaan iets
anders doen of verhuizen, dat gebeurt, maar we missen echt
mannen. Ooit hadden we er zestien, nu nog maar acht. Samen
de Mattheüs Passion zingen of andere requiems, daarvoor heb je
gewoon voldoende mannenstemmen nodig. Maar helaas denken
mannen vaak dat het niet macho is om in een koor te zingen.
Onzin. Wist je dat vrouwen de mannenstemmen vaak het mooist
vinden in het koor? Ze brengen gelaagdheid en diepte.”
Zijn collega Jelle, al even prachtig in kostuum gestoken, komt er
bij staan. “We zouden het geweldig vinden om meer mannen er bij
te krijgen. We hebben nu al twee vrouwen met lage altstemmen
moeten inschakelen om de tenorregionen te versterken.”

van hun eigen zangstem niet. Daarnaast is het gewoon erg leuk
om samen naar iets toe te werken, een zangstuk op te bouwen.
Je repeteert, je hebt plezier met elkaar.”
Jelle: “Bovendien gaan we naast klassieke stukken het
komende jaar ook luchtiger en modernere stukken doen, daar
hebben we zin in. Voor wat jongere mensen is dat misschien
ook aantrekkelijker. En wat belangrijk is: als belangstellende
zit je nergens aan vast, je kunt altijd een paar keer vrijblijvend
komen kijken om te zien of het je bevalt.”

Kracht

Wilt u meer informatie over het koor? Kijk dan eens op
pgkpurmerend.nl of mail met voorzitter Wil van Koningsbrugge
op wilvankoningsbrugge@gmail.com.
l

Maar wat maakt het zo leuk voor een man om in een koor te
zingen? Jan: “Mannen kennen vaak de kracht en schoonheid

Jan: “Iedereen die geïnteresseerd is, krijgt sowieso een vaste begeleider, afhankelijk van zijn of haar stemsoort. Je valt bij ons koor
nooit in een gat, iedereen is welkom. Mannen vooral natuurlijk,
maar ook vrouwen, hoor. We houden van elke zangstem!”

Dansen met dementie en Parkinson
Cultuurhuis Wherelant start deze winter met een
nieuwe cursus, genaamd Dans voor Twee. Dit is een
cursus voor senioren met dementie en/of Parkinson,
waarbij men samen met een partner, familielid of
vriend(in) kan genieten van bewegen op muziek.
De cursus start bij voldoende
aanmeldingen. Bent u zelf
iemand met Parkinson of beginnende dementie en houdt
u van dansen, of kent u
iemand met deze aandoeningen en zou u het leuk vinden
om samen met deze persoon
een dansje te wagen? Meld u
zich dan aan.
Iedereen die interesse heeft in deze cursus, kan een keer
komen kennismaken om de docent en de vrijwilligers te
ontmoeten. U bezoekt dan de dansruimte van Cultuurhuis

Wherelant, waar de lessen gaan plaatsvinden. Tijdens deze
proefles maakt u kennis met de manier van werken van de
docent en krijgt u antwoord op uw vragen.

Samen genieten
Het doel van Dans voor Twee is samen genieten van bewegen
op muziek en van de gezelligheid met elkaar. Het is iets wat je
samen kunt doen, in de vertrouwde omgeving van een groep
gelijkgestemden. De ervaring is dat bewegen op muziek op
een plezierige en gezellige wijze helpt bij het verbeteren van de
lichamelijke conditie en het vertrouwen in eigen kunnen versterkt.

