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@weidevenner  De Weidevenner

Jaap Lelie @SciFiBorg 
De meiden lekker sporten, laptop mee en zelf wat werken. (@ 
Weidevenne Sports) 4sq.com/1ghT3zC

J PhilipTom @IndoPhilip_ 
Reden toenet in anderhalve minuut van Weidevenne naar overwhere haha

Vraag het de wijkadviseur

Heeft u ideeën? Wilt u 
iets organiseren in de 
wijk, maar weet u niet 
hoe? Wijkadviseur Misja 
Horsthuis van Clup Welzijn 
kan u ondersteunen bij het 
realiseren van projecten 
in de wijk. E-mailadres: 
M.Horsthuis@clup.nl, 
telefoonnummer: 
0299-409769.

Dankzij de samenwerking tussen Clup Welzijn, Zorgcirkel, 
Centrum voor Jeugd en Gezin, Prinsenstichting en 
buurtbewoners van Weidevenne is een wijkplein gerealiseerd.
Het wijkplein bestaat uit drie naast elkaar gelegen locaties:
Zuidland, Abel Tasmanplein 3 (verzorgings- en verpleeghuis 
Zorgcirkel, wijkzorg en Centrum voor Jeugd en Gezin).
Jongerencentrum Columbuzz, Australiëlaan 2. Activiteiten-
centrum Abel Tasmanplein, Abel Tasmanplein 54. Op 
de locaties kunnen voor en door buurtbewoners allerlei 
activiteiten worden georganiseerd. 

Vergelijkbaar
De samenwerkingspartners en gemeente kiezen voor de 
aanduiding wijkplein, omdat de werkwijze vergelijkbaar is 
met die van Wijkplein Where en Wijkplein Centrum. Op het 
wijkplein kom je elkaar tegen!

U kunt op het wijkplein terecht voor informatie, activiteiten 
en dienstverlening. Activiteiten die nu al plaatsvinden 
variëren van 'boot camp'  tot koersbal, van tienerdisco tot 
klaverjassen en van spelmiddag tot gesprekgroep. Daarnaast 
worden diverse inloopmogelijkheden aangeboden.

Open dag
Op 30 oktober organiseren we een open dag en bent u van 
harte welkom om een kijkje te nemen op de diverse locaties. 
Op alle locaties worden activiteiten georganiseerd voor 
volwassenen en kinderen. Zo is er een rommelmarkt, een rad 
van fortuin met leuke prijzen, een grabbelton voor kinderen, 
een poppen/berendokter en verkoop van zelfgemaakte, 
ambachtelijke producten. De open dag wordt feestelijk 
opgeluisterd door optredens van een accordeonist en de 
entertainer Nick de Jong. 

De open dag is op 30 oktober van 13.30 tot 16.00. We hopen 
u dan te verwelkomen!  

Open dag Zuidland 2012

OPEN DAG WIJKPLEIN IN WEIDEVENNE

Ken je wijk
Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een cadeaubon 
ter waarde van vijftien euro. Bij meerdere goede inzendingen 
wordt geloot. Mail uw oplossing naar: wijkkrantweidevenne@
gmail.com. Opsturen 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 de vorige keer is Ivoorkust, de winnaar is 
Mike Gijzen. De cadeaubon komt je kant op; veel plezier ermee!
Om de wijk te leren kennen, is het leuk te weten wat een 
straatnaam betekent. Ivoorkust, offi cieel de Republiek Ivoor-

kust, is een land in Afrika dat 
grenst aan Liberia, Guinee, 
Mali, Burkina Faso, Ghana en 
de Golf van Guinee. Volgens 
het Ontwikkelingsprogramma 
van de Verenigde Naties leeft 
in Ivoorkust 23,3 procent van 
de bevolking van minder dan 
1,25 dollar per dag.
Bron: Wikipedia.

Hiernaast de nieuwe opgave. 

Pagina 1

WIJKKRANTWIJKKRANT
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

6
S E P T E M B E R  2 0 1 3
4 e  j a a r g a n g

De bomenploeg van de afdeling Uitvoering is 
momenteel bezig met de periodieke snoeironde 
in Weidevenne. Vincent Jansen, groepsmanager 
van de afdeling: “Omdat het jonge bomen betreft, 
bestaat het werk voornamelijk uit het verwijderen 
van takken om overlast te voorkomen en te zorgen 
voor een goed opgebouwde kroon. Deze toepassing 
van snoei noemen we in vaktermen jeugd- en 
begeleidingssnoei'.”

