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WIJKKRANT
W E I D E V E N N E

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl
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In de wijken Centrum, Gors, Overwhere, Wheermolen en 
de Purmer zijn ze al van start gegaan: de sociale wijk-
teams. Hierin werken verschillende organisaties samen. 
Buurtbewoners kunnen er terecht met al hun vragen onder 
andere voor hulp, ondersteuning, zorg of een luisterend 
oor. Samen met de bewoners kijken ze naar de hulpvraag 
en een oplossing. Ze helpen hen op weg door mensen uit 
de directe omgeving of andere vrijwilligers in te schakelen. 
Zo nodig zorgen ze ook voor professionele hulp.

Het Sociale Wijkteam Weidevenne gaat eind mei van start. Miran-
da van Elden van MEE Amstel en Zaan en Anne Groen van Wonen 
Plus zijn momenteel druk bezig met de opbouw van het team en 

De Wijkkerngroep Weidevenne is er voor wijkbewoners. 
Velen van hen zijn kleine ondernemers, zorgverleners, 
kunstenaars en zzp’ers, noem maar op. Maar ook 
scholen, cursussen, kunstenaars, therapeuten, 
fotografen en kinderopvang zijn van harte welkom.

Om bewoners, ondernemers en andere groepen met elkaar 
te laten kennismaken is er binnenkort een nieuwe rubriek op 
www.weidevenner.nl: Ondernemend Weidevenne.

Iedereen die in Weidevenne woont en er een bedrijf, praktijk 
of een andere onderneming heeft, kan zich aan de hand van 
de volgende vijf vragen in deze rubriek voorstellen:  
wie ben je, wat voor bedrijf heb je, waarom ben je dit  
gestart, hoe lang bestaat je bedrijf al, en hoe kunnen 
bewoners je bereiken?

de invulling van de diverse taken. De kern zal bestaan uit onge-
veer tien professionals van verschillende organisaties. Daarnaast 
is er een breed netwerk waarop men een beroep kan doen.

Inloopspreekuur
Eind mei/begin juni start in ieder geval het inloopspreekuur 
in Columbuzz met een ochtend- en avondopenstelling. Het 
spreekuur is van 09.00 tot 11.00 uur en van 18.00 tot 20.00 
uur. Op dit spreekuur kunt u uiteenlopende vragen stellen. Er is 
steeds een professional en een vrijwilliger/buurtbewoner aan-
wezig. Een afspraak maken is niet nodig; loop gewoon binnen.

Het wijkteam kan ook helpen bij het opzetten en realiseren 
van plannen voor de buurt. Hiervoor werken de teamleden 

nauw samen met Clup en de Wijkkerngroep Weidevenne.

Uitgenodigd
Op 27 mei kunnen bewoners in Columbuzz, aan de Australiëlaan, 
kennismaken maken met het Sociale Wijkteam Weidevenne. U 
bent van 09.00 tot 11.00 uur van harte uitgenodigd om onder het 
genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers uw vragen te 
stellen of een afspraak te maken. Kunt u niet langskomen, maar 
heeft u wel een vraag? Mail die dit naar info@weidevenner.nl of 
stuur een briefje naar Wijkkrant Weidevenne, p/a Kransfontein 
40, 1448 RH Purmerend. De redactie zorgt er voor dat uw vraag 
bij de juiste persoon terechtkomt.

Kijk voor meer informatie op www.wijkpleinweidevenne.nl.  l

SOCIALE WIJKTEAM WEIDEVENNE VAN START

Ondernemend Weidevenne: meld je aan!
Geen reclame
Let op: het is niet de bedoe-
ling hier reclame te maken. Het 
gaat er om dat de bewoners 
kennismaken met een bewoner die iets onderneemt in de wijk. 
Het vermelden van website en contactgegevens is toegestaan, 
maar prijzen en aanbiedingen niet.

Stuur de informatie naar info@weidevenner.nl. De redactie 
behoudt zich het recht voor de informatie in te korten en 
te redigeren en beslist over wel of niet plaatsen. Hierover 
is geen correspondentie mogelijk. We controleren of de 
ondernemer daadwerkelijk in Weidevenne woont en werkt. 
We horen graag van ondernemend Weidevenne!

