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Ingezonden bericht

Stop alstublieft
met ‘creatief parkeren’

DECEMBER 2020
11e jaargang
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hiervoor gecreëerde vakken. Van de gemeente valt in dit
opzicht blijkbaar helaas weinig te verwachten; we moeten het
echt zelf doen.
Met vriendelijke groet,
een wijkbewoner.
Naam en adres bij de redactie bekend.

Stand van de krant

Hallo, ik wil graag het volgende inbrengen. Sinds het toe
genomen thuiswerken vanwege de coronamaatregelen worden
er overdag meer auto’s in de woonwijk geparkeerd. Uiteraard is
dit begrijpelijk, maar het valt me op dat het ‘creatieve parkeren’
steeds meer de overhand krijgt. Ik bedoel hiermee: half op de
stoep, op het gras van het speelveldje (zoals in de Fuuthof),
helemaal op de stoep, zelfs in de voortuin, of op een manier
waarop één (kleine) auto twee parkeerplaatsen bezet houdt.
In het verleden zijn bij de renovatie van onder andere de
Meeuwstraat, Aalscholverstraat, Kievithof en Fuuthof de
parkeerplaatsen gemarkeerd met witte tegels. Deze zijn in
de loop der jaren weliswaar bijna de kleur van de straat gaan
aannemen, maar toch nog steeds duidelijk genoeg zichtbaar.
Ik vraag me dan af: wat is er zo moeilijk om tussen die tegels
te parkeren? Er is al zo weinig parkeerruimte door andere
oorzaken, zoals steeds meer auto’s per gezin, en dit tekort
wordt zoals gezegd nog versterkt door de coronacrisis.
In het verleden heb ik meerdere gesprekken gehad met
ambtenaren van de gemeente over deze parkeerproblematiek,
maar die hebben helaas niets opgeleverd. Er zijn toen
wel nachtelijke tellingen gedaan, maar hieruit bleek dat er
voldoende parkeergelegenheid was, ook al moest men er
soms een paar honderd meter voor lopen.
Saillant detail was dat de garageboxen werden meegeteld als
parkeergelegenheid. Let wel, dus ook de boxen die meer voor
hobby en opslag worden gebruikt, en dat zijn er heel wat.
Deze wijk is bovendien een wat oudere wijk, en daarvoor
gelden andere parkeernormen dan bijvoorbeeld in een
Weidevenne, waar de plekken ruimer van opzet zijn.
Beste mensen, laten we dit alstublieft samen netjes oplossen.
Denk ook aan anderen en parkeer uw wagen alleen in de

We zijn uitermate verheugd te kunnen
melden dat zich na onze oproep in de
vorige editie alsnog een wijkbewoon
ster heeft aangemeld om de redactie
van onze wijkkrant te komen ver
sterken. Lousie Lowies neemt het
stokje met plezier en enthousiasme
over en gaat onder meer de plan
ning en coördinatie verzorgen.
Los hiervan roepen we de inwoners
van de Overwhere nogmaals en
alsnog op een bijdrage te leveren
aan de wijkkrant, al jaren de best
gelezen publicatie van Purmerend. Dus
wil je je medebewoners van nieuwtjes voorzien
(aankondigingen, verslagen, interviews, enzovoort), of
houd je meer van fotograferen, tekenen of puzzels maken,
meld je dan vooral aan. Voor begeleiding en ondersteuning
is gezorgd.
Lijkt het je iets of wil je eerst meer informatie? Stuur dan
een e-mail naar wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com en
we nemen graag en snel contact met je op.
De redactie a.i.

Eindejaarswens
De redactie wenst alle inwoners van de
Overwhere, ondanks alle beperkingen in
verband met corona, prettige feestdagen en
een gezond en aangenaam 2021.
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Spurd sport door tijdens corona

Senioren

De beperkingen vanwege het
coronavirus hoeven gelukkig
niet te betekenen dat er niet
meer kan worden gesport.
Het aanbod van Spurd leest
u hieronder. Alle activiteiten
vinden uiteraard plaats op basis van anderhalve meter
afstand en de andere richtlijnen van het RIVM.

