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wel dat je het, liefst samen met andere wijkbewoners,
moet bijhouden. Zelf doen wij al veel in onze wijk aan het
plantsoen en door onkruid te verwijderen, maar dit heeft nog
geen navolging gekregen.
De gemeente doet ook te weinig, want op sommige plekken
komen steeds meer boomscheuten uit de grond, iets wat
voorheen veel beter werd bijgehouden. Het wordt zo een
ravage van jonge bomen; bestrijden is beter.
Ook het maaien van plantsoenen zou frequenter kunnen,
want er is nu steeds hooibouw, en ook stoeptegels liggen niet
meer overal vast en worden door onkruid struikelobjecten.
Daarom vraag ik hier graag ieders aandacht en verzoek ik
iedereen de omgeving netjes te houden.
Alvast hartelijk dank,
Gonny Hilgers.

Stand van de krant

De redactie ontving onderstaande e-mail van een
buurtbewoonster, waarin ze meer aandacht vraagt
voor onkruid, vervuiling en de toegankelijkheid van
paden en stoepen, kortom, voor de openbare ruimte.
Geachte redactie,
In de wijkkrant zou een mooi artikel kunnen worden
opgenomen om aandacht te vragen om rondom je huis de
straat, paden en stoepen vrij van onkruid te houden. Nu laten
te veel mensen dit over aan de gemeente, die weinig kan
doen, en dat is totaal niet afdoende. Het zou normaal moeten
zijn dat je als bewoner de omgeving schoonhoudt.
Planten en struiken die op de tuingrens staan, groeien
meestal te ver over de stoepen en paden heen. Van snoeien
komt vaak weinig terecht en het voetgangersgedeelte
verdwijnt zo voor een groot deel. Ook blijft onkruid tussen de
tegels zitten. Hierop zouden de bewoners door de gemeente
moeten worden aangesproken om de breedte van de stoepen
en paden te handhaven en ook de putten vrij van onkruid
te maken.
De wijk verliest veel schoonheid door al deze wildgroei.
Ook hebben we hierdoor meer last van ongedierte, zoals
ratten. Een groene wijk is mooi en gezellig, maar dit betekent

We zijn blij te kunnen melden
dat zich na onze oproep in
de vorige uitgave toch weer
enkele bewoners hebben
aangemeld om de redactie
van de wijkkrant te komen
versterken. Omdat we bij
het maken van deze editie
nog geen gesprekken met
deze potentiële medewerkers
hebben kunnen voeren,
nodigen we inwoners van
de Overwhere alsnog en
nogmaals van harte uit om mee
te helpen de wijkkrantredactie
nieuw leven in te blazen. Dus wil je je medebewoners
van nieuwtjes voorzien (aankondigingen, verslagen,
interviews, enzovoort), fotograferen of zeven keer per
jaar meewerken aan de planning en coördinatie van
de krant, meld je dan vooral aan. Voor begeleiding en
ondersteuning wordt gezorgd.
Lijkt het je wat of wil je eerst meer informatie? Stuur dan
een e-mail naar purmerend.wijkkranten@gmail.com en
we nemen graag en snel contact met je op.
De redactie a.i.

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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Kom lekker badmintonnen
Het nieuwe seizoen van badmintonvereniging Bavio is
weer gestart. Jongeren, competitiespelers en recreanten
zijn dan ook alweer volop aan het trainen en spelen.

Om nog meer mensen in aanraking te laten komen met badminton was september kennismakingsmaand bij Bavio. Jong
en oud is echter nog altijd welkom om vrijblijvend kennis te
komen maken met deze dynamische racketsport. Badminton is
een sport waarbij je bijna alle spieren in je lichaam gebruikt en
traint. De sport is toegankelijk voor iedere leeftijd en elk niveau.
Daarnaast is badmintonnen vooral ook gewoon gezellig.