Redactie Wijkkrant Weidevenne  l
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NS reiziger @nsreiziger
dichtbij.nl: "Intercity bij station Weidevenne maakt noodstop voor spelende 
kinderen [Purmerend]" bit.ly/1kL9NE0 #ns

Paul van Meekeren @pvmeekeren
#Weidevenne, #purmerend, intercity vol in de remmen. Mensen op de rails 
kennelijk, helicopter erbij, niemand geraakt. pic.twitter.com/Rjzhpjnpby

WERKEN OP GROTE HOOGTE
Appartementencomplex Heel Europa is met zijn achttien 
verdiepingen inmiddels zo ver klaar dat de twee torenkranen 
niet meer nodig zijn. De kleinere kraan is al weggehaald en 
op 14 april is de grote variant van negentig meter hoog stukje 
bij beetje uit elkaar gehaald. De kraan heeft er gestaan sinds 
juli 2013. Hoogtevrees kennen deze mannen niet, die zijn 
gewend dit te doen, en met een goede zekering met kabels is 
het wel veilig op die hoogte. Het zal even wennen zijn voor de 
Purmerenders, want vooral in het donker was de kraan met zijn 
lichtje als een baken al van kilometers ver te zien. We zullen 
het nu met de lichtjes van Heel Europa zelf moeten doen, maar 
hoewel ook hoog zijn die toch wel zo’n dertig meter lager. Kijk 
voor meer foto’s en een videofilmpje op www.weidevenner.nl.

De wijkkerngroep heeft de afgelopen 
periode diverse op- en aanmerkingen 
ontvangen over de onveiligheid van de 
aanbiedplaats van de afvalbakken in de 
Suezweg bij de Zambezilaan. In overleg 
met de gemeente werken we hard aan 
een oplossing. De aanbiedplaats bevindt 
zich op het trottoir van de Zambezilaan. 
Dit had tot gevolg dat het trottoir geheel 

was geblokkeerd. In de ochtenduren gaan veel kinderen 
en ouders naar school. Ze moesten dan vanwege die 
afvalbakken deels over het fietspad lopen. Dit was natuurlijk 
een gevaarlijke situatie. Vervolgens werden enkele bakken 
verschoven om de voetgangers op het trottoirdeel tussen de 
bakken te kunnen laten doorlopen. Voordat de huisvuilwagen 
kwam, werden alle bakken weer in één lijn aan de Suezweg 
geplaatst om ze te laten legen.

Veiligheid
Aan de Suezweg is in principe geen geschikte ruimte om 

Patricia Aarts is onlangs gestart 
met haar praktijk voor beeldende 
therapie, de eerste in Purmerend. 
Voorheen werkte ze in diverse 
klinieken voor psychische 
hulpverlening. Patricia: “In 
mijn praktijk heb ik ruimte om 
persoonlijke aandacht te schenken 
aan cliënten met psychosociale 
klachten, want als het niet klikt 
tussen cliënt en therapeut, werkt 

de therapie ook niet.” “Met beeldende therapie laat ik mensen 
hun obstakel en hun oplossingen voelen. Door te werken met 
beeldende middelen als tekenen, boetseren en schilderen 
ervaar je zelf wat je tegenhoudt op weg naar de oplossing van je 
probleem. Dit levert bewustwording op. Zo kun je tegenstellingen 

in jezelf verdragen en met elkaar verzoenen. Het is geschikt voor 
iedereen die tijdelijk hulp nodig heeft bij gedragsverandering, 
conflictverwerking, rouw- en verliesverwerking, egoversterking 
en het aangeven van je grenzen. Het is een ervaringsgerichte 
therapie, waarbij het gaat om doen, ervaren en effect. Cliënten 
zeggen wel eens: ‘Het maakt een extra gevoelslaag van jezelf 
zichtbaar, iets waarvan je je voorheen nooit bewust was, en dat 
maakt sterk’.” De praktijk is gevestigd aan de Aztekenstraat 5. 
Het intake gesprek is gratis.