Spurd Seniorensport is wekelijks te zien bij RTV Purmerend,
op dinsdag en donderdag om 10.30 uur, en wordt goed
bekeken. Komt u ook in beweging in uw eigen huiskamer?
Daarnaast biedt Spurd wekelijks, binnen en buiten, diverse
lessen om op uw eigen niveau te bewegen en gezellig mee
te doen: van Goldensports tot MbvO en van balkonles tot
Parkinson-boksen. De flyer met het volledige overzicht aan
activiteiten, geschikt voor senioren, is verkrijgbaar bij Spurd
en te vinden op de website https://www.spurd.nl/vanaf-50jaar. Doe gezellig mee; u bent van harte welkom!

You Fit

Inclusieve sporten

In samenwerking met diverse partners zijn we You Fit gestart.
Dit is een programma voor tieners die niet zo veel bewegen
en op zoek willen naar een sport. We hebben inmiddels
al een kleine dertig deelnemers. Op 9 februari starten de
volgende lessen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op
https://www.spurd.nl/youfit.

Wie met een beperking wil gaan sporten moet weten wat de
mogelijkheden zijn, want soort en ernst van de aandoening
bepalen die. Maar: een beperking is geen belemmering,
want iedereen kan sporten. Kijk voor een overzicht van
de inclusieve sporten in de regio op de website van Uniek
Sporten: https://www.unieksporten.nl/.

JeugdSportPas

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, volg ons dan
via facebook en instagram. Voor vragen en/of opmerkingen
gericht op sport en bewegen in de Overwhere kunt u mailen
naar Dennis Bus, d.bus@spurd.nl, of bel: 0299 418100.
l

Weet je nog niet welke sport je leuk vindt? Probeer dan vijf
keer een sport uit met de JeugdSportPas. De JSP is voor
leerlingen van groep 1 tot en met 8. Aanmelden voor de
tweede periode kan tot en met zondag 3 januari 2021 via
www.sportpas.nl/purmerend. Voor meer informatie of vragen
kun je mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl.

SpurdFun
SpurdFun bestaat uit naschoolse activiteiten voor kinderen
van vier tot en met twaalf jaar en jongeren (dertien+).
Vanwege corona is aanmelden verplicht. De locaties in de
Overwhere zijn gymzaal Karekiet (donderdag van 16.30
tot 18.00 uur) en Sweelinckstraat (vrijdag van 16.30 tot
18.00 uur). Voor jongeren is er op donderdag zaalvoetbal
in sportzaal De Kraal van 19.00 tot 20.30 uur en speciaal
voor meiden is er op maandag van 19.00 tot 20.00 uur Girls
Only in gymzaal Gangeslaan. In verband met corona is de
maximale leeftijd voor deze laatste twee activiteiten tijdelijk
zeventien jaar.

Life Goals
Life Goals is een samenwerking tussen Rugby Club
Waterland (RCW), vv De Wherevogels, Spurd, AOP (Algemeen
Opvangcentrum Purmerend), Leviaan en Reakt. Dit programma
is al bijna drie jaar actief en juist in deze tijd is het belangrijk
om in beweging te zijn en te blijven, helemaal voor mensen
die (tijdelijk) zijn vastgelopen in het leven. Gelukkig zijn we
weer begonnen met Bootcamp, en Sport en Spel (als tijdelijke
vervanging van Life Goals Voetbal). Meer weten? Kijk dan op
https://www.spurd.nl/life-goals-purmerend.

PurVak
Dit jaar hebben we ook PurVak in de kerstvakantie. Op
maandag 21 tot en met donderdag 24 december en maandag
28 tot en met donderdag 31 december is er overdag PurVak.
De AvondPurVak voor jongeren is beide weken van maandag
tot en met woensdag. Houd www.purvak.nl in de gaten om
op de hoogte blijven.