“Eens in de drie jaar gebeurt dit bij alle jonge bomen in 
Weidevenne. Op deze manier houden we het bomenbestand 
op niveau. Voordat we gaan snoeien in een straat, plaatsen 
we borden met 'Niet parkeren'. 

Dit doen we om zo veilig mogelijk te kunnen werken. 
Denk hierbij aan vallende takken en mogelijke schade aan 
geparkeerde auto's. Hoewel er geen boetes of dergelijke 
tegenover staan, is het in ieders voordeel als de bewoners 
deze aanwijzingen ook daadwerkelijk opvolgen. Naar 
verwachting zijn we eind november klaar. Daarna is de 

Purmer-Noord aan de 
beurt.”

Nu vreemd, later mooi
“De boom op 
bijgaande foto ziet er 
misschien wat vreemd 
uit, maar toch is hij 
technisch gezien goed 
gesnoeid. 
Er is een dikke tak 
uitgehaald die voor 
overlast kon zorgen en 
die een goede groei 
van de boom in de 
weg stond. 
Voor de bewoners kan 
het er uitzien als een 
drastische ingreep, 
maar op de lange 
termijn krijgt de boom er juist een mooie, gestroomlijnde 
vorm door.” 

Periodieke snoeironde in Weidevenne

GRATIS ADVIES VOOR PUPPIES
Ik ben Linda Rijkes en woon al vijftien jaar met 
mijn man en kinderen Kai, Devon en Juna in de 
wijk Azië in Weidevenne. Ik ben werkzaam bij 
Dierenartsenpraktijk Purmerend en werk zowel op de 
vestiging in het centrum als op de dependance aan de 
Gangeslaan 80a. Een van de leukste dingen van mijn 
werkzaamheden zijn de gratis Puppy party's.

Op deze avonden komen baasjes met hun nieuwe pup op de 
hoofdpraktijk aan de Purmersteenweg (tegenover het gemeen-
tehuis) en help ik ze samen met mijn collega Carin op weg met 
alles wat komt kijken bij het hebben van een hond als huisdier. 
We vertellen wat er bij de dierenarts gebeurt, maar ook vragen 
over gedrag en opvoeding beantwoorden we graag. 

De volgende Puppy Party vindt plaats op woensdag 2 okto-
ber van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. Graag wel even van 
te voren aanmelden. Op zondag 6 oktober, tijdens onze Open 
Dierenartsendag, geven we u graag een rondleiding door de 
hoofdpraktijk aan de Purmersteenweg.

Lindan met puppy Conan

Voor informatie: telefoon 0299-421000, of e-mail 
info@dierenartspurmerend.nl.  
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Kees Groothuizen @KeesGroothuizen 
Rotary Weidevenne Purmerend. Was weer genieten op onze eerste club 
avond. Gaateentopjaarworden.

DEEN_Weidevenne @Deen_Weidevenne 
Sinds vandaag kunt u gratis gebruik maken van een KPN Hotspot bij ons in 
de winkel! #gratiswifi  #deen

”Moe maar voldaan. Wat 
een dag!” Organisator 
Ada Aukema heeft alle 
lof voor de kunstenaars 
die op 24 augustus op 
de Koemarkt aanwezig 
waren. De gemeente heeft 
toegezegd dat de Koemarkt 
tot Kunstmarkt elk jaar op 
de laatste zaterdag van 
augustus mag plaatsvinden.
Alles klopte volgens Ada: 

Het is ongeveer dertig 
jaar geleden dat Noord-
Holland een echte beurs 
voor postzegels en munten 
binnen zijn grenzen mocht 
verwelkomen. In de Jaap 
Edenhal in Amsterdam hebben 
fanatieke verzamelaars vele 
jaren hun hart kunnen ophalen. 
Anno 2013 was het hoog tijd 
dat er op dit gebied weer eens 
iets ging gebeuren, wat Ron 

Versteyne op het idee bracht om in zijn woonplaats Purmerend 
een grote beurs te organiseren.
Onze stad heeft tenslotte een goed functionerende 
postzegelvereniging, ze ligt onder de rook van Amsterdam en 
dichtbij de Zaanstreek, waar ook veel verzamelaars wonen. 

