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Op woensdag 
16 mei keken 
de buren van de 
kerngroepleden 
Loes van Vlijmen 
en Fons Spaaij 
nogal verbaasd, 
toen ze zagen 
dat er een 
politiewagen voor 
de deur stond. 
Gelukkig was er 
een feestelijke 
aanleiding voor 
dit politiebezoek. 
Beiden werden 
'opgebracht' 

door de oude en de nieuwe wijkagent van Weidevenne, Bob 
van den Bergh en Peter Bouwer. Ze werden echter niet naar 
het politiebureau gebracht, maar naar Grand Café Thomson 
op de Koemarkt. Daar werden ze verrast door de overige 
kerngroepleden en andere genodigden voor het vieren van hun 
tienjarig jubileum als betrokken bewoner en kerngroeplid.

Voorzitter Gerard Schotsman en redactielid Conny Dijkstra 
spraken op rijm wat Loes en Fons de afgelopen jaren allemaal 
gedaan hadden voor de wijk, en dat was niet weinig.
Vele uren als vrijwilliger besteedden ze aan het verbeteren van de 
leefomstandigheden en de leefomgeving in Weidevenne.

Verkeer
Fons doet dat op het gebied van verkeer en veiligheid. 
Bijvoorbeeld: het onderzoek naar te snel rijden op verschillende 
wegen in Weidevenne en onveilige verkeerssituaties rond scholen 
zijn door de werkgroep onder leiding van Fons bekeken. Soms 
leidde dit tot het leggen van een verkeersdrempel of een andere 
snelheidsbeperkende maatregel, maar soms viel het wel mee met 
die snelheid. Vooral het onderzoek naar de verkeersproblematiek 
in de Origamistraat heeft Fons heel wat vrije uurtjes gekost: 
formulieren rondbrengen en weer ophalen, gesprekken met 
de wijkmanager en de gemeente voeren. Dit heeft uiteindelijk 
geleid tot een oplossing, maar zelfs na tien jaar is het vuur en 
enthousiasme bij hem nog niet verdwenen.

Groen
Loes houdt zich vooral bezig met het groen van Weidevenne. 
Een voorbeeld hiervan zijn de adoptiebakken in de wijk en de 
kaartjes waarop stond: “Met gemak weg die bak”. Die werden op 

grijze containers gehangen als de bak te lang buiten stond. Maar 
ook bij projecten van Clup Welzijn, zoals het mozaïeken van de 
bankjes bij Columbuzz en het tuinontwerp van de Koempoelan 
is Loes actief betrokken geweest. Haar inzet en ideeën worden 
door de andere kerngroepleden altijd zeer gewaardeerd. Ook 
al bestaat de werkgroep Kleur en Fleur inmiddels niet meer, dit 
houdt niet in dat ze nu wat minder doet. Altijd heeft ze wel ideeën 
over hoe de wijk beter en fraaier kan worden.

Waardering
Als dankjewel kregen Loes en Fons een cadeau en bloemen 
aangeboden. Na dit offi ciële gedeelte was er een gezellige 
avond met oud-Hollandse spelletjes, met voor de winnaar een 
hoofdprijs en voor de verliezer een poedelprijs. Al met al was het 
een zeer geslaagde avond. De kerngroep Weidevenne is dan ook 
nog altijd blij met deze twee bijzondere leden en hoopt dat ze 
nog vele jaren bij de kerngroep blijven.

Kijk voor meer foto's op www.weidevenner.nl 

In de brievenbus
Al maanden lang wordt 
 station Weidevenne op 
vrijdag  schoongemaakt; op 
zich geweldig. Echter, er 
worden diverse zakken vuil 
aan de kant van het Abel 
Tasmanplein  neergelegd, en 
deze worden pas op maandag, 
of bij feestdagen nog later, 
opgehaald. In de tussentijd 
gaan de zakken stuk of ze 
worden stukgemaakt en alles 
waait dan rondom het plein. 
Is er geen andere oplossing 
mogelijk?

Een bewoner van het 
Abel Tasmanplein.

