BRENG UW STEM UIT
en beslis mee over de naam voor een
ontmoetingsplek voor bewoners van Weidevenne
Lezers van de wijkkrant Weidevenne en website www.weidevenner.nl krijgen een stem in de
keus voor de naam van het toekomstige wijkplein. Onder de inzenders wordt een
vloerkussen (of vergelijkbaar artikel, naar keuze) verloot, dat is gemaakt door de
weefafdeling van Activiteitencentrum Abel Tasman.
Wat is een wijkplein?
Het toekomstige Wijkplein in Weidevenne is een samenwerking tussen, op dit moment, de
volgende organisaties: Clup Welzijn, De Zorgcirkel, Centrum voor Jeugd en Gezin,
Prinsenstichting, de wijkkerngroep Weidevenne en de gemeente.
Dankzij deze samenwerking kunt u als bewoner van Weidevenne op het wijkplein terecht
voor informatie, activiteiten en dienstverlening bij een drietal naast elkaar gelegen locaties, te
weten:
Ͳ Activiteitencentrum Abel Tasman, Abel Tasmanplein 54
Ͳ Jongerencentrum Columbuzz, Australiëlaan 2
Ͳ Zuidland, Abel Tasmanplein 3 (dagbehandeling, wijkzorg en Centrum Jeugd en
Gezin)
Het is tijd om voor dit “plein” van bij elkaar liggende voorzieningen een passende naam te
kiezen, waarmee de activiteiten en diensten die daar plaatsvinden herkenbaar worden.
De samenwerkingspartners en de gemeente kiezen voor de aanduiding wijkplein, omdat de
werkwijze vergelijkbaar is met die van Wijkplein Where en Wijkplein Centrum in Purmerend.
Vier namen voor het wijkplein
Voor de naam van het wijkplein is aan onze stadshistoricus, Vincent Nijenhuis gevraagd om
na te denken over een naam die is geworteld in de plek van deze accommodaties.
Uiteindelijk zijn de volgende namen bedacht:
1. Wijkplein Dalie
Dalie is een puur Noord-Hollands woord. Daliegaten werden in de Middeleeuwen
gegraven met de bedoeling om de vruchtbare klei onder het veendek naar boven
te halen om het omringende land vruchtbaar te maken. De gaten werden
vervolgens weer opgevuld met het op de kant gezette veen. Dalie wordt in
verband gebracht met de eigenschap dat de gaten na opvulling bleven dalen. Het
kan ook te maken hebben met “derrie” of “dary” verwijzend naar de rommel die er
in gegooid werd, om het gat verder op te vullen.
2. Wijkplein Kruispunt
Deze plek is een kruispunt van wegen, water en spoor.
3. Wijkplein Overtocht
Weidevenne ligt aan de overkant van het kanaal
4. Wijkplein Weidevenne
Spreekt voor zich, het wijkplein bevindt zich in de wijk Weidevenne.

U doet mee door voor 22 juli 2013:
1. onderstaand formulier ingevuld op te sturen naar Wijkkerngroep Weidevenne
p/a Andesstraat 9 1448 TV Purmerend.
2.

een mail te sturen met de op het formulier gevraagde gegevens naar:
wijkkerngroepweidevenne@gmail.com

3. op www.weidevenner.nl dit formulier invullen en mailen.

Laat het ons weten
Activiteiten die nu al plaatsvinden op deze locaties variëren van bootcamp tot koersbal, van
tienerdisco tot klaverjassen en van spelmiddag tot gesprekgroep. Daarnaast worden er
diverse inloopmogelijkheden geboden.
Het is de bedoeling om in de toekomst de activiteiten en dienstverlening voor (en vaak ook
door) buurtbewoners verder uit te breiden. Wij nodigen u als wijkbewoner van harte uit om
uw vragen, ideeën en de mogelijkheden om deze te realiseren met ons te bespreken. U kunt
hiervoor contact opnemen met Misja Horsthuis (wijkadviseur van Clup Welzijn),
m.horsthuis@clup.nl, tel: 0299-0299-409766.
------------------------------------------------------------------

Mijn voorkeur voor de naam van het toekomstig wijkplein in Weidevenne
(aankruisen wat van toepassing is)

K Wijkplein Dalie

K Wijkplein Overtocht

K Wijkplein Kruispunt

K Wijkplein Weidevenne

Naam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres

Ingevuld formulier a.u.b. voor 22 juli 2013 opsturen naar Wijkkerngroep Weidevenne , p/a
Andesstraat 9 1448 TV Purmerend of per mail naar wijkkerngroepweidevenne@gmail.com