Dopsloot
na inzet en overleg
door de mensen
van Plateel
een speelplek
gerealiseerd
bij de Dopsloot
klauteren klimmen
draaien glijden
samen spelen
vrolijke stemmen
nu afgebroken
weggehaald
een lege plek
klaar voor de bouw
helaas
de komende tijd
geen speelruimte
voor de kids
Marcella Boomsma.
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Even voorstellen:
redactielid Louise Lowies
Het heeft even geduurd, maar
uiteindelijk heeft zich bij de
Wijkkrant Overwhere gelukkig een
nieuw redactielid aangemeld dat
ook de planning en coördinatie wil
gaan verzorgen. Louise Lowies stelt
zich hieronder dan ook met plezier
aan u voor.
Beste lezers,
In onze Wijkkrant Overwhere is meermaals een oproep
geplaatst voor nieuwe redacteuren, omdat anders de krant met
ingang van 2021 niet meer zou verschijnen.
Ik ben Louise Lowies en woon (uiteraard) in de Overwhere.
Eerder ben ik voorzitter geweest van de Stichting
Transgenders Noord-Holland. Nog altijd zet ik me in voor
mensen die vallen onder de LHBTI+-gemeenschap. Zo geef ik
af en toe voorlichting op middelbare scholen. Dit doe ik samen
met mensen van de Stichting Roze en Regenboog (ReR).
In mijn arbeidzame verleden heb ik altijd al iets met tekst
gedaan. Zo heb ik op een printafdeling gestaan, administratief
werk verricht en handleidingen geschreven en gecorrigeerd.
Daarnaast schrijf ik af en toe gedichten, net als mijn moeder.
Omdat ik wil dat we onze wijkkrant blijven behouden, heb ik
me voorgedragen als redacteur. Het is een nieuwe uitdaging,
die ik graag aanga. Ik hoop dan ook te kunnen bijdragen aan
een mooie, leuke en leesbare wijkkrant.
Als u iets te melden heeft wat in onze wijkkrant kan passen,
schroom dan niet te mailen naar
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
l

Speciaal voor senioren:
Tijd voor Gitaar
Mensen zijn nooit te oud
om iets te leren, zeker
niet als het om muziek
gaat. Muziekschool
Waterland biedt daarom
ook cursussen aan
speciaal voor senioren
(55-plussers). “Ouderen
hebben vaak meer tijd om
een instrument te leren bespelen en de cursisten zijn
meestal erg gemotiveerd”, aldus Sven de Vries, docent
van de succesvolle cursus Tijd voor Gitaar.
Speciaal voor beginners heeft Muziekschool Waterland de
cursus Tijd voor Gitaar ontwikkeld, maar gevorderden kunnen
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ook instappen. In deze reeks kan iedere 55-plusser ontdekken
dat er toch eigenlijk niets leuker is dan zelf muziek maken.
“Bij deze cursus staan ontmoeting en plezier centraal. Ineens
vinden veel deelnemers thuis oefenen leuk”, vult Sven aan.

Ontspannen
In tien groepslessen onder leiding van deze inspirerende en
deskundige docent leren de cursisten in een ontspannen
sfeer een aantal leuke muziekstukken spelen. Er worden
diverse technieken aangeleerd, er is tijd om noten te leren
lezen, te musiceren met andere deelnemers en melodieën na
te spelen op het gehoor.

Informatie
De wekelijkse lessen starten op maandagmiddag 4 januari.
De kosten voor tien bijeenkomsten zijn € 159,-. De cursus
vindt plaats in het gebouw van Muziekschool Waterland,
Geulenstraat 62, op de eerste verdieping. Aanmelden kan
via de website www.muziekschoolwaterland.nl, onder het
tabblad cursussen. Voor meer informatie kunt u bellen met
telefoonnummer 0299-427812.
l

Karekietpark: dat kan groener!
Er gaat veel gebeuren
in het Karekietpark. De
basisschool heeft meer
lokalen nodig, de sporthal
is aan vervanging toe en er
komen tijdelijke woningen.
Daarom denkt de gemeente na
over hoe het park er straks uit
moet komen te zien en maken
we een visie voor het gebied.
Dit doet ze samen met betrok
ken bewoners, organisaties en
bedrijven. De conceptvisie is
bijna klaar. Die vindt u binnenkort
op de website www.purmerend.
nl/karekietpark. U kunt ook een vragenlijst invullen en laten weten
wat u van het plan vindt. Denkt u mee?
Vorig jaar kwamen bewoners en organisaties bij elkaar
om te vertellen wat hun wensen en dromen zijn voor het
Karekietpark. Deze zomer konden bewoners een enquête
invullen. Wat blijkt? U wilt dat het park groener wordt, maar u
wilt vooral meer plekken om elkaar te kunnen ontmoeten.

