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Het regende en was behoorlijk koud op donderdag 
9 maart, maar dat hield wijkwethouder Eveline Tijmstra 
niet tegen. Ze stond op de weekmarkt op het Abel 
Tasmanplein met een eigen kraam. Waarom? Om met 
de wijkbewoners kennis te maken en te praten over 
wonen, spelen en wat verder op tafel kwam.

Op een grote kaart wijzen de leerlingenraden van Oeboentoe 
en Kawama aan waar ze wonen en naar school gaan. Ze 
zitten in groep 6, 7 en 8 en zijn tevreden over de wijk. Toch 
zijn ze ook kritisch, op hun schoolplein bijvoorbeeld. Zo 
belandt de bal vanuit de voetbalkooi steeds in het water, en 
dat vinden ze niet handig. Ook zitten er gevaarlijke scheuren 
in het fietspad aan de Zambezilaan. De gemeente gaat dit 
natuurlijk oplossen. Bij het afscheid krijgen de leerlingen een 
plantje mee voor in de klas.

Gezellig
Eveline noteert de opmerkingen van alle bezoekers die ze 
spreekt. De een baalt van achterstallig onderhoud aan de 
zijmuren bij het treinstation, een ander vindt dat er te veel 
fietsen buiten de rekken worden gezet.
Als het even rustig is, loopt Eveline een rondje over de markt. 
De kooplui vinden het maar wat gezellig: “Kun je niet elke 
week komen?” Wekelijks wordt misschien een beetje veel, 
maar ze wil dit zeker vaker doen: “Het is goed om te horen 
dat mensen over het algemeen hier heel fijn wonen en dat 
er zo’n positieve sfeer is. Veel mensen uit andere wijken 
doen hier boodschappen en bezoeken de markt. Natuurlijk 
zijn er zaken die beter kunnen, en daaraan besteden we ook 

Mis geen wijkkrant meer!

Geen wijkkrant ontvangen 
in uw brievenbus, of leest u 
ook graag het nieuws van 
andere wijken? Daarvoor 
is nu een oplossing. 
Verspreider Rodi Media 
heeft speciale wijkkrant-
displays op enkele plekken 
in de wijk neergezet waar 
u zelf een wijkkrant kunt 
pakken (zie foto). Deze 
service is trouwens ook 
handig voor mensen met 
een nee/nee-sticker.

Onze wijkkrant kunt u 
vanaf een week nadat hij 
huis-aan-huis is bezorgd 
afhalen bij Primera op het 
winkelcentrum, bij Heel 
Europa aan de Genuahaven 
of bij de dierenartspraktijk 
aan de Gangeslaan. In het 
stadhuis, ziekenhuis, zwembad, de bibliotheek en Strada in 
het stadje (naast juwelier Brouwers) staan grotere displays 
waarin alle zeven wijkkranten liggen. Op de website van de 
gemeente zijn ze daarnaast digitaal te lezen. Het kan dus 
eigenlijk niet meer gebeuren dat u de wijkkrant misloopt!  l

HET LUISTEREND OOR VAN ONZE WIJKWETHOUDER
aandacht. We kunnen niet alles meteen oplossen, maar op 
deze manier heb je wel rechtstreeks contact met elkaar.”

Vervolg
Aan het begin van de middag klaart het op en breekt de zon 
voorzichtig door. De plantjes vinden gretig aftrek. Natuurlijk 
heeft Eveline niet iedereen kunnen spreken, maar toch wil ze 
er voor iedereen zijn. De inloop op de markt wordt dus vast 
herhaald, maar daarop hoeft u natuurlijk niet te wachten. Als 
u een vraag of suggestie voor de wijkwethouder heeft, stuur 
deze dan naar wijkmanagement@purmerend.nl.

Tot slot: Cheryl Cleonise is gestopt als wijkmanager. Voorlopig 
neemt Edwin Färber onze wijk weer tijdelijk onder zijn hoede. l
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FOUTJE - OF TOCH NIET?

Bij het winkelcentrum viel ons oog 
op een wat vreemd tafereel: een 
blindengeleidelijn die afbuigt naar 
het elektriciteitshuisje. Een foutje? 
Nee, zegt de gemeente, dit is 
precies de bedoeling. Maar hoe zit 
dat dan precies?

Door de stoeptegels met ribbels kunnen 
blinden en slechtzienden met een blin-
denstok op gevoel een looplijn volgen. 
De tegels op deze foto leiden expres 
naar de grasrand, omdat dit stukje kan 
worden gebruikt als ‘natuurlijke’ geleide-
lijn, net als een muurtje of heg. Zo kan 
iemand nog steeds worden geleid en 

hoeven er geen tegels te worden neergelegd. Door de zilveren 
plateaus met bolletjes wordt gewaarschuwd voor bijvoorbeeld 
een oversteekplek of perronrand.