Training
Belangstellende jongeren en recreatieve spelers kunnen op
maandagavond kennis komen maken. De training van de jeugd
begint om 19.00 uur, die van de senioren om 20.00 uur. Degenen
die al eerder hebben gebadmintond, kunnen op maandag- of
woensdagavond vanaf 20.00 uur langskomen om een avond mee
te spelen. Zo kunnen ze bekijken of deze sport iets voor hen is.
Bavio is in 1969 opgericht en de grootste badminton
vereniging van Purmerend. Op maandagavond spelen we
in sporthal De Vaart, op woensdagavond in De Beuk.
Kijk voor meer informatie, zoals trainingsdagen en -tijden,
en/of inschrijven op de website www.bavio.nl of stuur een
e-mail naar info@bavio.nl.
l

Fietsen kan een stuk veiliger
Fietsen is erg populair, ook
in de Overwhere. Vanwege
de coronacrisis stappen
ook nog eens steeds meer
mensen op de fiets. Als ze
zich dan niet goed aan de
verkeersregels houden, nemen de gevaarlijke situaties
in aantal toe.
Je ziet ze overal en in alle soorten en maten: omafietsen,
racefietsen, crossfietsen, driewielers, kinderfietsen, e-bikes
en nog veel meer. Er zijn, ook in onze wijk, gelukkig goede
voorzieningen en veel fijne fietspaden.
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Balletschool Lisette en Koffie
Loket werken samen
Twee ondernemingen in Overwhere, die in deze lastige
tijden hard werken om het hoofd boven water te kunnen
houden, hebben figuurlijk de handen ineengeslagen.
Balletschool Lisette en het Koffie Loket proberen de
vervelende gevolgen van de coronamaatregelen om te
zetten in iets positiefs door samen te werken.
De dichtbij elkaar gelegen ondernemingen zien kans de
ouders iets extra’s te bieden in de tijd dat ze op hun kinderen
moeten wachten als die lekker aan het dansen zijn. Vanwege
de coronamaatregelen mogen ouders namelijk niet in de
balletschool op hun kroost wachten, en dat wordt met de herfst
en de winter voor de deur een hele uitdaging. Om het wachten
plezieriger te maken, biedt het Koffie Loket, op slechts drie
minuten fietsafstand van
de balletschool, exclusief
voor leden van Balletschool
Lisette, een euro korting
op een kopje koffie of een
andere consumptie.
Er is in de directe omgeving
ruime mogelijkheid om gratis
je auto te parkeren en je fiets
te stallen. Je kunt natuurlijk
ook je koffie meenemen in een
handige take-away-beker.

Stempelkaart
Alle leerlingen, dus niet alleen de ouders/verzorgers, krijgen
op vertoon van hun stempelkaart deze korting. Het is
natuurlijk ook mogelijk om op andere tijden dan de lesdag
gebruik te maken van deze actie.
Het Koffie Loket is doordeweeks geopend van 6.00 tot 19.00
uur en in het weekend van 7. 00 tot 18.00 uur. Meer informatie:
www.balletschoollisette.nl en www.koffie-loket.nl.
l

Een ander punt vormen de verkeersregels, want die zijn niet
altijd voor iedereen even duidelijk. Het verkeer verandert
en wordt steeds intensiever, waardoor de kennis van
verkeersregels zo nu en dan moet worden verbeterd.

Risico’s
Het valt op dat veel fietsers, scooterrijders en andere
weggebruikers er niet voldoende van op de hoogte zijn
of ze niet weten toe te passen. Je ziet bijvoorbeeld geregeld
dat op de fietspaden tegen de rijrichting in wordt gereden,
en soms zelfs met twee of meer naast elkaar, met alle risico’s
van dien. Ook zijn er e-bikers en scooters die met te hoge
snelheid de bocht afsnijden en dan op de verkeerde
weghelft terechtkomen. Geregeld gebeuren hierdoor dan
ook (bijna-)ongelukken.
Kortom, tweewielgebruiker: houd je aan de verkeersregels,
voor jullie en andermans veiligheid.
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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Cursussen weer gestart bij
Muziekschool Waterland