De wijkkerngroep heeft dit probleem besproken in 
de  kerngroepvergadering. Dit gebied valt onder de 
Nederlandse Spoorwegen. De voorzitter heeft contact 
opgenomen met ProRail. Zij zullen het in de gaten 
houden en zo nodig actie ondernemen. Binnenkort is het 
probleem hopelijk opgelost. 

KERNGROEPLEDEN OPGEPAKT???
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Wethouder Roald Helm bij het nieuwe glaspaneel aan de Kanaaldijk

Voor de meeste mensen geldt dat ze zich meer een 
deel voelen van hun omgeving als ze de geschiedenis 
ervan kennen. Tijdens het project ‘Geschiedenis 
van de buurt’, dat Nancy Ettes van jeugdbuurtwerk 
Clup Welzijn verleden jaar organiseerde, ontdekten 
de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De 
Weidevogels de geschiedenis van de buurt waarin ze 
wonen. Kinderen aarden beter in een nieuwe omgeving 
als ze de historie ervan kennen en gaan het daardoor 
steeds leuker vinden.

Eerst kwam stadshistoricus Vincent Nijenhuis in de klas 
vertellen over de geschiedenis van het Noordhollands Kanaal en 

KINDEREN SCHRIJVEN ZELF STUKJE GESCHIEDENIS

de watersnoodramp van 1916. De dijken braken door, waarna 
heel Purmerend overlast had van het water. Een stormvloed viel 
samen met een slechte afvoer van het water langs de bodem 
van de Zuiderzee. Als gevolg hiervan braken op tientallen 
plaatsen de dijken door. Koningin Wilhelmina bezocht in februari 
1916 het  getroffen Purmerend. Peter Beumer, projectleider van 
de gemeente, vertelde aan wat voor eisen het te maken bord 
over de watersnoodramp moet voldoen.

Aan de slag
Tijdens een excursie naar Erkamp Reclame aan de Van 
IJsendijkstraat kwamen de kinderen alles te weten over het 
maken van reclameborden. Kees Erkamp vond het erg leuk 
om ze te laten zien hoe dit in zijn werk gaat. Kees: ”Ik heb 
er ook nog van geleerd, want ik wist niet eens dat er een 
peilsteen op de Kanaaldijk staat en wat dat betekent. Ik vond 
dit een bijzondere en erg leuke opdracht.” Hierna was het 
tijd dat de leerlingen zelf het bord gingen ontwerpen aan de 
hand van alle informatie die ze inmiddels hadden gekregen. 
Frits Sparreboom, grafi sch vormgever, zorgde voor het 
uiteindelijke ontwerp van het glaspaneel.

Het resultaat
Op maandag 21 mei wandelden de kinderen naar de 
peilsteen onder de spoorbrug aan de Kanaaldijk. De steen 
lijkt op een brievenbus, maar geeft aan hoe hoog het water 
stond in de nacht van 13 op 14 januari 1916. Het bord is tot 
stand gekomen aan de hand van de posters en tekeningen 
die de kinderen hebben gemaakt, en deze posters waren ook 
te zien bij de onthulling door wethouder Roald Helm. Nu het 
glaspaneel er hangt, hebben de kinderen echt bijgedragen 
aan een nieuw deel van de geschiedenis van hun buurt en 
geleerd hoe je zoiets voor elkaar krijgt.

Voor meer foto´s, kijk op www.weidevenner.nl.  

De woningen in de in aanbouw zijnde Londenhaven zijn 
voorzien van mooi strak gemetselde buitenmuren. Twaalf 
leerling-metselaars hebben samen deze in totaal ruim 
260.000 stenen gemetseld. Deze ‘grootste leerlingbouwplaats 
ooit’ kwam tot stand door een samenwerking  tussen 
bouwbedrijf Deurwaarder en ESPEQ opleidingsbedrijven 
en heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen in deze tijd van 
bouwcrisis toch ervaring hebben kunnen opdoen. Het werk 
op de bouwplaats heeft deze leerlingen een belangrijke 
meerwaarde gegeven om een vakbekwame metselaar te 
worden.

Op 30 mei kwamen burgemeester Don Bijl en burgemeester 
Han Ter Heegde van Heerhugowaard de twee laatste stenen 
metselen. Na enkele toespraken lieten de burgemeesters 
zien ook in de bouw thuis te zijn, want met behulp van enkele 
leerlingen werden de herinneringsstenen vakkundig in de 
muur gemetseld.  