Obstakels
Dit hoort dus zo, en blinden en slechtzienden weten niet 
beter. Wel worden ze zo nu en dan verrast door obstakels 
op de geleidelijn, zoals fietsen of containers - of zelfs een 
auto, zoals u op de foto kunt zien. We denken zelf dat dit 
komt doordat niet iedereen weet waarvoor die lijnen zijn. 
Hopelijk brengt dit artikel daar verandering in. De blinden en 
slechtzienden in de wijk zullen u dankbaar zijn!  l

Ook lintjesregen in Weidevenne

Op woensdag 26 april, een dag voorafgaand aan de 
viering van Koningsdag, heeft burgemeester Don Bijl 
aan acht Purmerenders een koninklijke onderschei-
ding uitgereikt in theater De Purmaryn. Ze zijn allemaal 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor 
hun waardevolle en langdurige inspanningen voor de 
samenleving. Twee van hen wonen in onze wijk.

Gerrie Cramer 
heeft zich sinds 
1999 in diverse 
functies ingezet 
voor voetbal-
vereniging SV 
Ilpendam. Hij was 
hier onder andere 
jeugdleider, be-
stuurslid en web-
master. Nu is hij 
secretaris van de 
lokale radio- en televisieomroep RTV Purmerend. Lex Kriger is 
sinds 1980 actief betrokken bij wielervereniging ASC Olympia 
in Amsterdam, waar hij jarenlang het clubblad maakte, ritten 
organiseerde en de administratie verzorgt. Ook is hij vrijwilliger 
en secretaris van Wielervereniging Amsterdam.

We feliciteren Gerrie en Lex van harte met deze mooie 
onderscheiding!  l

De gemeente is 
bezig met een plan 
voor de inrichting 
van het groen op 
en rond de rotonde 
aan de Laan der 
Continenten. 
Eerder is in overleg 
met bewoners 
besloten op de 

rotonde een kunstwerk in de vorm van een wereldbol 
neer te zetten. Op 28 maart heeft de gemeente het 
groenplan aan de omwonenden gepresenteerd tijdens 
een meedenkavond.

Na de uitleg aan de hand van een PowerPointpresentatie 
kregen bewoners de mogelijkheid om met een 3-D-simulatie 
zelf te kijken hoe het plan er vanuit verschillende hoeken uitziet. 
Hiervoor was veel belangstelling. Ook gingen bewoners in 
groepjes uiteen om het plan te bespreken met een deskundige. 
Op de aanwezige maquette (zie afbeelding) konden ze een goed 
overzicht krijgen hoe een en ander er zal uitzien.

Reacties
De bewoners waren zeer tevreden over dit groenplan met veel 
verschillende bomen, planten en struiken. Er komen onder 
andere een grote treurwilg, berkenstammen en een kring van 
iepen, die voor de omwonenden het zicht op het verkeer weg-
nemen. Er waren ook vragen en kritische noten. De antwoorden 
hierop waren: 
•  Het zicht op de verkeersstroom door bestuurders zal niet 

worden gestoord door de beplanting.
•  De start is in het najaar, omdat dan weinig bladeren aan de 

bomen zitten, waardoor deze weinig vocht nodig hebben 
en gemakkelijker aanslaan.

•  Er wordt gekeken naar beplanting om de overlast van 
inschijnende koplampen bij de benedenwoningen van 
Algarve te beperken.

•  Ook wordt gekeken naar fietsers en voetgangers die nu de 
rotonde oversteken. Dit was nog niet bekend bij de gemeente.

•  De verlichting van de wereldbol kan worden gedimd door 
middel van een centrale bediening als dit nodig is.

Eén ding is zeker: de Laan der Continenten met de rotonde 
zal als een groene entree de bezoekers en bewoners van 
Weidevenne verwelkomen.

Conny Dijkstra l

BEWONERS BLIJ MET GROENE WIJKENTREE

Gerrie Cramer (links) en Lex Kriger.    Foto: Piet Jonker



Pagina 3Pagina 2

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nlHeeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl

De standplaats aan de rand van het parkeerterrein bij 
het station tegenover de afvalcontainers is nu dagelijks 
bezet. Maar wie zijn eigenlijk die ondernemers die daar 
in weer en wind hun etenswaren verkopen? Hoog tijd 
om eens nader kennis te maken.

