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

Seniorenflat in coronatijd
De coronacrisis bezorgt
veel mensen problemen,
en zeker ook ouderen.
Toch ontstaan er ook veel
mooie initiatieven, ook in
en rond de seniorenflats.
Geen bezoek aan en van (klein)
kinderen of familie en vrienden.
Geen viering van kroonjaar, huwelijk en verjaardag. Ook geen
koffie- of theemomenten in ontmoetingsruimte De Serre, want
geen activiteiten. Wat wordt die Serre juist nu gemist! Het praatje, ervaringen en lief en leed delen, het kan allemaal nog even
niet. En geen welkom met een
bloemetje voor nieuwe buren,
wat normaliter wordt verzorgd
vanuit het flatteam, net zo
min als gewoon even de hand
schudden ter kennismaking.

Kleurig
Maar... wel is het tuin- annex
flatteam elke week doorgegaan
de omgeving opgeruimd en
kleurig te houden. De planten
krijgen water en de struiken
worden regelmatig verzorgd.
Alles gebeurt natuurlijk zo veel
mogelijk op anderhalve meter
afstand. En wat hebben veel
bewoners hun balkons opgefleurd! Met mooi weer wemelt het
van de gezellige parasols en zonneschermen.

Opkikkers
Ook de mentale opkikkers van
Clup Welzijn, Intermaris en
Spurd helpen om deze lastige
situatie goed door te komen.
Zo werden we bij de flat al getrakteerd op draaiorgelmuziek,
een zangeres, een discjockey
en elke donderdag om half
twee fitness met Cindy Schmidt
en haar team van Spurd aan
de Ooster- en de Westervenne.
Prachtig toch?
l
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Stand van de krant

Ook na onze oproep in de mei-editie heeft zich helaas
niemand opgegeven om de coördinatie van de wijkkrant op zich te nemen. Zoals al eerder gemeld zijn er
wel de nodige mensen die willen schrijven en fotograferen. Dat we hen (en eerdere aanmelders) nog niet
uitvoerig hebben kunnen spreken - laat staan inwerken - komt door de coronacrisis, maar na de zomervakantie willen we zeker met deze mensen verder.
In de tussentijd herhalen we nogmaals onze vraag: wil je
de wijkkrantredactie versterken en je medebewoners van
nieuwtjes voorzien, meld je dan vooral aan. Belangrijker
nog is dat iemand de krant zeven keer per jaar wil
plannen, coördineren en afronden.
Lijkt het je wat of wil je eerst meer informatie? Stuur dan
een e-mail naar purmerend.wijkkranten@gmail.com en
we nemen graag contact met je op.
De redactie a.i.

Rectificatie
Geachte redactie,
Graag wil ik reageren op een verhaal in de wijkkrant van mei.
In het artikel ‘Purmerend bevrijd door Britse militairen’ wordt
vermeld dat het Stedelijk Orkest een concert gaf, omdat
dit niet was toegetreden tot de Kultuurkamer, maar dat is
niet juist. Harmonie Crescendo was als enige orkest geen
lid geworden van die Kultuurkamer en mocht direct na de
bevrijding de stad binnen marcheren. Mijn klarinet spelende
vader liep toen ook mee; ere wie ere toekomt.
Groet, Mia van Delft-Dekkers.

Let op: het e-mailadres van de Wijkkrant Overwhere is gewijzigd.
U kunt ons vanaf heden bereiken via wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
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Tweede
Wereldoorlog
bij Waterlands
Archief
Wie belangstelling
heeft in de geschiedenis
van de Tweede
Wereldoorlog in de gemeenten Beemster, EdamVolendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en
Wormerland kan zijn hart ophalen met de website
www.geschiedenislokaalwaterland.nl van het
Waterlands Archief.
Drie thema’s, te weten
‘Tweede Wereldoorlog’,
‘75 jaar vrijheid’ en ‘De
onderduik van Meijer’ bieden
een keur aan bronnen uit
het Waterlands Archief en
van een aantal regionale
erfgoedinstellingen en
particulieren. Afbeeldingen,
archiefbronnen,
krantenartikelen en
filmfragmenten brengen
de geschiedenis van de oorlog in huis. Dit is een prachtig
alternatief voor de vele evenementen die helaas in het kader
van de coronacrisis zijn geschrapt.

