
Pagina 4

COLOFON 
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Conny Dijkstra, Frank Reijn, Nikita van Caem, Denise 
Keizer, Jannie van der Ploeg
met dank aan Eric Kooijman en Piet Jonker.
Eindredactie: Wijkkerngroep Weidevenne.
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 Druk & Copyshop.
Drukwerk: De Bondt Grafi media BV.
E-mail redactie: info@weidevenner.nl, telefoon: (0299) 434566.

@weidevenner De Weidevenner.

•  Wist u dat Weidevenne in 2017, alweer twintig jaar 
bestaat?

NUTTIGE LES OVER 'DODE HOEK'

Op initiatief van verkeersouder Ulric Breusers en in 
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) kreeg 
groep 7 van obs De Nieuwe Wereld aan de Yellowstone 
11 les over de 'dode hoek'. Wim van der Moolen van 
VVN: "We geven deze nuttige lessen samen met diverse 
transportbedrijven, die beurtelings een wagen plus chauffeur 
ter beschikking stellen. Vandaag is dat een vrachtwagen van 
pakjesbezorger UPS met chauffeur Eric van der Heijden.”

De les bestaat uit een stukje theorie en een fi lm met situaties 
met vrachtwagens en fi etsers, gevolgd door een quiz, 
waarmee de leerlingen een prijs kunnen winnen. Daarna 
komt het ervaringswerk: elke leerling mag in de cabine van 
de vrachtwagen plaatsnemen om zelf te ervaren wat een 
chauffeur kan zien vanaf zijn hoge plek van maar liefst vier 
meter, en nog belangrijker: wat hij niet kan zien. Dat is erg 
belangrijk, omdat je kunt worden overreden als je naast een 
vrachtwagen rijdt op je fi ets. Een trucker kan namelijk een 
groot deel naast en voor zich niet zien door de 'dode hoek'.
Daarom zijn er twee vuistregels voor fi etsers en voetgangers: 
blijf altijd rechts en ruim achter de vrachtwagen en houd 
minstens drie meter afstand.

Wist je dat:
•  jaarlijks 420 kinderen in het ziekenhuis belanden door een 

ongeval in het verkeer?
•  een vrachtwagen vijf spiegels heeft en soms een zesde 

(dodehoekspiegel)?
•  er tegenwoordig ook camera’s met een monitor op het 

dashboard zijn om de 'dode hoek' te verkleinen?
•  een vrachtwagen ruim een meter uitzwenkt als hij de bocht 

om gaat?
•  er een grote 'dode hoek' is als de vrachtwagen rechtsaf gaat?

Aandachtspunt
De verkeerssituatie en -veiligheid rond de school is een vast 
aandachtspunt van verkeersouder Ulric. "Ik adviseer elke school 
om minimaal één verkeersouder aan te stellen. Iedere ouder van 
een basisschoolkind kan zich aanmelden. Het kost niks om je 
aan te sluiten en het komt de school, de leerlingen, de ouders 
en uiteindelijk ook de verkeersveiligheid ten goede.”  

Geef me de vijf: Don Bijl

De ambtsperiode van Don Bijl als burge-
meester van Purmerend verstrijkt in juli van 
dit jaar. De gemeenteraad heeft besloten 
hem aan te bevelen bij de minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 
herbenoeming. Voor de rubriek ‘Geef me de 
vijf’ heeft de redactie van de wijkkrant vijf 
vragen op hem afgevuurd.
1  Wat was uw eerste baantje? “In mijn jeugd heb ik onder meer 

bollen gepeld, vliegtuigen geladen, in een kauwgumfabriek 
gewerkt en ben ik pompbediende geweest.”

2  Wat maakt het leuk om burgemeester te zijn? “De 
afwisseling, de vele contacten met mensen en de 
mogelijkheid de stad verder te helpen.”