Kiezen
De gemeente heeft drie manieren bedacht om het Karekietpark
aan te pakken: we kunnen alleen het hoognodige doen, voor
een uitgebreidere aanpak kiezen of helemaal opnieuw kijken
naar de beste inrichting van de omgeving. De gemeente hoort
graag welke manier u het beste vindt passen, en waarom.
Loop dus mee door het Karekietpark van de toekomst en laat
van u horen. Houd ook de website in de gaten en kijk voor
meer informatie op www.purmerend.nl/karekietpark.
l
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Overwhere blijft in ontwikkeling
Als je langs de N244 rijdt en de afslag naar
Purmerend-Overwhere neemt, kan het je niet ontgaan:
er worden werkzaamheden verricht bij het kruispunt.
Al lang voordat deze
werkzaamheden begonnen,
wist mijn dochter me
te vertellen dat er een
benzinestation komt,
een Starbucks en een
McDonald’s. Vooral met
die laatste twee was ze erg
blij. Omdat ik echter van
zekerheid houd, heb ik bij de
gemeente geïnformeerd.
Bron: Google Maps.
Die kon me vertellen dat het
inderdaad de bedoeling is om op dit punt (kruising Salvador
Allendelaan/N244) een zogeheten brandstofvulpunt aan
te leggen. Van andere (bouw)werkzaamheden is hier geen
sprake. De bedoeling is wel dat er een Starbucks komt en
een KFC (dus geen Mac), maar dan op de Baanstee-Noord,
overigens wel langs de N244. Dit is nu net een stuk verder
fietsen dan het ‘om de hoek’ kunnen bezoeken van een
koffiebar of fastfoodrestaurant. De teleurstelling was thuis dan
ook enigszins merkbaar.

Vroeger
Terug naar de werkzaamheden. Ik sluit mijn ogen en denk aan
mijn oma, die het altijd over ‘vroeger’ had, en ik vooral dacht: ‘Ja,
ja… vroeger’. En nu betrap ik mezelf op zo’n gedachte!

Foto: auteur.

Vroeger, als klein meisje, speelde ik nog op wat toen gras
was. De N244 ontwikkelde zich hier. Eerst richting Beemster
(officiële opening op 31 oktober 1979, met een stoomwals),

Foto: auteur.
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toen (als mijn herinnering klopt) tot Nieuwe Gouw (kruising bij
gebouw EBS), en vervolgens ook richting Edam/Volendam.
Nog later kwamen er ook verkeerslichten op de kruising, nadat
mijn vader en andere buren handtekeningen hadden verzameld
(helaas moest het op de kruising eerst misgaan voordat er actie
werd ondernomen). Vervolgens werd de weg werd verbreed. Er
volgde een bushalte en er kwam een carpoolparking.
Hoe zal het er over tien jaar uit zien? We weten het niet, want
de Overwhere is en blijft in ontwikkeling.
l

Wat gaat er gebeuren in 2021?
De hoop dat we een nieuwe redacteur zouden vinden
vóór 2021 hadden we al bijna opgegeven, aangezien er
na uitgave 5 van onze wijkkrant zich nog niemand had
gemeld. Gelukkig hebben zich alsnog mensen aangemeld
en kunnen we in 2021 de wijkkrant voorzetten, omdat een
kandidaat zich niet alleen wil gaan inzetten als redacteur,
maar ook als planner en coördinator.
We zijn heel blij dat dit alsnog tot stand is gekomen en
hopen op een goede en fijne samenwerking. Uit de gevoerde
gesprekken lijkt dit echter geen probleem te zijn. En altijd
fijn natuurlijk: leuke gedachten en nieuwe ideeën die uit een
nieuwe redacteur komen. Zo kunnen we hopelijk weer jaren
voort als wijkkrant, die voor en door bewoners wordt gemaakt.

Input
Wat gaat er in de nabije toekomst gebeuren? Om deze
vraag te kunnen beantwoorden hebben we input van onze
wijkbewoners nodig. Iedereen die voor de wijk iets op touw wil
zetten en zo de overige bewoners wil en/of kan inspireren, is
dan ook van harte welkom. Ook verhalen over belevenissen en
hobby’s zijn van harte welkom. Zo kunnen we gezamenlijk een
nog interessante wijkkrant maken, die nog meer verhaalt over
wat speelt in onze wijk. Ook voor wat kan worden verbeterd is
natuurlijk plaats om dit in de krant te vermelden.
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: Louise Lowies.
Aan dit nummer werkte mee: Bianca van der Gronden.
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 4 februari 2021.
Kopij aanleveren kan tot 11 januari 2021 via
wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.
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