Persoonlijk
Bekijk en lees bronnen over de grote lijnen en persoonlijke
verhalen van de oorlog, waaronder de mobilisatie, het
uitbreken van de oorlog, de schaarste en distributie,
het Waterlandse verzet en verzetsstrijders, illegale pers,
dwangarbeid, onderduiken
(zoals de geschiedenis van
Meijer van der Sluis en zijn
broer), de hongerwinter en
de bevrijding plus het vieren
ervan. Ook de gevolgen
van de oorlog komen aan
bod: de oorlogsschade
en het herdenken van de
slachtoffers, onder wie
omgekomen verzetsstrijders
en de Monnickendamse
familie Witmond, die in
Sobibor werd vermoord.

Surfen
Al is de website ontwikkeld voor het (voortgezet) onderwijs,
bezoekers van buiten het onderwijsveld zijn eveneens van
harte welkom om langs te surfen en te genieten van de
honderden digitale bronnen over de regionale geschiedenis,
want naast de genoemde thema’s biedt het platform nog veel
meer historische onderwerpen.
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Afbeeldingen:
1. Herinnering aan Purmerend?:
www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/herinneringaan-purmerend/
2. Inwoners Ilpendam vragen hulp:
www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/inwonersilpendam-vragen-hulp/
3. De wapens van het verzet:
www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/de-wapensvan-het-verzet/
4. Zweeds wittebrood:
www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/zweedsewittebrood/
5. Vermoord in Sobibor:
www.geschiedenislokaalwaterland.nl/bronnen/vermoord-insobibor/
l

A10 Noord en A8 deze zomer
afgesloten
Deze zomer start het groot onderhoud
aan twee belangrijke verkeersaders
aan de noordkant van de hoofdstad.
Rijkswaterstaat sluit hiervoor de A10
Noord in beide richtingen en de A8
richting Amsterdam. De extra reistijd
kan oplopen tot meer dan een uur.
Vrijwel de hele zomer staat er groot
onderhoud gepland aan de A10 Noord en
de A8. Deze wegen moeten gedurende
meerdere weken in één richting worden afgesloten om nieuw
asfalt te kunnen aanbrengen, voegen te vervangen en de afvoer
van regenwater te verbeteren. De twee richtingen van de A10
Noord worden na elkaar aangepakt, maar overlappen deels
met de afsluiting van de A8. De werkzaamheden zijn gepland
tussen 3 juli en 11 augustus. Dit betekent veel extra reistijd.

Rustig
De grootschalige werkzaamheden zijn in de zomer gepland,
omdat het dan relatief rustig is op de wegen. Ook is zo veel
mogelijk rekening gehouden met andere werkzaamheden en
evenementen. Desondanks waarschuwt Rijkswaterstaat voor
geluidsoverlast en ernstige verkeershinder op de snelwegen en
stedelijke wegen in Amsterdam en Zaanstad. Het verkeer moet
rekening houden met extra drukte en vertraging oplopend tot
meer dan een uur. Ook in de dagen voorafgaand aan de volledige
afsluiting kan er hinder zijn door voorbereidende werkzaamheden.
De coronamaatregelen hebben impact, ook op het werk van Rijkswaterstaat. Het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat de
kritieke infrastructuur (wegen, vaarwegen en het watersysteem)
draaiende te houden. Daarom gaan bovenstaande onderhoudswerkzaamheden vooralsnog door als gepland.
Voor meer informatie omtrent de exacte wegafsluitingen en de
omleidingsroutes kunt u terecht op de site ‘van A naar Beter’. l

Let op: het e-mailadres van de Wijkkrant Overwhere is gewijzigd.
U kunt ons vanaf heden bereiken via wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
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Bezoekers Leeghwaterbad
superblij na heropening
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en de toiletten. Er is voor bezoekers een zogenoemde
routing aangebracht. Op basis van het protocol van
de zwembadbranche is ook in het Leeghwaterbad het
chloorgehalte van het zwemwater verhoogd.