Wil je meer weten over beeldende therapie? Kijk dan op  
www.debeeldendtherapeut.nl. Patricia is te bereiken op 
telefoon  nummer 06 - 43 99 15 50, of mail naar  
patricia.aarts@upcmail.nl.  l

BETER WORDEN MET TEKENEN EN BOETSEREN

de bakken te plaatsen als gevolg van uitritten, garages en 
parkeerplaatsen, toch stonden daar regelmatig bakken. 
Dit resulteerde in grote onvrede en onduidelijkheid bij de 
bewoners. De wijkkerngroep heeft met de afdeling Uitvoering 
van de gemeente onderzocht hoe en waar aan de Suezweg de 
bakken kunnen worden geplaatst met zo min mogelijk overlast 
voor de bewoners. De straat is niet breed en veiligheid is heel 
belangrijk. Door de parkeerdruk is er slechts beperkt ruimte 
voor de afvalbakken, maar er moet toch een oplossing komen. 

Voorstel
Er is een voorstel aan alle betrokken bewoners voorgelegd, waar-
bij op de ophaaldag een klein aantal parkeerplaatsen wordt ge-
bruikt. We hebben alle bewoners middels een enquête gevraagd 
naar hun mening. Ook konden ze alternatieven aandragen.
De enquête leverde een positief resultaat op voor het gebruik 
van die parkeerplaatsen, maar er waren ook veel andere ideeën. 
De wijkkerngroep zal met de afdeling Uitvoering overleggen 
over een aanbiedplaats voor de afvalbakken die veilig is en met 
een zo groot mogelijk draagvlak onder de bewoners.  l

Aanpassing locatie afvalbakken Suezweg

Toewijzing
Wooncompagnie 
wijst 77 van de 140 
woningen toe. De 
overige woningen 
worden toegewezen 
door Prinsenstichting 
en Odion (13) 
en de gemeente 
Purmerend afdeling 
wonen (50). De advertentie waarop u kunt reageren verschijnt 
op 20 mei 2014 op de sites van www.woningnet.nl (voor de 
inkomens tot en met 34.678,-) en op www.rooftrack.nl (voor 
de inkomens vanaf 34.678,-) Pas na de selectie kunt u uw 
voorkeur voor een woning uitspreken.  l
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Knakworstterrorist weer actief in Purmerend. Hondje eet worstje met haakje.
dichtbij.nl/waterland/112/…

Senna jongste deelnemer  
Alpe d´HuZes

De mascotte van het 
Driemteam Weidevenne dat 
dit jaar aan Alpe d´HuZes 
meedoet, is Senna Ruiter. 
Met zijn zes jaar is hij de 
jongste deelnemer. Senna 
traint iedere zondag, want hij 
wil de top halen:  
“Dat gaat me wel lukken. Als 
ik moe ben, stop ik gewoon 
even in de bochten.” Senna´s 
motivatie: “Ik wil dat alle 
mensen geen kanker meer 
hebben. Ik doe het voor mijn 
oom in Oostenrijk, voor mijn 
oma in Nederland en voor de 
buurman op de camping.”

Natuurlijk fietst Senna niet 
alleen; samen met zijn vader 
Rick en zijn ooms Peter en 

Yuri gaat het Driemteam naar de top. Senna hoeft gelukkig 
maar één keer omhoog, maar dat wordt al een hele klim…

Momenteel is het hele team, vrouwen en mannen, druk 
aan het trainen. De mannen oefenen voor de beklimming 
op de fiets, de vrouwen gaan te voet. Rick: “De ronde van 
Zandvoort bleek iets langer dan gepland. Die moest veertig 
kilometer zijn, maar het waren 53 kilometers. En tijdens de 
ronde van Noord-Holland was het veertig kilometer lang koud 
met wind tegen. Dat was erg zwaar, niet alleen voor Senna, 
maar ook voor de andere teamleden.”

Sinterklaas
Gelukkig heeft Senna van Sinterklaas een mooie, nieuwe fiets 
 gekregen met wielen van 24 inch. Hij ziet de beklimming een 
beetje als vakantie, maar die 23 bochtjes zijn er toch wel erg veel!
Op 18 mei krijgt het Driemteam de kleding voor Alp D´HuZes, 
en dan is het nog maar drie weken voordat het op 5 juni echt 
gaat gebeuren.

Alpe d´HuZes is een actie waarbij deelnemers alleen of in 
een team geld bijeen proberen te brengen om een bijdrage te 
leveren aan de strijd tegen kanker. Onder het motto ‘Opgeven 
is geen optie’ wordt op één dag de legendarische berg 
Alpe d´Huez zo vaak mogelijk beklommen. Het opgehaalde 
geld is voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker in alle 
mogelijke vormen, met als doel dat ook mensen met kanker 
weer ‘goed, gelukkig en gezond’ kunnen leven.