Verse producten
Yvonne Langendijk van Garibaldi’s Pizza staat hier nu alweer 
vier jaar iedere donderdag. “In 2006 heb ik mijn Nederlandse 

man ontmoet en 
ben ik hierheen 
verhuisd. Ik 
besloot voor 
mezelf te 
beginnen en 
wilde graag 
pizza’s verkopen, 
die ik ter plekke 
in een mobiele 
steenoven 
kan afbakken. 
Jarenlang heb ik 
in Ierland, waar ik 
vandaan kom, bij 
Unilever gewerkt. 

In die tijd heb ik veel goede restaurants bezocht en gezien hoe 
het er daar aan toegaat. Ik maak alles zelf en vind het belangrijk 
om met verse producten te werken. Mijn keuken is laag bij de 
grond, zodat de klanten alles goed kunnen zien. Ook kan ik zo 
gemakkelijk contact met ze maken, wat ik erg leuk vind.”

Sinds kort heeft Yvonne een grotere aanhangwagen, die haar 
beter beschermt tegen de kou. De tekening die hierin hangt, 
is gemaakt door een kunstenaar uit Monnickendam. Een van 
de personen op deze prent is de Italiaanse held Garibaldi, 
naar wie haar bedrijf is vernoemd.

Persoonlijk contact
Sinds een aantal maanden verkoopt Zahed Rasho vanuit zijn 
Rolling Pizza Truck van zondag tot en met woensdag en op 

vrijdag pizza’s. 
“Inmiddels heb 
ik al bijna twintig 
jaar ervaring in 
de Italiaanse 
keuken en met 
Zuid-Europese 
gerechten. 
Ik heb zelfs 
een eigen 
restaurant op 
het Leidseplein 
in Amsterdam 
gehad.”
Op de vraag 
waarom hij dan 

is overgestapt naar een food-truck antwoordt hij: “Ik houd erg 
van direct contact met mensen, en dat gaat op deze manier 
veel gemakkelijker dan vanuit de keuken in een restaurant.”
Zahed woont samen met zijn vrouw Nesrin en hun vier kinderen 
een paar straten verderop in Weidevenne. “Ik vind het heel leuk 
om zo mijn buurtgenoten te leren kennen. Ook heb ik nu bijna 
geen reistijd meer. Dit is voor mij daarom de ideale baan.”

Avontuur
Op zaterdag maken de pizza’s 
plaats voor de gegrilde kip 
van Teun’s Kippetje. Teun de 
Graaf vertelt dat hij hiervoor 
werkte als chef-kok en graag 
voor zichzelf wilde beginnen. 
“Mijn oom opperde om 
kip te gaan verkopen. Vlak 
voordat ik mijn vaste baan 
wilde opzeggen om me in dit 
nieuwe avontuur te storten, 
bleek mijn vriendin Yentl 
zwanger. Ze wilde graag dat 
ik het plan zou doorzetten 
en samen zijn we ervoor 
gegaan. We doen Teun’s 
Kippetje eigenlijk samen, 
want zij regelt heel veel op 
de achtergrond, zoals de cateringopdrachten. Ik ben blij dat ik 
deze stap heb gezet, want het contact met de klanten bevalt 
me erg goed.”

Teun woont met zijn gezin naar volle tevredenheid in 
Weidevenne. “Ik heb een mooi huis en goed contact met de 
buren. We wonen centraal en het is ook voor kinderen ideaal.”  l

Yvonne (midden) met haar team

V.l.n.r.: Alawi, Zahed en Nawzed

Yentl (links) en Teun.

KOKEN OP WIELEN IN DE BUITENLUCHT

Ken je wijk

Waar is deze foto genomen? 
Als u de juiste oplossing 
weet, maakt u kans op 
een cadeaubon ter waarde 
van vijftien euro. Mail uw 
oplossing uiterlijk 8 juni 
naar: info@weidevenner.nl. 
Opsturen kan ook: Redactie 
Wijkkrant Weidevenne, p/a 
Cairostraat 38, 1448 PB 
Purmerend. Vergeet niet uw 
naam en adres te vermelden. 
Veel succes!

De oplossing van de vorige keer was Bali. De boot wordt 
door de kinderen ‘piratenboot’ genoemd en staat in de ‘gele 
speeltuin’. We hebben negen goede inzendingen ontvangen. 
De winnaar na loting is Marja Visser. Gefeliciteerd, de bon 
komt uw kant op.  l

Waar is dit?
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COLOFON 
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Linda van Etten en Marjolein Jonk. Met dank aan Conny 
Dijkstra en Piet Jonker. E-mail: info@weidevenner.nl.
Opmaak en drukwerk: BaanStede Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
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.
De volgende wijkkrant verschijnt op 6 juli 2017.