Foute boel: onze tuinen verstenen

Je kunt niet vroeg
genoeg beginnen
en bent nooit te oud
om iets te leren,
zeker niet als het
om muziek gaat.
Dit is de boodschap
van het nieuwe
cursusprogramma
van Muziekschool
Waterland. Na
het alternatieve online aanbod kunnen we, als de
coronaregels niet opnieuw worden aangescherpt,
sinds begin september weer op locatie lesgeven.
Zo zijn we begonnen met de Tijd voor-cursussen. In deze
reeks kan iedere 55-plusser ontdekken dat er niets leuker
is dan zelf muziek maken. Mede daarom zijn de cursussen
Tijd voor Gitaar en Tijd voor Piano al jaren een groot succes.
Naast aan beginners worden deze lessen ook aangeboden
aan gevorderde cursisten.
Het leuke van de cursussen is dat ontmoeting en plezier
centraal staan. Daarnaast vinden veel cursisten thuis oefenen
ook heel leuk. In tien groepslessen van een inspirerende en
deskundige docent leren de deelnemers in een ontspannen
sfeer een aantal muziekstukken spelen.

Peuters
Elke woensdagochtend nemen veel peuters enthousiast deel
aan de Muziek op Schoot-lessen. Kinderen houden van muziek
en juist samen met een ouder muziek maken is goed voor hun
ontwikkeling. In een cursusblok van tien lessen leren ouder en
kind allerlei bewegings- en muziekspelletjes, in combinatie met
nieuwe of oude liedjes. De liedjes kunnen gemakkelijk thuis
worden gezongen op vaste momenten, zoals bij het tanden
poetsen, lopen, fietsen – of bij een boze bui.

Proberen
In deze halfjaarcursus gaan kinderen uit groep 1 tot en met 4
(dus vanaf vijf jaar) samen zingen, muziek maken en beluisteren,
bewegen en muzikale spelletjes doen. Daarnaast houdt de
docent zich bezig met algemene muzikale vorming. Zo wordt
op een speelse manier aandacht besteed aan de belangrijkste
elementen van muziek, zoals maat, ritme, toonhoogte en het
muzikale gehoor. Daarom is deze cursus ook een opmaat voor
verdere muzieklessen of doorstroming naar een kinderkoor.

Informatie
Alle cursussen vinden (zolang de overheid dit toestaat) plaats in
de Muziekschool Waterland, Geulenstraat 62. Aanmelden kan via
de website www.muziekschoolwaterland.nl, tabblad cursussen.
Voor meer informatie kunt u bellen met 0299-427812 of
mailen naar info@muziekschoolwaterland.nl.

3

l

Uit recent onderzoek van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, uitgevoerd door Cobra
groeninzicht, blijkt dat 60,6 procent van de tuinen in
Purmerend is versteend.
Purmerend staat hiermee in de topvijf van de meest versteende
steden in Noord-Holland. Volgens deskundigen heeft dit nadelige
gevolgen voor de biodiversiteit in de tuin, wordt het riool tijdens
hevige buien overbelast en wordt het heter in je tuin, doordat de
stenen warmte uitstralen. Ook voor het Hoogheemraadschap
is dit een doorn in het oog. “Dat het klimaat verandert, is geen
nieuws meer. We krijgen te maken met langere, hetere zomers en
meer zware regenbuien. We moeten dus alles uit de kast halen
om deze weersomstandigheden aan te kunnen. Onze stelregel is
veertig procent tegels en zestig procent groen. Als je graag tegels
in je tuin wilt, kies dan voor waterdoorlatende exemplaren. Het
aanbod hierin wordt steeds groter. En leg de tegels niet te dicht
tegen elkaar, zodat het water tussen de tegels door de bodem
in kan zakken. Een groene, watervriendelijke tuin zorgt voor
ontspanning en verkoeling op warme dagen. En een groene tuin
is natuurlijk ook goed voor insecten, vlinders en vogels.” In de
Purmer-Zuid is 60,7 procent van de tuinen versteend. De wijk Weidevenne is koploper in Purmerend met 73,4 procent verstening.
De wijk Overwhere heeft met 51,8 procent de minste verstening.
Op de website www.veiligschoonvoldoende.nl/water-in-detuin van het Hoogheemraadschap vindt u tips over wat u kunt
doen met uw tuin om verstening tegen te gaan.
l

Een verdwenen sport
Kolf spelen is
met een bal en een kliek
- geen etensprakje
maar een plankje hout twee palen raken
en met de derde slag
achter de paal eindigen
een buitensport in de 19e eeuw
nergens meer terug te vinden
alleen op twee speelveldjes
voor kleine kinderen
en een wilde grasplek
waar vroeger kleuters leerden
kun je misschien van sport spreken
in de Kolfstraat die
door de Flevostraat
gescheiden is van de Sportbuurt
kolf spelen is er niet meer bij
alleen de straatnaam herinnert ons
aan een vergeten sport
Thea de Hilster.