Sponsoren
Wilt u dit team sponsoren door bijvoorbeeld kleding in 
te leveren of geld te geven? Kijk dan eens op facebook: 
Driemteam op weg naar de Alp d´HuZes. Heeft u zelf 
een ludiek sponsoridee? Neem dan contact op met het 
Driemteam Weidevenne.  l

WAT JE VAN VER HAALT…
De wijkkrant wordt gedrukt 
bij De Bondt Grafimedia 
in Barendrecht. Waarom 
helemaal daar? Dat heeft 
te maken met de openbare 
aanbesteding, en daarnaast 
is het een drukkerij met 
hart voor het vak. Dat 
bleek wel bij de uitgebreide 
rondleiding in het bedrijf met 
35 werknemers. De redacties 
van Centrum en Weidevenne 
gingen er samen met Gerjan 
Stolp, opmaker van de 
wijkkranten bij Baanstede,  
op bezoek.

Wijkkrant Centrum,  
vers van de pers.
Sinds 2010 drukt deze drukkerij acht maal per jaar de 
wijkkranten en Purmerend Totaal.
Contactpersoon Ad Berkhouwer en accountmanager Pascal 
Deprez geven uitgebreid uitleg over alles wat er gebeurt 
voordat de wijkkrant bij de bewoners in de bus ligt. Fred Berga 
redigeert de door de redacties aangeleverde teksten en daarna 
maakt Gerjan Stolp de kranten op. Na een proefdruk verstuurt 
Gerjan alles in pdf-vorm naar De Bondt. Ad controleert de 
bestanden op resolutie en kleur en zorgt ervoor dat binnen vijf 
dagen de krant, samen met Purmerend Totaal, bij Baanstede 
terugkomt voor samenvoeging en bezorging.

Vakwerk,
De pdf-bestanden worden eerst door de prepressafdeling 
omgezet voor de Computer to Plate-pers die de drukplaten 
maakt. Het gaat om vier platen per pagina, want elke kleur 
wordt apart gedrukt: eerst zwart, vervolgens blauw, en dan 
rood en geel. Na meerdere controles op kleur worden de 
pagina’s definitief gedrukt op speciaal papier. Dit gebeurt met 
een snelheid van negenduizend kranten per uur! Daarna gaan 
de kranten door de snijmachine en worden ze gevouwen.

Er zijn in totaal tien 
personeelsleden mee bezig, 
die meestal in twee ploegen 
werken, van half acht ‘s 
morgens tot tien uur ‘s 
avonds. De medewerkers 
volgen eerst een vierjarige 
opleiding bij een grafisch 
lyceum voordat ze bij de 
drukkerij mogen werken. 
Het is met recht vakwerk dat 
hier wordt afgeleverd, en 
dat is terug te vinden in het 
enthousiasme waarmee Ad 
en Pascal alles vertelden en 
lieten zien. l	 Extra controle.
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COLOFON 
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Conny Dijkstra, Frank Reijn, Astrid de Haan-Collin,
Eric Kooijman, Nikita van Caem, met dank aan Piet Jonker.
Eindredactie: wijkkerngroep Weidevenne.
Wilt u een wijkkrant voor slechtzienden ontvangen? Mail dit dan
naar de redactie. Artikelen en foto´s mogen worden overgenomen
met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.
Ontwerp: Baanstede Business Post & Printing
Drukwerk: De Bondt Grafimedia BV.
E-mail redactie: info@weidevenner.nl, telefoon: (0299) 434566.

@weidevenner De Weidevenner

Bij de Wijkkerngroep Weide-
venne kunt u een adoptiebak 
aanvragen. Het is de bedoeling 
dat u deze zelf onderhoudt. 
Voor de eerste aanplant ont-
vangt u eenmalig een vergoe-
ding van € 62,50 na toezending 
van de rekening. Er staan in 
Weidevenne al vierentwintig 
plantenbakken die door bewo-
ners zijn aangevraagd en door 
hen worden onderhouden.
Drie maal per jaar controleert 
de Kerngroep deze bakken 
op onderhoud en beplanting. 
Bij slecht onderhoud zal de 
adoptiebak weer verwijderd 

worden. Ook dit jaar zal de Kerngroep er op uit gaan, op zoek 
naar de drie mooiste bloembakken en deze met een prijs 
belonen.