Uitbreiding
De komende tijd beslist het zwembad op basis van de
opgedane ervaringen over uitbreiding van het aanbod met
activiteiten vooral voor ouderen, zoals Aangepast Zwemmen,
WaterGymnastiek, Zwem Samen, Herstel na Kanker en
FiftyFit. Nu is reserveren al mogelijk voor banen zwemmen,
AquaBootcamp, AquaFun, AquaJoggen AquaRobic,
AquaSport, BabyPeuterZwemmen, Floatfit HIIT, Floatfit Grow,
Floatfit Balance, TrimFitness en ZwangerschapsZwemmen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Beijert,
e-mail Fred.Beijert@Spurd.nl, telefoon 06 3419 6819.
l

Op maandag 18 mei gingen na negen weken de
deuren van het Leeghwaterbad weer open voor
publiek. De toeloop was groot: die eerste dag waren er
140 deelnemers aan zwemactiviteiten, verspreid over
de dag, en meer dan vierhonderd zwemleerlingen. De
populairste activiteiten waren met bijna driehonderd
reserveringen banen zwemmen en met honderd stuks
AquaRobic. Deelnemen aan een van de meer dan tien
verschillende zwemactiviteiten kon alleen na online
reservering en betaling.
Tot juni waren er al meer dan zeshonderd reserveringen
voor zwemactiviteiten - en ze blijven binnenstromen. De
zwemlessen zijn inmiddels voor zestig procent gereserveerd.
Spurd-directeur Jancor de Boer: “We zijn zeer tevreden met
het aantal reserveringen dat we in de eerste dagen, maar ook
daarna hebben ontvangen. Er is in de meeste groepen van
zwemactiviteiten echter nog wel plaats. Het is voor de bezoekers
vast ook wel even wennen aan het moeten reserveren.”
Freek Eshuis, manager van het Leeghwaterbad, voegt
enthousiast toe: “Het is zó fijn dat het bad weer open is! Overal
zijn er blije gezichten in het water en alle mensen die we spreken
melden dat ze het water hebben gemist. Voor alle activiteiten
geldt trouwens tijdelijk een aangepast, verlaagd tarief.”
Het was op Tweede Pinksterdag alleen mogelijk op reservering
te komen banen zwemmen. Het bad was op Hemelvaartsdag
(donderdag 21 mei) en Eerste Pinksterdag (zondag 31 mei)
voor alle zwemactiviteiten en voor zwemles gesloten.

Veiligheid
Vanwege de coronacrisis gelden speciale en strenge huisregels
om de veiligheid van bezoekers en personeel te kunnen garanderen. Wie (mogelijk) coronagerelateerde gezondheidsklachten
heeft - of als iemand in hetzelfde huis die heeft - moet/mag niet
naar de zwemactiviteit komen, ook als die al gereserveerd is.
Douchen voor of na het zwemmen is niet toegestaan.
De medewerk(st)ers maken het zwembad dagelijks extra
vaak schoon en desinfecteren na gebruik de kleedhokjes