Verder is Purmerend goed bereikbaar vanuit het noorden. 
Na een kort gesprek met Wouter Beerekamp van WB-
evenementen was het snel geregeld, want Wouter zegde zijn 
volledige medewerking toe. 

Activiteiten
Het evenement vindt plaats op zaterdag 12 oktober van 10.00 
tot 16.00 uur, in de sporthal van de Brede School de Kraal 
aan de Zambezilaan 278 in Weidevenne. De zaal heeft prima 
verlichting en speciaal voor de beurs komt er vloerbedekking 
op de sportvloer. De handelaren hebben de beschikking ruim 
168 vierkante meter. Gespecialiseerde verenigingen laten hun 
activiteiten aan het publiek zien. 

Voor meer informatie over de beurs kunt u contact opnemen 
met Ron Versteyne via r.versteyne@upcmail.nl, of kijk op  
www.wbevenementen.eu/verzamellbeurs-in-purmerend/ 

Postzegels en munten in Weidevenne

Ada Aukema van atelier Creada.

Ik zou wel eens willen weten
Op de woningen in de deelwijk Europa staat 
Piraeushaven, maar op de weg staat Wolgalaan. 
Hoe zit dit nu, wonen de bewoners nu aan de 
Piraeushaven of de Wolgalaan? Waar gaat de post 
naar toe, en waarom is gekozen voor deze manier 

van naamgeving? De Wolgalaan is de wijkontsluitingsweg, 
Piraeushaven is een van de stadshoven en woonadres. 
Alle gesloten blokken met het achtervoegsel haven zijn 
genummerd en bereikbaar via de Wolgalaan/Donaulaan. 

Aan de Wolgalaan en 
de Donaulaan zijn geen 
huisnummers gegeven, 
omdat de gesloten bouw-
blokken een duidelijke 
eenheid vormen en ze aan 
een of meer zijden aan een 
autovrije straat grenzen. De 
Stratencommissie vond dit 
destijds de beste oplossing.

KOEMARKT TOT KUNSTMARKT WORDT JAARLIJKS EVENEMENT
de sfeer, het weer en het publiek. Er was zelfs even een 
draaiorgel. Ada: “En als ik dan een kunstenaar hoor zeggen 
dat hij volgend jaar niet naar de kunstmarkt in Ootmarsum 
gaat, maar zeker weer naar Purmerend komt, dan staat er 
toch echt wel een Kunstmarkt. Het was voor mij een feestje, 
en dat nog wel op mijn verjaardag. Het was dan ook een 
verjaardag om nooit te vergeten.”

Purmerend is hiermee weer een topevenement rijker.
Meer informatie is tegen die tijd te vinden op www.
ateliercreada.nl.  Kijk op www.weidevenner.nl voor meer 
foto´s, gemaakt door Piet Jonker.  

FRISSE START VOOR NIENKE
In september ben ik gestart 
als nieuwe jeugdbuurtwerker 
van Clup Welzijn voor de 
Weidevenne. Voorheen deed 
ik dit werk in de Purmer, dus 
ik maak een frisse start. 

Ik bind in jeugdbuurtwerk-
projecten met enthousiasme 
kinderen aan hun buurt. 
Daarnaast daag ik ze uit 
verantwoordelijk te worden 

voor hun sociale omgeving, door ze zoveel mogelijk samen 
met en voor hun buurt in actie te laten komen. Er staan voor 
komend schooljaar al diverse projecten in samenwerking met 
de scholen op de agenda. Daarvan houd ik u uiteraard op de 
hoogte. Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact met me 
op: n.tamminga@clup.nl.

Nienke Tamminga, Clup Welzijn.
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Matthijs. @_Matthijs_B 
"@Thomas_einde: Zometeen vanaaf weidevenne naar neck lopen" zozo 
conditie opbouwen?

Ruud Roos @Wag_RRoos 
Helaas inbreker weidevenne niet aangehouden.

Columbuzz in een nieuw jasje

Jongerencentrum Columbuzz in Weidevenne staat tegenover 
het treinstation en het winkelcentrum. Afgelopen zomer heeft 
daar een fl inke verbouwing plaatsgevonden. Er staan weer 
mooie, frisse meubels en alles is in de verf gezet. We hebben 
nu een Playstation 3 die is aangesloten op een beamer. Nu kun 
je dus eindelijk VIVA spelen op een groot scherm (zie foto).