AANVRAGEN VAN EEN ADOPTIEBAK
Wilt u ook een adoptiebak aanvragen? Stuur een berichtje naar 
Wijkkerngroep Weidevenne p/a Andesstraat 9, 1448 TV Purmerend 
of stuur een mailtje naar kerngroepweidevenne@gmail.com. Wanneer 
de locatie hiervoor geschikt is neemt één van de kerngroepleden  van 
Kleur en Fleur contact met u op en regelt de plaatsing.

Kerngroep Weidevenne.  l

OPEN DAG KIDS III
Op donderdag 22 mei van 18.00 uur tot 
20.30 uur biedt Kids III alle buurtbewoners 
de gelegenheid een kijkje te nemen bij 
het kinderdagverblijf aan de Ivoorkust. De 
medewerkers geven (aanstaande) ouders 
nu al rondleidingen, en het valt ze op dat 
velen niet weten van dit kinderdagverblijf 
in hun eigen buurt. Alles samen is dat 
reden genoeg om Kids eenmalig in de 
avond te openen. Zo kan iedereen in de 
diverse ruimtes voor elke leeftijdsgroep 
rondkijken en vragen stellen. De kinderen bij Kids hebben al 
veel tekeningen en werkjes gemaakt, die ook te bewonderen 
zijn. Linda en Gertie van Kids hopen dat iedereen zin 
heeft in een kopje koffie of thee en even binnenloopt. Het 
adres is Ivoorkust 2 en het telefoonnummer 0299-473343. 
Kijk voor meer informatie op de facebookpagina ‘kids 
kinderdagverblijf’ en op www.kidskinderdagverblijf.nl. l

Puzzelmarathon naar feestdiner
Het principe van de puzzelmarathon is dat wie na acht puzzels 
de meeste punten heeft, een  feestdiner wint voor twee 
personen in de Neckerpoort. Onder de juiste inzenders worden 
10, 8 ,5,3 en 1 punt verloot, met daarnaast bij elke puzzel een 
prachtig boeket van bloembinderij Florissant op winkelcentrum 
Weidevenne. In november tellen we alle punten op en misschien 
zit u in december heerlijk te genieten van een smakelijk diner.

De oplossing van de vorige opgave is Kanaaldijk. De 
ingemetselde tegel geeft aan hoe hoog het water heeft gestaan 

tijdens de watersnoodramp 
van 1916. De winnares is 
Rien Brak. Zij krijgt 10 punten 
voor het feestdiner. M. Maltha 
krijgt het boeket bloemen van 
Florissant.

De nieuwe opgave luidt: 
weet u waar deze foto is 
genomen? Mail het antwoord 
dan naar info@weidevenner.nl 
of gooi een briefje in de bus: 
Kransfontein 40.  l

PRIJS VOOR DE MOOISTE 
ADOPTIEBAKKEN

Waar is dit?

Dag van de bouw: Bekijk 
bouwplaats Heel Europa

Heeft u altijd al een kijkje willen nemen achter de bouwschermen 
van Heel Europa? Dan is de open dag op zaterdag 24 mei 
een unieke kans! Tijdens de landelijke Dag van de Bouw kunt 
u kennismaken met alles wat dit woonzorgcomplex bijzonder 
maakt. Locatie: Genuahaven. Start: 10.00 uur.

U kunt de bouwplaats ontdekken, enkele etages bezoeken en 
een modelwoning bekijken. Ook kunt u kennismaken met alle 
partijen die in Heel Europa samenwerken. Bij de stands van 
Wooncompagnie,  RIBW ZWWF, Clup Welzijn, Prinsenstichting, 
Stichting Wonen en Zorg Purmerend, Centrum Jeugd en gezin 
Purmerend en Regionale Stichting Wonen Plus kunt u terecht 
met al uw vragen. De bouwplaats is vooralsnog helaas niet 
toegankelijk voor mindervaliden. Heel Europa wordt een levendig 
hart in de wijk. Met 140 huurwoningen, woningen voor mensen 
met een zorgvraag en een social firm met voorzieningen. Meer 
weten over het project of de toewijzing van woningen? Volg dan 
de Facebookpagina van Heel Europa - Weidevenne.  l
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Wijkplein Weidevenne -  informatie activiteiten en projecten 