Leerlingen metselen 260.000 stenen

Burgemeester Don Bijl plaatst met hulp van leerling-metselaar de laatste 

(herinnerings)steen.
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De cirkel is rond

Na een grondige voorbereiding is de boog van de 
Melkwegbrug op zijn vaste plek geplaatst, letterlijk en 
fi guurlijk een knap staaltje. De boog torent hoog boven 
het Noordhollands Kanaal uit en weerspiegelt  in het 
water. Centrum en Weidevenne zijn nu rechtstreeks 
met elkaar verbonden, waarmee de cirkel rond is.

De brug is in losse delen gemaakt bij VSF (Volker Staal 
Funderingen) in Rotterdam en per binnenvaartschip en 
pontons via de Nieuwe Waterweg en het Amsterdam- 
Rijnkanaal naar Purmerend gevaren. De al eerder geplaatste 
beweegbare brugdelen wegen elk honderd ton, waarvan 
vijftig ton ballast. De boogdelen wegen ongeveer veertig ton 
per stuk en om die op hun plaats te krijgen, was een grote, 
drijvende kraan nodig. Sommige toeschouwers vroegen 
zich af of het allemaal wel zou passen, want een brug 
maken in Rotterdam die dan precies past op de fundering in 
Purmerend, dat moeten Purmerenders toch eerst met eigen 
ogen zien. We kunnen wel ruimteschepen koppelen, maar dit 
is toch even wat anders.

Zelfverzekerd
Ondanks de kou en regenbuien gingen de mannen op 4 
juni zelfverzekerd aan het werk en keken de toeschouwers 
met bewondering toe hoe de eerste boog op de tijdelijke 
constructie werd gehesen. Toen de boog eenmaal in de 
kabels hing, werd het ponton er onderuit gevaren en ging de 
constructie langzaam omhoog. Eenmaal boven de juiste plek 
werd de boog met grote precisie centimeter voor centimeter 
op zijn plaats gezet. De volgende dag volgde het tweede 
deel, en met het zonnetje erbij en onder grote belangstelling 

ging de boog aan de kant van het Centrum omhoog. 
Langzaam kwamen de beide delen hoog boven het water bij 
elkaar, en jawel, het paste precies. Daarna werd de onderkant 
op de grote betonnen poer geschroefd en werden beide 
delen aan elkaar gelast. Met vijzels werd de hele constructie 
uitgelijnd. Voor het lassen werd een soort partytent op het 
hoogste punt gezet, want dat lassen moet gebeuren in een 
klimatologisch aangepaste omgeving.

Blikvanger
De boogbrug is nu al een blikvanger. Er moet nog het nodige 
aan worden gedaan, maar de grote hoogte is nu al goed te 
zien. Mensen met hoogtevrees zullen het straks waarschijnlijk 
bij de brug houden, maar voor sportievelingen zijn de in 
totaal 136 treden een uitdaging. Het is nog even wachten op 
de feestelijke opening  medio september-oktober, maar dan 
mag iedereen er overheen.  

MOZAÏEKPROJECT VAN START
Eindelijk is het zover: de start 
van het tweede mozaïekproject 
in Weidevenne. Na het succes 
van de mozaïekbankjes 
bij Columbuzz kunnen de 
bewoners weer aan de slag. 
Op dinsdag 5 juni werd door 
de uitvoerder van de gemeente 
de zandbak verwijderd 
en het vervuilde zand 

opgeruimd. Van de twintig zandbakelementen bleven er tien 
staan. Deze elementen zijn schoongemaakt, waarna Frank van 
aannemersbedrijf Braak Beemster een zeecontainer plaatste, 
zodat er droog kan worden gewerkt. Initiatiefneemster Monique 
Klaasen tekent eerst de vormen op de elementen, en dan gaat 
het mozaïeken echt van start. De vele zakken met steentjes zijn 
al binnen en ook het gereedschap ligt al klaar.