Je kunt in Columbuzz ook poolen, tafelvoetballen, 
tafeltennissen, playstationen, internetten, tv kijken of 
gewoon lekker kletsen aan de bar. Regelmatig organiseren 
we activiteiten, zoals een 'boot camp', eetcafé, 'playstion 
contest', disco en allerlei workshops, zoals een graffi ti-
workshop. We zijn ook geregeld buiten in de pannakooi naast 
Columbuzz. Ook voor het doen van je (maatschappelijke) 
stage ben je bij ons aan het goede adres.

Idee
Heb je zelf een goed idee? Kom dan langs, dan bespreken 
we wat nodig is om je te helpen dat idee uit te voeren. Dat 
noemen we de Ideeënfabriek.

Contactgegevens: Australiëlaan 2, telefoon 0299-450724, 
e-mail d.karsten@clup.nl. Openingstijden: woensdag van 
13.00 tot 18.00 uur, donderdag van 16.00 tot 21.00 uur en 
vrijdag van 16.00 tot 22.30 uur.  

WEIDEVENNE SWINGT DE PAN UIT

Sinds kort geeft Dawn Beharry ook in Weidevenne salsadansles. 
Met zijn vijftien jaar aan danservaring en ruim tien jaar lesgeven 
kent hij alle ins en outs van deze dans. “Latin dance is echt mijn 
ding”, aldus Dawn. “Naast salsa geef ik in Concordia ook les in 
zouk, kizomba en bachata. Tijdens de lessen bij Weidevenne 
Sports krijg je les in salsa, een klein stukje bachata en leren de 
deelnemers de volledige merenque.”
Dawn: “Ik heb specifi eke opleidingen gevolgd voor al deze 
dansen. Momenteel ben ik bezig een aantal jongeren te trainen 
voor een demogroep. Salsa en de andere dansen zijn voor alle 
leeftijden, iedereen kan dit op zijn eigen manier doen. Een gratis 
proefl es is altijd mogelijk. Door mijn jarenlange ervaring kan ik 
inmiddels goed inschatten wat iemand beter wel of niet kan doen. 
De lessen worden in een ontspannen sfeer gegeven. Niet het 
presteren is belangrijk, maar wel een gezellige avond met elkaar te 
hebben. Qua kleding adviseer ik  casual gekleed te gaan, zonder 
erg hoge hakken, want dat is niet handig.”

Enthousiast
Jolanda Hartog uit Weidevenne is zeer enthousiast: “Het is een 
heerlijke manier om bezig te zijn, je krijgt er zo veel energie van! Ik 
kan het iedereen aanraden. En Dawn geeft erg goed les, vind ik. 
Binnen de kortste keren kun je al de salsa dansen.”

Kijk voor meer informatie op www.sunrisedance.nl. 

Het was een mooie zomer, met vooral veel zon en weinig 
regen. Voor de net aangelegde informatietuin langs het 
nieuwbouwcomplex Heel Europa was het de vraag of die 
deze zomer zou overleven. Gelukkig reageerde een aantal 
jongeren op de oproep van Loes van Vlijmen om te helpen 
met water geven. Samen met Klaas Kwadijk van de Stichting 
Wonen en Zorg Purmerend kwamen ze regelmatig langs 
om water uit de naastgelegen sloot te halen en de planten 
daarmee van het hoognodige water te voorzien.

Thimo: ”Een keer was het heel zwaar, toen er erg weinig 
water in de sloot stond; er kwam meer prut in de emmer 
dan water.“ Romano en zijn neefje Thimo hadden hun vriend 
Donovan en vriendin Cheyenne gevraagd ook mee te helpen, 
want twee keer per week met twintig emmers water heen en 

weer lopen is toch 
leuker als je het 
met elkaar doet.
Nu de scholen 
weer zijn begonnen 
en de droge 
periode (hopelijk) 
is afgelopen, komt 
Loes alleen nog 
even langs om te 
kijken of de tuin 
er mooi bij staat. 
En dat is zeker zo, 
dankzij alle emmers 
en gieters water die over de tuin zijn gegoten.  

JEUGD HELPT BIJ INFOTUIN HEEL EUROPA

Met het rode shirt: Dawn Beharry.