3  Wat is u het meest bijgebleven van uw periode in 
Purmerend? “Aan de ene kant de vreugde en het verdriet 
van mensen, en aan de andere kant het inzicht dat het 
leven in Purmerend veel beter is dan we vaak lijken te 
beseffen of uit te dragen.”

4  Is uw ambtsperiode geworden wat u er van verwachtte? 
“Meer dan dat. Het is een druk bestaan, maar het is ook 
een voorrecht hier burgemeester te zijn.”

5  Zien we u in de toekomst in de landelijke politiek? “Nee. Er 
gaat niets boven het lokaal en regionaal actief zijn, dichtbij, 
waar het echt om gaat.”  

Recreatief volleyballen
Bij VIP is weer plaats voor 
liefhebbers van volleybaltrainin-
gen in de sportzaal van obs de 
Koempoelan aan de Gange-
slaan 59. De trainingen zijn 
voor alle leeftijden, voor hem 
en haar, in een ontspannen en 
gezellige sfeer. Iedere dins-
dagavond van 20.00 tot 21.30 uur presteert iedereen lekker naar 
eigen vermogen. Meld je aan voor drie proeftrainingen en/of  meer 
informatie bij inapoel@gmail.com of kijk op www.vippurmerend.nl. 
Een keer vrijblijvend langskomen kan natuurlijk ook.  
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Op slechts 25 
minuten fi etsen van 
Weidevenne ligt 
het natuurgebied 
Ilperveld. Vanaf de 
Kanaaldijk 32a ziet 
het er uit als een 
weids, onbedorven 
polder land. Maar 
als je het veld 
binnenvaart, 
zie je dat dit 
een populaire 
bestemming is voor 
weide-, riet- en 
moerasvogels uit 
alle windstreken. 

Henk ten Duis, vrijwilliger en gids, weet hierover 
op een boeiende manier te vertellen. Hij kent de 
vogels, natuur en historie van dit grootste waterrijke 
veenweidegebied ten noorden van Amsterdam als 
geen ander; als kind kwam hij hier al.

Henk: "Het voorjaar is de beste tijd om in dit gebied vogels 
te spotten vanuit onze excursieboot. Maar in de zomer 
kun je ook een bootje huren en lekker gaan picknicken of 
vissen – als je tenminste van tevoren een visvergunning 
regelt. Neem wel goede, waterdichte schoenen mee, want 
bij de uitstapplaatsen ligt trilveen. Dit is een dikke laag 
plantenresten waaronder meters water verborgen zitten. 
Als je er op staat, voel je de grond bewegen en het water 
omhoog komen; een onvergetelijke ervaring. Vanwege de 
hoge zuurgraad van het water zijn dure leren schoenen af te 
raden."

Vogels
Henk vertelt over de Egyptische gans. Die is niet geliefd bij 
natuurliefhebbers, want hij verjaagt het liefst andere vogels 
uit zijn gebied. Maar met duizend hectare natuurgebied is er 
gelukkig nog genoeg plaats over voor de kieviten, ture luurs, 
watersnippen, grutto's, kiekendieven of een roerdomp.

Vrijwilligers
Vorig jaar besloot Landschap Noord-Holland het 

bezoekerscentrum te sluiten. Door bezuinigingen en 
afnemende subsidies kon het Landschap het centrum niet 
langer in de huidige vorm open laten. Dankzij Bert Laarman, 
die tijdens een brainstormsessie het voortouw nam, besloten 
de vrijwilligers Woes, Willem, Martijn en Jan om een doorstart 
te maken. Hierdoor is het iedere zondag en woensdag van 
10.00 tot 17.00 uur mogelijk om een roeiboot, fl uisterboot, 
kajak, of Canadese kano te huren. Ook een excursie 
met schipper en gids is mogelijk. Kosten vaarexcursie: 
volwassenen: € 12,-, kinderen tot twaalf jaar € 7,50. Op 
www.gaatumee.nl vindt u de excursies en informatie over het 
huren van een boot op www.landschapnoordholland.nl/het-
ilperveld.