Programma Wijkplein Weidevenne   seizoen 2013 /2014  

Dag Activiteit Tijd Locatie  Extra informatie 

Maandag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Maandag Spelmiddag (o.a. Rum-
mikub, Triominos)  

14.00-16.00 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Dinsdag Creatief (o.a. kaarten 
maken, bloemschikken, 
glas beschilderen) 

13.30-15.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Woensdag Inloop  13.00-18.00 uur Colum-
buzz 

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar 
Daniëlle Karsten T 0299 450 724 
E d.karsten@lclup.nl  

Donderdag Koffieclub met sjoelcom-
petitie 

10.00-11.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Donderdag Klaverjassen 13.30-16.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Recreatie (bijv. een film, 
bingo of muzikaal optre-
den) 

14.30-16.00 uur Zuidland Hiervan verschijnt maandelijks een pro-
gramma dat u kunt ontvangen. 
Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in Wijkplein Weidevenne. De meeste van de-
ze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door (buurt)bewoners. Heeft u een idee voor een activiteit? 
Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we uw idee gezamenlijk kunnen realiseren  
T 0299  480630, E info@wijkpleinweidevenne.nl   

Uw plek voor diensten en activiteiten op het gebied van wonen zorg en welzijn! 
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13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Donderdag Klaverjassen 13.30-16.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Recreatie (bijv. een film, 
bingo of muzikaal optre-
den) 

14.30-16.00 uur Zuidland Hiervan verschijnt maandelijks een pro-
gramma dat u kunt ontvangen. 
Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in Wijkplein Weidevenne. De meeste van de-
ze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door (buurt)bewoners. Heeft u een idee voor een activiteit? 
Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we uw idee gezamenlijk kunnen realiseren  
T 0299  480630, E info@wijkpleinweidevenne.nl   

Uw plek voor diensten en activiteiten op het gebied van wonen zorg en welzijn! 

Wijkplein Weidevenne -  informatie activiteiten en projecten 

Programma Wijkplein Weidevenne   seizoen 2013 /2014  

Dag Activiteit Tijd Locatie  Extra informatie 

Maandag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Maandag Spelmiddag (o.a. Rum-
mikub, Triominos)  

14.00-16.00 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Dinsdag Creatief (o.a. kaarten 
maken, bloemschikken, 
glas beschilderen) 

13.30-15.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Woensdag Inloop  13.00-18.00 uur Colum-
buzz 

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar 
Daniëlle Karsten T 0299 450 724 
E d.karsten@lclup.nl  

Donderdag Koffieclub met sjoelcom-
petitie 

10.00-11.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Donderdag Klaverjassen 13.30-16.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Recreatie (bijv. een film, 
bingo of muzikaal optre-
den) 

14.30-16.00 uur Zuidland Hiervan verschijnt maandelijks een pro-
gramma dat u kunt ontvangen. 
Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in Wijkplein Weidevenne. De meeste van de-
ze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door (buurt)bewoners. Heeft u een idee voor een activiteit? 
Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we uw idee gezamenlijk kunnen realiseren  
T 0299  480630, E info@wijkpleinweidevenne.nl   

Uw plek voor diensten en activiteiten op het gebied van wonen zorg en welzijn! 

Wijkplein Weidevenne -  informatie activiteiten en projecten 

Programma Wijkplein Weidevenne   seizoen 2013 /2014  

Dag Activiteit Tijd Locatie  Extra informatie 

Maandag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Maandag Spelmiddag (o.a. Rum-
mikub, Triominos)  

14.00-16.00 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Dinsdag Creatief (o.a. kaarten 
maken, bloemschikken, 
glas beschilderen) 

13.30-15.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Woensdag Inloop  13.00-18.00 uur Colum-
buzz 

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar 
Daniëlle Karsten T 0299 450 724 
E d.karsten@lclup.nl  

Donderdag Koffieclub met sjoelcom-
petitie 

10.00-11.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Donderdag Klaverjassen 13.30-16.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Recreatie (bijv. een film, 
bingo of muzikaal optre-
den) 

14.30-16.00 uur Zuidland Hiervan verschijnt maandelijks een pro-
gramma dat u kunt ontvangen. 
Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in Wijkplein Weidevenne. De meeste van de-
ze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door (buurt)bewoners. Heeft u een idee voor een activiteit? 
Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we uw idee gezamenlijk kunnen realiseren  
T 0299  480630, E info@wijkpleinweidevenne.nl   

Uw plek voor diensten en activiteiten op het gebied van wonen zorg en welzijn! 