Vette rekening voor kleine klus
Het gebeurde in een van
onze Venne-flats: een
bewoonster sloot zichzelf
in de haast buiten.
Ze belde aan bij een
buurvrouw en zocht op
internet naarstig naar een
slotenmaker. Ze was in
paniek en dacht: ik neem
meteen maar het eerste
het beste bedrijf. Dit was
een grote fout, want er
volgde een vette rekening,
die gepaard ging met de
nodige druk toen ze die
niet wilde betalen.
In een televisie-uitzending van ‘Opgelicht’ (AvroTros) werd
voor deze praktijken ook al gewaarschuwd. Wij legden deze
situatie op een van de voorzittersbijeenkomsten voor aan
huurdersvereniging Interwhere.
Het antwoord: Interwhere kan u
in een dergelijk geval desgewenst doorverbinden met een
erkende slotenmaker.
Uiteraard is dit voor eigen verantwoording en dito rekening,
maar van woekerwinst en
misbruik maken van uw situatie
is dan in elk geval geen sprake.
Het is maar dat u het weet! l
www.politiekeurmerk.nl
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Clup en sociaal wijkteam
blijven paraat
Tijdens de coronacrisis is het lastig om op een
normale manier te functioneren. Dit geldt zeker
ook voor de medewerkers van Clup en het sociaal
wijkteam, die altijd nauw contact onderhouden met de
bewoners in de wijk. Toch zijn de medewerkers van
Clup langzaamaan weer meer in de wijk te vinden.
Er wordt zo veel mogelijk per telefoon of met beeldbellen
gecommuniceerd, maar als de situatie er om vraagt, dan
spreken de medewerkers ook daadwerkelijk af met mensen.
Hiervoor heeft Clup een aantal plekken ingericht (onder
meer bij de Inval en Wijkplein Where) om de mensen op een
veilige manier te ontvangen met anderhalve meter afstand
en de nodige hygiënemaatregelen. Ook wordt er buiten
afgesproken, bijvoorbeeld in het park of bij iemand in de tuin,
om zo de nodige afstand te kunnen bewaren.
l

Nieuws in het kort
Waterlands Archief weer open
Sinds dinsdag 2 juni is de studiezaal van het Waterlands
Archief weer geopend voor het publiek. Wel is het nodig om
van tevoren voor een bezoek een afspraak te maken
en archiefstukken te reserveren. Dit kan per e-mail,
info@waterlandsarchief.nl, of telefonisch 0299-411530.
Om coronabesmetting tegen te gaan is een aantal
maatregelen genomen. Naast de algemene hygiëneregels
is bezoek op afspraak de belangrijkste. Regulering van het
studiezaalbezoek is namelijk nodig om de anderhalve meter
afstand te kunnen bewaren. Verder worden bezoekers geacht
alleen te komen en zo veel mogelijk een eigen laptop te
gebruiken. Zie voor informatie over de openstelling van de
studiezaal www.waterlandsarchief.nl.

Coronatests in Purmerend
Op 5 juni is de GGD in Purmerend gestart met het grootschalig
testen op corona. Er kunnen maximaal zestig personen per
uur worden getest. Dit zorgt voor extra verkeersdrukte rond
de brandweerkazerne en bij de rotonde van de Gorslaan/
Purmerweg. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten die passen
bij het nieuwe coronavirus zich laten testen. Via telefoonnummer
0800-1202 kun je een afspraak maken. Maak echter alleen een
afspraak als je echt klachten hebt die passen bij het virus, want
zonder klachten heeft de test geen zin. Meer informatie over de
coronatest lees je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken.

Tankstation Total De Purmer heropend
Na ruim vijf weken van intensieve verbouwing is op 28 mei het
tankstation aan de Verzetslaan weer geopend. Het station heeft
een grondige technische verbouwing ondergaan en is weer klaar
om onze inwoners te voorzien van brandstof. In de shop kun je
ook terecht voor diverse etenswaren en onderhoudsartikelen. l
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lepelaarparkplezier
zonder vertier
net verder dan het wandelpad
zomaar simpel onder de boom
roosterende scherpe zon
gefilterd tot weldadige koelte
tot de grond treurende takken
beuren me zacht ruisend op
niets te winnen of te verliezen
niets te streven of los te laten
vieren en laten vieren
onzichtbaar achter de rietkraag
splasht een eend zijn gerekte landing
hoog smalend lachende meeuwen
dichtbij net niet storende vliegjes
niets te winnen of te streven
loom rimpelloos plezier
zonder ook maar enig vertier
in het pieternellpurmerendparkje
Pieter van der Kooij.

COLOFON
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: Vacant.
Aan dit nummer werkten mee: Pieter van der Kooij, Marijke
Kuijpers, Rob Moederzoon en Nathalie Rijkenberg.
Samenstelling en eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.
E-mail redactie: wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom.
Bezorging: Rodi Media.
De volgende wijkkrant verschijnt op 10 september 2020.
Kopij aanleveren kan tot 10 augustus 2020 via
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
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