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl

GEEF ME DE VIJF
Zuidland, jongerencentrum Columbuzz en 
activiteitencentrum Abel Tasmanplein vormen samen 
Wijkplein Weidevenne. U vindt hier ook het sociaal 
wijkteam. We stelden Gerry Geurkink (Clup Welzijn) 
en Miranda van Elden (MEE) vijf vragen om het team 
beter te leren kennen.

1. Wat doet het sociaal wijkteam?
“In het sociaal wijkteam werken de gemeente en 
maatschappelijke hulpverleners uit de wijk op één plek met 
elkaar samen. Vaak staat een vraag of probleem niet op 
zichzelf en met een gezamenlijk plan kunnen we een persoon 
of gezin op meerdere vlakken snel helpen.”

2. Kunnen jullie alles oplossen?
“Nee, zeker niet. We denken en helpen mee bij het zoeken 
naar een oplossing, maar nemen dat niet over, zoals dat heet. 
Daarbij kijken we naar wat iemand zelf kan doen, of met hulp 
van familie of vrienden. Als dat niet lukt, dan wijzen we de 
weg naar verdere specialistische ondersteuning, zoals een 
psychiater of gezinscoach.”

3. Waarvoor kunnen bewoners bij jullie terecht?
“Waarvoor niet eigenlijk?! We helpen bijvoorbeeld bij het 
invullen van formulieren, burenruzies, echtscheidingen, 
eenzaamheid en stress. We zijn er voor vragen over 
geldzaken, opvoeding, wonen en zorg. Als u een vrijwilliger 
zoekt of wilt worden, of iets wilt organiseren in de wijk, dan 
bent u bij ons ook aan het goede adres.”

4.  Hoe kunnen jullie helpen als iemand iets wil 
organiseren?

“We komen in actie als iemand een voorstel indient. Dat 
wil zeggen: we organiseren zelf niets, maar helpen door 
bijvoorbeeld ruimtes beschikbaar te stellen. Zo hebben we 
voor zwangere vrouwen en voor een yoga- en naaiclubje een 
plek geregeld om samen te komen. Ook hebben we ouderen 
geholpen die graag samen wilden koersballen.”

5. Hoe kunnen mensen contact opnemen?
“We zijn niet op vaste tijden aanwezig op het wijkplein. 
Telefonisch zijn we bereikbaar op 06-11473038, maar niet 
altijd. Een e-mail sturen naar weidevenne@swtpurmerend.nl 
is de beste manier om contact met ons op te nemen.”  l

Foto: Archief VID

Minder in de file op de A7
“Goedemorgen, het is half zeven en we beginnen 
zoals gebruikelijk met de file op de A7. Oh, wacht 
even. Correctie, er staat geen file op de A7.” Eind 
2015 is een extra spitsstrook geopend richting 
Amsterdam. Bent u benieuwd wat dit heeft 
opgeleverd? Wij weten het antwoord.

In 2015 stonden we tussen Weidevenne (Purmerend Zuid) en 
Wijdewormer 95.800 kilometerminuten (gemiddelde filelengte 
keer fileduur) in de file, en in 2016 was dit nog maar zesdui-
zend. Sterker nog: in 2015 stond dit stuk snelweg op de elfde 
plaats in de filetop en in 2016 op plek 386; goed nieuws dus!

Gewenning
Hoe belangrijk de spitsstroken zijn, bleek wel op maandag 10 
april, toen ze in beide richtingen de hele dag dicht waren door 
een storing. In de ochtendspits stond er rond 7.00 uur al maar 
liefst zeventien kilometer file en ’s avonds waren de files pas 
om 20.00 uur opgelost. Op dit soort dagen worden we er weer 
even aan herinnerd dat deze chaos tegenwoordig (gelukkig) 
een uitzondering is.

Wist u trouwens dat de A7:
 •  begint bij knooppunt Zaandam en via de Afsluitdijk ein-

digt bij de grensovergang met Duitsland?
 • met 242 kilometer de langste rijksweg van Nederland is?
 •  tussen Amsterdam en Purmerend al sinds 1970 bestaat 

en het laatste stuk tussen Winschoten en de Duitse 
grens pas in 1993 werd geopend?

Jaagweg
Ook op de Jaagweg (N235) wordt druk gewerkt aan het ver-
minderen van de files 
door de aanleg van 
een spitsbusbaan 
tussen Ilpendam en 
Purmerend. Wilt u op 
de hoogte blijven? 
Kijk dan op www.
bereikbaarheidwater-
land.nl  of download 
de app van aan-
nemer Van Gelder 
(zoekterm: Spitsbus-
baan N235).            l

Gerry (links) en Miranda.