Onderhouden
Op deze manier wordt dit bijzondere gebied dankzij maar 
liefst zeventig vrijwilligers beheerd en onderhouden en is het 
Ilperveld nog steeds toegankelijk voor natuurliefhebbers. 
Daarnaast worden er regelmatig thema-excursies gehouden, 
zoals op 28 juni: op zoek naar eetbare planten in het Ilperveld. 
Maar let op, want er zijn ook vleesetende planten…  

Wijkwethouder komt naar u toe
Wilt u iets onder de 
aandacht brengen in 
uw wijk of buurt? Iets 
wat u niet goed vindt  of 
juist iets moois? Meldt 
u zich dan aan, want 
wijkwethouder Geoffrey 
Nijenhuis komt samen 
met wijkagent Peter 
Bouwer, Beatrix Klein 
Goldewijk van Clup en 
wijkmanager Edwin Färber naar u toe.

Datum: maandag 8 juni tussen 19.00 en 21.00 uur.
Vooraf kunt u aangeven op welke plek in de buurt u wilt 
afspreken.

U kunt zich aanmelden tot 27 mei via www.Purmerend.nl/
aanmelden of via 0299 452155 en vragen naar Yvonne van 
Gerven. Naar aanleiding van de aanmeldingen maken we een 
route. De route en het tijdstip waarop de wethouder bij u in 
de buurt langskomt, maken we op 4 juni bekend.  

GENIETEN VAN ILPERVELD DANKZIJ VRIJWILLIGERS
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•  Wist u dat Peter Bezemer de winnaar is van de gele-balk-
vraag?

•  Wist u dat Weidevenne uit vijf werelddelen bestaat? 
Australië, Afrika, Amerika, Azië en Europa

IK ZOU WEL EENS 
WILLEN WETEN…
Deze keer kregen we de volgende vraag: ‘Mag je 
parkeren naast de glasbak bij Columbuzz om iets in 

die bak of de kledingcontainer te gooien?'
Het antwoord van wijkagent Peter Bouwer: 'In Weidevenne geldt 

een parkeerverbodszone. Dit 
betekent dat je binnen de aan-
gegeven vakken dient te parke-
ren. Een auto staat geparkeerd 
op het moment dat deze langer 
stilstaat dan de tijd die je nodig 
hebt voor het onmiddellijk in- of 
uitstappen van passagiers of 
voor het onmiddellijk laden of 
lossen van goederen.'
Het antwoord luidt dus 'ja', 
maar alleen om iets weg te 
gooien. 

Het raadsel van het 10-km-bord

In veel straten van 
Weidevenne geldt een 
30-kilometerzone om 
de verkeersveiligheid 
te bevorderen. Maar 
zo af en toe verandert 
het verkeersbord aan 
het begin van de Bossa 
Novastraat bij de 
Amazonelaan van dertig 
naar tien kilometer…

Waarschijnlijk doet een 
bewoner van de straat dit 
omdat hij vindt dat er alsnog 

te hard wordt gereden. Navraag bij de gemeente leert dat 
men daar op de hoogte is van het onjuiste verkeersbord en 
dat het elke keer weer netjes wordt vervangen door het juiste. 
Wel is wijkmanager Edwin Färber benieuwd of veel bewoners 
in die straat het gevoel hebben dat er structureel te hard 
wordt gereden. Misschien dat dan extra maatregelen kunnen 
worden getroffen.

Sticker
Edwin: "Het plakken van een sticker op het bord lost het 
probleem niet op. Dat kan pas als we met elkaar in gesprek 
gaan en kijken wat wellicht kan gebeuren om het onveilige 
gevoel weg te nemen. Ik ben altijd bereid om met bewoners 
in gesprek te gaan, dus iedereen kan zich aanmelden via de 
wijkkrant of het klantencontactcentrum van de gemeente."