Bijlage I

P2000 Purmerend @P2000purmerend

PRIO 2 5034 ASSISTENTIE LIFTOPSLUITING NS STATION WEIDEVENNE 
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Wijkplein Weidevenne -  informatie activiteiten en projecten 

Programma Wijkplein Weidevenne   seizoen 2013 /2014  

Dag Activiteit Tijd Locatie  Extra informatie 

Maandag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Maandag Spelmiddag (o.a. Rum-
mikub, Triominos)  

14.00-16.00 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Dinsdag Creatief (o.a. kaarten 
maken, bloemschikken, 
glas beschilderen) 

13.30-15.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Woensdag Inloop  13.00-18.00 uur Colum-
buzz 

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar 
Daniëlle Karsten T 0299 450 724 
E d.karsten@lclup.nl  

Donderdag Koffieclub met sjoelcom-
petitie 

10.00-11.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Donderdag Klaverjassen 13.30-16.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Recreatie (bijv. een film, 
bingo of muzikaal optre-
den) 

14.30-16.00 uur Zuidland Hiervan verschijnt maandelijks een pro-
gramma dat u kunt ontvangen. 
Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in Wijkplein Weidevenne. De meeste van de-
ze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door (buurt)bewoners. Heeft u een idee voor een activiteit? 
Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we uw idee gezamenlijk kunnen realiseren  
T 0299  480630, E info@wijkpleinweidevenne.nl   

Uw plek voor diensten en activiteiten op het gebied van wonen zorg en welzijn! 

Wijkplein Weidevenne -  informatie activiteiten en projecten 

Programma Wijkplein Weidevenne   seizoen 2013 /2014  

Dag Activiteit Tijd Locatie  Extra informatie 

Maandag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Maandag Spelmiddag (o.a. Rum-
mikub, Triominos)  

14.00-16.00 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Dinsdag Creatief (o.a. kaarten 
maken, bloemschikken, 
glas beschilderen) 

13.30-15.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Woensdag Inloop  13.00-18.00 uur Colum-
buzz 

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar 
Daniëlle Karsten T 0299 450 724 
E d.karsten@lclup.nl  

Donderdag Koffieclub met sjoelcom-
petitie 

10.00-11.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Donderdag Klaverjassen 13.30-16.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Recreatie (bijv. een film, 
bingo of muzikaal optre-
den) 

14.30-16.00 uur Zuidland Hiervan verschijnt maandelijks een pro-
gramma dat u kunt ontvangen. 
Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in Wijkplein Weidevenne. De meeste van de-
ze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door (buurt)bewoners. Heeft u een idee voor een activiteit? 
Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we uw idee gezamenlijk kunnen realiseren  
T 0299  480630, E info@wijkpleinweidevenne.nl   

Uw plek voor diensten en activiteiten op het gebied van wonen zorg en welzijn! 

Bijlage I



Julie Fryer @julie_fryer
Islamitische basisschool in Weidevenne | De Weidevenner fb.me/2to9ughf0 Waterland Nieuws @WaterlandDB

TOELICHTING 
In Wijkplein Weidevenne werken het Centrum voor Jeugd en Gezin, Clup Welzijn,  De Zorgcirkel en de Prin-
senstichting samen aan activiteiten en dienstverlening voor (buurt)bewoners. 
 
Deze organisaties bieden naast de activiteiten in het overzicht ook de volgende diensten:  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Vragen over opvoeden en opgroeien. 
Meer info: www.cjgpurmerend.nl  
 
Clup Welzijn 
Wijkadvies, buurtbemiddeling, vrijwilligersvacaturebank, jeugdbuurtwerk, jongerenwerk en verhuur.  
Meer informatie: www.clup.nl 
 
De Zorgcirkel 
Woon- zorglocaties, thuiszorg en maaltijdvoorziening,  
Meer informatie: www.zorgcirkel.com 
 
De Prinsenstichting 
Woon-zorglocaties, weekend– en vakantieopvang, crisisinterventie, werken, leren, dagbesteding en vrijetijdsbe-
steding voor mensen met een verstandelijke beperking.  
 