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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Korte berichten
Dijklander ziekenhuis
heropent corona-afdeling
Door de recente verhoging van het aantal besmettingen
heeft het Dijklander ziekenhuis in zowel Purmerend als Hoorn
eind september besloten een aparte afdeling te heropenen
voor coronapatiënten. De afdeling biedt op beide locaties
capaciteit voor dertig patiënten. De twee vestigingen hebben
onderling afspraken gemaakt over het aantal patiënten dat kan
worden opgenomen. De afdeling is een aparte zogenoemde
coronakliniek, waar de coronamaatregelen – zoals anderhalve
meter afstand houden en een beperkte hoeveelheid bezoek
- nog strenger worden gehandhaafd. In tegenstelling tot de
eerste coronagolf worden reguliere opnames en behandelingen
zo min mogelijk en liever niet opgeschort, zodat de gewone
zorg kan doorgaan. Hierdoor ontstaat echter wel meer druk
op zorgpersoneel. De redactie hoopt dan ook dat verdere
maatregelen niet nodig zijn.
l
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Activiteiten De Inval weer gestart
Salsa dansen, vrij schilderen, Nederlands voor
anderstaligen, showdown en breakdance. Dit is een
kleine greep uit de activiteiten waarmee we onlangs
weer zijn begonnen in wijkcentrum De Inval.
Heeft u interesse om aan een activiteit deel te nemen,
uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen, of
wilt u gewoon andere mensen ontmoeten? Kijk dan eens
op www.clup.nl/activiteiten wat er allemaal te doen is bij De
Inval. Ook bent u van harte welkom om alleen of met iemand
anders een kopje koffie te komen drinken.

Idee
De meeste activiteiten in De Inval worden georganiseerd en
uitgevoerd door de (buurt)bewoners zelf. Heeft u een idee
voor een activiteit? Neem dan gerust contact op, dan kijken
we samen wat de mogelijkheden zijn. Bel met 0299 432 121
of stuur een e-mail naar Nicolien Spaan: n.spaan@clup.nl. l

Gratis af te halen
Een minibieb, een buurtkastje
en een Little Free Pantry: op
allerlei plaatsen in Overwhere
zien we deze kastjes
verschijnen. Het zijn plekken
waar bewoners bijvoorbeeld
een boek kunnen lenen (of
pakken) en zelf boeken kunnen
inleveren voor gebruik door
andere bewoners, of waar
mensen gratis overgebleven
voedsel kunnen afhalen. Als je
door de wijk loopt of fietst, kom
je deze kastjes geregeld tegen.
Zo is er een op de hoek van de Aletta Jacobslaan en de Johanna
Naberstraat en een in de Meeuwstraat, maar er zijn er meer.
Heeft u als buurtbewoner ook een minibieb, een buurtkastje of
een Little Free Pantry? Laat het dan weten aan de redactie van
Wijkkrant Overwhere. De wijkkrant wil er graag meer van weten en
wijdt er eventueel een groter artikel aan.
l

Hoornse Brug in Overwhere
Op deze afbeelding uit 1727
ziet u de Hoornse Poort.
Die stond bij de Hoornse
Brug naar Overwhere. Hier
liep de weg van Purmerend
naar Hoorn (en vise versa
natuurlijk) door Overwhere.
Deze weg lag hier al toen de
Beemster nog een meer was
en was de enige verbinding
(!) naar Hoorn. Later, toen de
Beemster was drooggemalen, liep de weg naar Hoorn dwars
door de kersverse polder. Er kwam ook een bootverbinding
naar Hoorn over de Beemster Ringvaart, die ontstond toen
het Beemstermeer werd drooggelegd.
l

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:
Martine Bonnema en Henk de Kruijf.
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 rond 17 december.
Kopij aanleveren kan tot 23 november via
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com

Let op: het e-mailadres van de Wijkkrant Overwhere is gewijzigd.
U kunt ons vanaf heden bereiken via wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.