Wie weet hoeft er dan niet meer te worden gestickerd en is 
dit raadsel dan opgelost.  

Geen slagroomijs meer maar 
chocolade
Gertjan krijgt nog steeds de 
vraag naar zijn alom bekende 
slagroomijs, maar dat 
verkoopt hij even niet meer. 
Zijn marktkraam is vervangen 
door een kleine aanhanger, 
waarin hij chocola aanbiedt. 
Op 19 februari reed hij met 
zijn auto en kraam op de 
N247 bij Broek in Waterland. 
Door een harde rukwind 
belandde de kraam op zijn 
kant en de auto in de vaart. 
Gertjan was erg geschrokken, 
maar kon gelukkig op eigen 
kracht uit het water komen. 
Auto en kraam zijn helaas total loss.
Gertjan: “De bouw van een nieuwe wagen met ijsmachine 
gaat voorlopig niet lukken. Door onder eigen naam 
verder te gaan heb ik echter de mogelijkheid om naast 
slagroomtruffels ook diverse soorten chocolade te verkopen. 
Daarom staat er ook 'CHOCOLADE' op de kraam. Het is 
nu een chocoladekraam waar ook de beroemde truffels 
worden verkocht. Vanuit mijn eigen interesse voor chocola 
heb ik gesproken met diverse mensen uit de cacao- en 
chocoladewereld en besloot ik om diverse bijzondere 
chocolades aan het assortiment toe te voegen. Het zijn 
reepjes in verschillende formaten en uit diverse landen, van 
bijzonder tot zeer exclusief, van melk tot de puurste vorm, 
dus voor elk wat wils. Lekker om van te genieten bij een 
kopje koffi e, maar ook om te geven als origineel cadeau.”
Het was een fl inke tegenslag voor deze ondernemer, maar hij 
laat gelukkig de moed niet zakken, en aan de enthousiaste 
reacties te horen is deze chocolade net zo lekker als een 
slagroomijsje van Van der Linde.  

KEN JE WIJK
Waar is deze foto genomen? Als u de juiste oplossing weet, 
maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. 
Bij meer 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 vorige keer 
was het transformatorhuisje 
met lichtslang tegenover de 
Sydneystraat. 
De winnaar van de 
cadeaubon is Janny van 
Vuur. De bon komt uw 
kant op!

De nieuwe opgave.    

Waar is dit?
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•  Wist u dat de Koempoelan in 1998 de eerste basisschool 
van Weidevenne was?

•  Wist u dat Weidevenne in 2001 een echt sportpark kreeg? 
FC Purmerend

SYDNEY ZORGT GOED 
VOOR ZIJN WIJK
Wie geregeld op de facebookpagina 'Wij Weidevenners' 
kijkt, heeft hem vast wel eens voorbij zien komen: 
Sydney, met berichtjes over kerstbomen, vuurwerk 
en andere zaken. Sydney is dertien jaar, zit op de 
middelbare school en is erg betrokken bij de wijk waar hij 
is geboren. 

Sydney is bij 'Wij Weidevenners' gekomen, omdat hij een 
paar jaar geleden via een berichtje de pagina vond. Op 
internet zag hij allerlei dingen waarvan hij dacht dat die ook 
interessant konden zijn voor 'Wij Weidevenners' en begon 
toen berichtjes te plaatsen.

Een paar jaar heeft hij kerstbomen opgehaald, waar veel reactie 
op kwam; er lagen iets van tweehonderd bomen in de tuin.

Sydney: "Er liggen nog steeds naalden in de tuin, de hele steeg 
was bedekt met kerstboomnaalden."
Hij heeft dit jaar overgeslagen, maar heeft wel samen met zijn 
opa vuurwerk opgehaald. In de buurt hangt hij ook vogelkastjes 

op en hij houdt de 
straat netjes door 
afval op te rapen.