Aanmelden
De cursus kost € 90,- voor zes lessen. Mantelzorgers en
partners betalen € 30,-. Een proefles is gratis. De lessen zijn
om de week en er is geen les in de schoolvakanties. Voor meer
informatie over Dans voor Twee neemt u contact op met Ingrid
Schipper via i.schipper@wherelant.nl. De lessen vinden plaats
op maandagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur bij Cultuurhuis
Wherelant aan de Van IJsendijkstraat 403.
l
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De Sportbuurt
mijn hele leven Sport ik al
deed mee aan Toernooien
soms midden in de nacht
ik loop geen Marathon
voel me geen Atleet
in de Arena was ik enkel
om Ajax te zien spelen
toch loop fiets en
spin ik elke week
de Sportbuurt waar
grasvelden gebruikt worden
om te voetballen te badmintonnen
je je evenwicht kunt leren
verbeteren op een smalle balk
tikkertje speelt of hutten bouwt
gewoon geniet van het groen
waar hoge drempels auto’s remmen
en fietsers helaas ook
het heerlijk rustig is
met af en toe een schoolklas
op weg naar de gymzaal
daar voel ik me thuis
Thea de Hilster.

Pommetje Horlepiep in het
Jaap van Praag

Nieuwe wandelgroep onder
begeleiding van specialisten
Op 13 november is Wandelgroep
Purmerend Overwhere gestart,
bedoeld voor iedereen die graag wil
wandelen, maar dit liever niet alleen
doet. Elke woensdag wordt er
gewandeld van 10.30 tot 11.00 uur.
Jong en oud(er) zijn welkom, ook
mensen met een chronische ziekte.
Deelname is gratis.
De wandelgroep is een initiatief van huisartsenpraktijk Merlijn
en Van Doorn, in samenwerking met het Sociaal Wijkteam,
FysioConsult Purmerend, diëtistenpraktijk Sandra Heemstra,
De Zorgcirkel en Spurd. Elke week loopt afwisselend een
medewerker van een van deze instanties mee als begeleider.
Het zijn stuk voor stuk enthousiaste specialisten, die de
inwoners van Overwhere op een gezellige manier willen
stimuleren meer te bewegen.
De wandeling vindt plaats op woensdagochtend van 10.30
tot 11.00 uur, verzamelpunt is Wijkplein Where (Triton 73).
Elke week wordt een route bepaald in de omgeving, waarbij
rekening wordt gehouden met het wandeltempo van de
deelnemers. Na afloop kunnen de wandelaars samen (en
geheel vrijblijvend) een kopje koffie drinken bij het Wijkplein
Where. Aanmelding is niet nodig.

Medicijn

Kent u ‘Pommetje Horlepiep’
nog, de kinderserie uit de jaren
tachtig? Op donderdag 9 januari
treedt Pommetje, alias Bram
Biesterveld, op in het Jaap van
Praaghuis, met zijn eigen liedjes
en anekdotes.
Voor wie zich de verhalen van
Pommetje Horlepiep, ooit
uitgezonden door de NCRV op de
woensdagmiddag, niet (meer) kan herinneren: de serie speelt
zich af in een klein dorp in de jaren twintig en dertig van de
vorige eeuw. Rombertus Horlepiep, bijgenaamd Pommetje
Horlepiep, is een vrolijke jongeman, heeft een grote mond,
een klein hart en een baan als huisknecht, chauffeur en
manusje-van-alles bij jonkheer Sebastiaan Roos van
Leeuwenborgh. gespeeld door de onovertroffen en al lang
geleden overleden Henk Molenberg.
In het Jaap van Praag haalt Bram Biesterveld (80) op 9
januari herinneringen op aan de soms goede, soms minder
goede verleden tijd. Hij doet dit middels verhalen en zang,
dus komt dat zien!
Jaap van Praaghuis, Rietgorsplein 1, 9 januari, 14.00 uur,
entree € 5,- voor niet leden.
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De organisatoren hopen Overwheerders een duwtje te kunnen
geven in de sportieve richting, onder de motto’s ‘bewegen is
een medicijn’ en ‘voorkomen is beter dan genezen’. Een half
uurtje gezond wandelen helpt je wat fitter te voelen, is goed
voor de bloeddruk, de longen en de conditie. Daarnaast is
het een laagdrempelige manier voor mensen met een fysieke
beperking om nieuwe mensen te ontmoeten.
Wandelgroep Purmerend Overwhere, woensdag van 10.30 tot
11.00 uur, verzamelen bij Wijkplein Where, Triton 73.
l
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