Voor en door bewoners
Monique: "We gaan naar verwachting zo’n drie maanden 
op dinsdag en donderdag mozaïeken. De bewoners kunnen 

elkaar beter leren kennen tijdens het mozaïeken en werken 
mee om een fi jne, mooie en gezamenlijke plek voor de 
buurtkinderen te realiseren. Tijdens dit project kunnen we ook 
bespreken welke activiteiten er kunnen worden georganiseerd 
op het plein om de kinderen, 
maar ook de bewoners van 
deze buurt dichter tot elkaar 
te brengen."

Wilt u ook meedoen? Neem 
dan contact op met Marianne 
Klein van Clup Welzijn, 
via m.klein@clup.nl, maar 
gewoon langskomen kan 
natuurlijk ook. U bent van 
harte welkom.Kijk voor de 
voortgang van het project op 
www.weidevenner.nl. 

Monique Klaasen bezig 

met de voorbereidingen
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@weidevenner De Weidevenner
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Het Jeugdbuurtwerk van Clup Welzijn organiseert het project 
‘Natuur verandert met de bewoners’. Tijdens dit project leren kin-
deren dat ze zelf invloed hebben op de natuur in hun omgeving.
Op dinsdag 5 juni kregen de kinderen van basisschool de Venne 
les van medewerkers van Baanstede Groen. Monique leerde 
ze schoffelen, Richard gaf instructie over de bladblazer en Ron 
demonstreerde de bosmaaier. Met voorvrouw Renate mochten 
ze een rondje in de milieuvriendelijke elektrische auto rijden. Een 
groot succes bij de kinderen was de poepzuiger. “Mag ik ook met 
de poepzuiger werken?”, vroeg een leerling. “Met negen jaar kan 
dat nog niet”, vertelde Baanstede-medewerker Rob, “dat kan pas 
als je achttien bent.” De medewerkers van Baanstede vonden dat 
de kinderen erg enthousiast waren en dat ze goed luisterden.

Tuinen
De komende week gaan de kinderen tuinen van buurt be woners 
bezoeken om inspiratie op te doen voor hun eigen ontwerp 
voor een tuin bij de Brede School de Weide (basisschool de 
Venne en de Weidevogels). Als alles goed gaat wordt deze 
tuin, in samenwerking met de wijkkerngroep Weidevenne en de 
gemeente, ook daadwerkelijk gerealiseerd.  

Werkers van Baanstede Groen 
geven les

Foutje, bedankt!
Ziet u een foutje in de wijkkrant of op de website 
www.weidevenner.nl? Laat het ons dan weten. 
De redactie doet uiteraard haar best, maar er kan 
natuurlijk altijd iets aan onze aandacht ontsnappen. 
Omdat beide media door en voor bewoners 
worden gemaakt, vinden we het leuk als u ons 
hierbij helpt. Kortom, mail uw opmerkingen naar 
wijkkrantweidevenne@gmail.com. Ook suggesties 
zijn uiteraard welkom.

KEN JE WIJK
Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een 
boekenbon ter waarde van vijftien euro. Bij meerdere 
goede inzendingen wordt geloot. Mail uw oplossing naar: 
wijkkrantweidevenne@gmail.com. Opsturen of in de bus 
gooien kan ook: Redactie Wijkkrant Weidevenne, p/a 
Kransfontein 40, 1448 RH, Purmerend. Vergeet niet uw naam 
en adres te vermelden. Veel succes. De oplossing van vorige 
keer is: Swazistraat. De winnares is Regina Jacobs. De 
boekenbon komt uw kant op; veel plezier ermee!
Om de wijk te leren kennen, is het leuk te weten wat een 
straatnaam betekent. Het koninkrijk Swaziland is een 
dwergstaatje in het zuiden van Afrika. Het wordt ingesloten 
door Zuid-Afrika en Mozambique. Het land heeft 1.128.000 
inwoners. Waarschijnlijk zijn de eerste echte bewoners van 
Swaziland, de Swazi's, er in de achttiende eeuw komen 
wonen. Swaziland heeft een oppervlakte van 17.364 vierkante 
kilometer. Het is minder dan half zo groot als Nederland. Het 
hoogste punt is de Emlembe, deze berg is 1862 meter hoog. 
Het laagste punt is 21 meter boven zeeniveau. Swaziland 
heeft ook een belangrijke rivier, de Ingwempisi, de grootste 
rivier van het land.

Hieronder de nieuwe opgave.  