Niet alleen bij de 
wijk is Syndey erg 
betrokken, ook bij 
het Beusebos. Met 
de opruimmiddag 
daar heeft hij 
meegeholpen 
en vogelhuisjes, 
vlinderhuisjes en 
insectenhotels 
opgehangen. Hij 
vindt het leuk om 
buiten bezig te zijn 
en om dingen als 
vogelhuisjes in elkaar 
te zetten.

Reacties
Doordat hij zo actief bezig is in de wijk, krijgt hij veel leuke 
reacties van mensen uit de buurt en die hem herkennen van 
facebook. De komende tijd is hij bezig met het Beusebos en 
wil hij meer vlinderhuisjes maken. Hij werkt ook aan een brief 
voor de gemeente over de bosschages voor zijn huis, die er 
erg  onverzorgd uitzien. Hij wil proberen of er gras of iets van 
een speelplek kan komen, ieder geval iets, zodat het netter 
en niet zo vies meer is. Hij had er laatst nog twee volle zaken 
vuilnis uit gehaald. 

De redactie van Wijkkrant Weidevenne wenst hem veel 
succes met zijn activiteiten in de wijk en hoopt dat hij er nog 
lang mee doorgaat.  

De schooltuinen zijn weer 
begonnen
Het is maandag 
20 april, 's morgens 
negen uur, en op 
een grote zonover-
goten akker aan het 
Weidelandpad (ach-
ter pannenkoeken-
huis de Boffert) zit-
ten de kinderen van 
groep 7a en 7b van 
obs De Koempoe-
lan gehurkt in hun 
eigen stukje tuin 
van twee bij drie 
meter. Ze planten 
kleine slaplantjes. 
Als laatste legt meester Willem Born uit hoe je een afdekmat-
je plaatst als bescherming tegen hazen en vogels. Een half 
uur later is het tijd om te vertrekken en worden de leerlingen 
afgelost door een groep van de Montessorischool.

Het schooltuintraject loopt van 1 april (zaaitijd) tot eind 
september. De oogsttijd staat onder leiding van Willem Born 
en Sjon Leek van Natuur- en Milieueducatie Purmerend en de 
lessen zijn op maandag en donderdag. De kinderen van de 
groepen 7 en 8 van de Purmerendse scholen volgen wekelijks 
een uur les in (moes)tuinieren. Zo leren ze in de praktijk over 
zaaien, plantverzorging en oogsten.

Meedoen
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw doen 
jaarlijks zeven- à achthonderd leerlingen mee aan de 
schooltuinen. Elke maandag en donderdag lossen vijf 
groepen schoolkinderen per dag elkaar af op de drie grote 
schooltuincomplexen van Weidevenne, Gors en Wheermolen.
Groenten die worden verbouwd zijn onder andere snijbiet, 
wortel, witte kool en ui, en daarnaast ook gewassen als maïs 
en aardappelen. De gouds- en zonnebloemen zorgen in de 
zomer voor een kleurige explosie op wat nu nog een kale 
akker is.

Naar huis
Op de vraag wat er met de geoogste gewassen en groente 
gebeurt, antwoordt Sjon: “De kinderen nemen de oogst van hun 
eigen tuintje mee naar huis, want het is van hen, het zijn hun 
zelf verbouwde groenten. Geïnteresseerden zijn trouwens van 
harte welkom om eens langs te komen. Vooral eind juni staan de 
goudsbloemen er mooi bij.” Willem vult aan: “Na de zomerva-
kantie, in augustus, is het hier echt een oerwoud van gewassen.”
In juni komt Wijkkrant Weidevenne zeker nog een keer 
terug om foto’s te maken van de groei en bloei van de 
schooltuinen. Dus: wordt vervolgd.

Voor meer informatie over Schooltuinen en andere projecten 
van natuur- en milieueducatie: www.purmerend.nl/
kinderboerderij/nme  
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