 
INFORMATIE EN ADRESGEGEVENS 
Wijkplein Weidevenne     E info@wijkpleinweidevenne.nl     I www.wijkpleinweidevenne.nl  
 
Locatie Zuidland, Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend T 0299 722 350 
Locatie Activiteitencentrum Abel Tasmanplein, Abel Tasmanplein 54, 1448 NL Purmerend T 0299 459 570 
Locatie Jongerencentrum Columbuzz, Australiëlaan 2, 1448 NG Purmerend, T 0229 450 724 
 
 
Versie 1, oktober 2013 

Dag Activiteit Tijd Locatie  Extra informatie 

Donderdag Inloop  16.00-21.00 uur Colum-
buzz 

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar 
Daniëlle Karsten T 0299 450 724 

Vrijdag Gespreksgroep  10.00-12.00 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Vrijdag Super-uren 
(borrelmiddag) 

14.00-16.00 uur Zuidland  Incl. één drankje en hapje. Extra  
drankje voor eigen rekening. 
Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Vrijdag Inloop  16.00-22.30 uur Colum-
buzz 

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar 
Daniëlle Karsten T 0299 450 724 

Zaterdag Creaclub 11.00-13.00 uur Abel Tas-
man 

Oneven weken.  

www.wijkpleinweidevenne.nl  

Wijkpl

A

Wijkplein Weidevenne -  informatie activiteiten en projecten 

Programma Wijkplein Weidevenne   seizoen 2013 /2014  

Dag Activiteit Tijd Locatie  Extra informatie 

Maandag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Maandag Spelmiddag (o.a. Rum-
mikub, Triominos)  

14.00-16.00 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Dinsdag Creatief (o.a. kaarten 
maken, bloemschikken, 
glas beschilderen) 

13.30-15.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Woensdag Inloop  13.00-18.00 uur Colum-
buzz 

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar 
Daniëlle Karsten T 0299 450 724 
E d.karsten@lclup.nl  

Donderdag Koffieclub met sjoelcom-
petitie 

10.00-11.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Donderdag Klaverjassen 13.30-16.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Recreatie (bijv. een film, 
bingo of muzikaal optre-
den) 

14.30-16.00 uur Zuidland Hiervan verschijnt maandelijks een pro-
gramma dat u kunt ontvangen. 
Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in Wijkplein Weidevenne. De meeste van de-
ze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door (buurt)bewoners. Heeft u een idee voor een activiteit? 
Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we uw idee gezamenlijk kunnen realiseren  
T 0299  480630, E info@wijkpleinweidevenne.nl   

Uw plek voor diensten en activiteiten op het gebied van wonen zorg en welzijn! 

Wijkplein Weidevenne -  informatie activiteiten en projecten 

Programma Wijkplein Weidevenne   seizoen 2013 /2014  

Dag Activiteit Tijd Locatie  Extra informatie 

Maandag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Maandag Spelmiddag (o.a. Rum-
mikub, Triominos)  

14.00-16.00 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Dinsdag Creatief (o.a. kaarten 
maken, bloemschikken, 
glas beschilderen) 

13.30-15.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Woensdag Inloop  13.00-18.00 uur Colum-
buzz 

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar 
Daniëlle Karsten T 0299 450 724 
E d.karsten@lclup.nl  

Donderdag Koffieclub met sjoelcom-
petitie 

10.00-11.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Inloop spreekuur 0-4 
jaar CJG 

13.00-14.00 uur Zuidland CJG T 0299 714 848   
E cjgpurmerend@ggdzw.nl  

Donderdag Klaverjassen 13.30-16.30 uur Zuidland Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Donderdag Recreatie (bijv. een film, 
bingo of muzikaal optre-
den) 

14.30-16.00 uur Zuidland Hiervan verschijnt maandelijks een pro-
gramma dat u kunt ontvangen. 
Frank Andriessen. T 0299  454 408  
E f.andriessen@clup.nl  

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in Wijkplein Weidevenne. De meeste van de-
ze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door (buurt)bewoners. Heeft u een idee voor een activiteit? 
Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we uw idee gezamenlijk kunnen realiseren  
T 0299  480630, E info@wijkpleinweidevenne.nl   

Uw plek voor diensten en activiteiten op het gebied van wonen zorg en welzijn! 

Bijlage II


