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Famke Ruijters uit groep 8 van basisschool
De Marimba heeft de opstelwedstrijd ‘Als ik het
mag zeggen in Purmerend, dan…’ gewonnen.
Burgemeester Don Bijl maakte woensdagmiddag
15 januari bekend dat dit opstel met 193 stemmen als
beste opstel uit de bus kwam.
In het bijzijn van alle vijf kanshebbers op de prijs, maakte
burgemeester Don Bijl de uitslag van de opstelwedstrijd
bekend. Van de 579 stemmen gingen 193 stemmen naar
Famke Ruijters (basisschool De Marimba). Rafael Smit (ook
van De Marimba) eindigde met 164 stemmen op de tweede
plaats, gevolgd door Sofija Jusic (basisschool ’t Prisma)
op
o de derde plaats met 126 stemmen. Alle vijf leerlingen
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van de burgemeester een oorkonde en een
o
boekenbon
voor hun prestatie.
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H gehele opstel is te bekijken op www.weidevenner.nl

z

Eerste internetcafé
Weidevenne druk bezocht
Op 14 januari, startte in Columbuzz het internetcafé
voor senioren. Het aantal bezoekers was boven
verwachting. Ruim 25 bewoners kwamen langs
met hun laptop of tablet. Iedereen werd persoonlijk
geholpen en dat werd zeer gewaardeerd. Er waren
bewoners uit Weidevenne maar ook uit andere wijken.
Cok Schorsij van ´t Gilde had deze grote opkomst niet
verwacht voor de eerste keer. ” Ik weet dat het internetcafé
in Triton ook altijd druk wordt bezocht, maar dat het gelijk zo
druk zou worden! Ik heb nog wat vrijwilligers gebeld om te
helpen. Uiteindelijk zijn we met vijf man aan de slag gegaan.
De reacties zijn erg positief. Bewoners zijn erg blij dat ze nu
met hun vragen over tablet, computer en ipad hier terecht
kunnen. Voor een kleine bijdrage van 1,50 proberen de
vrijwilligers iedereen te helpen. Mijn advies voor een volgende

keer is: neem zelf je laptop of tablet mee dat is het prettigst,
er staan in Columbuzz wel een aantal computers maar het
werken op een Ipad is toch wezenlijk anders”.
Het internetcafé voor senioren wordt iedere dinsdag
gehouden in Columbuzz aan de Australiëlaan 2 van 14.00
– 16.00 uur. Er is geen leeftijdsgrens, dus ook niet-65plussers zijn welkom met hun vragen. Dit internetcafé is een
samenwerking tussen ’t Gilde en Clup Welzijn.
z

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl
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Ik zou wel eens willen weten…
De redactie van de wijkkrant krijgt geregeld
vragen die ze doorspeelt naar de personen
die de antwoorden kunnen geven. Deze keer:
op de A7 tussen Zaanstad en Purmerend is
er de afslag Purmerend-Zuid, maar deze weg
leidt eerst naar Weidevenne en pas daarna naar PurmerZuid. Waarom heet die afslag niet Weidevenne? Dit is
inmiddels immers de grootste wijk van Purmerend.

2

Bij kleinere steden, die een paar afritten hebben langs de
snelweg, worden conform de Richtlijn Bewegwijzering
doorgaans geen wijknamen gebruikt, maar windrichtingen.
Zo ook bij Purmerend. De A7 heeft bij ons drie afritten:
4. Purmerend-Zuid; 5. Purmerend; en 6. Purmerend-Noord.
De namen van de afritten dekken dus een bepaald gebied
van de stad af. Afrit 4 is er primair voor de zuidelijk gelegen
wijken van Purmerend en Purmerend-Noord voor de
noordelijk gelegen wijken. Voor die wijken is het handiger
om een andere afrit te nemen dan de centrale afrit,
Purmerend (nummer 5).
Er is dus geen afrit
Purmer-Zuid, afrit 4
heet Purmerend-Zuid.
Netzomin is er een afrit
Purmer-Noord, afrit 6 heet
Purmerend-Noord.
Er is dus geen sprake van
het noemen van wijknamen
op de A7 bij Purmerend.
De bewegwijzering voldoet
daarmee aan de landelijk
geldende richtlijnen.

Dhr. T. Jansen,
Rijkswaterstaat.

FRISSE START PRAKTIJK FYSIOVENNE
Rozanne de Boer is sinds kort gestart met haar nieuwe
praktijk Fysiovenne. ”Daarvoor had ik een eigen
praktijk in Landsmeer, maar nu ik in Weidevenne woon,
is het tijd voor een nieuwe stek.”
“In mijn praktijk wil ik een prettige sfeer en een informele
omgang creëren. Ik stimuleer patiënten om zo snel
mogelijk, afhankelijk van de aandoening, te starten met
een oefenprogramma om de algemene en specifieke
belastbaarheid te verhogen. Op deze manier werken ze
actief mee aan hun herstel. Hiervoor werk ik samen met
Weidevennesports, dat in hetzelfde pand aan de Zambezilaan
is gevestigd.”

Hardloopblessures
“Omdat ik zelf al jaren trompet speel en hardloop ben
ik inmiddels ook gespecialiseerd in het behandelen van
hardloopblessures en blessures bij musici. Uit eigen ervaring
zeg ik dan ook: loop niet te lang door met sportblessures en
kom bij twijfel anders een keer lang”.
Alle informatie en tarieven zijn te bekijken op de website
www.fysiovenne.nl, of kijk op de facebookpagina van de
praktijk.”Voor verdere vragen en informatie is Rozanne te
bereiken op telefoonnummer 0299 – 472951.

Handhaving Purmerend @handhaving1441 Vanmorgen
bij controle op parkeergedrag bij enkele scholen slechts
b
éénmaal verbaliserend op hoeven te treden.

z

Princess Coco Rajj. @fuckrajj
@NephillD ik woon ook weidevenne,
sinds wanneer is weidevenne ghetto????

z

Wijkplein Weidevenne - informatie activiteiten en projecten
Bijlage
Pagina
3I

Programma Wijkplein Weidevenne seizoen

2013 /2014

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in Wijkplein Weidevenne. De meeste van deze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door (buurt)bewoners. Heeft u een idee voor een activiteit?
Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we uw idee gezamenlijk kunnen realiseren
T 0299 480630, E info@wijkpleinweidevenne.nl

Dag

Activiteit

Tijd

Locatie

Extra informatie

Maandag

Inloop spreekuur 0-4
jaar CJG

13.00-14.00 uur

Zuidland

CJG T 0299 714 848
E cjgpurmerend@ggdzw.nl

Maandag

Spelmiddag (o.a. Rummikub, Triominos)

14.00-16.00 uur

Zuidland

Frank Andriessen. T 0299 454 408
E f.andriessen@clup.nl

Dinsdag

Creatief (o.a. kaarten
maken, bloemschikken,
glas beschilderen)

13.30-15.30 uur

Zuidland

Frank Andriessen. T 0299 454 408
E f.andriessen@clup.nl

Woensdag

Inloop

13.00-18.00 uur

Columbuzz

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar
Daniëlle Karsten T 0299 450 724
E d.karsten@lclup.nl

Donderdag

Koffieclub met sjoelcompetitie

10.00-11.30 uur

Zuidland

Frank Andriessen. T 0299 454 408
E f.andriessen@clup.nl

Donderdag

Inloop spreekuur 0-4
jaar CJG

13.00-14.00 uur

Zuidland

CJG T 0299 714 848
E cjgpurmerend@ggdzw.nl

Donderdag

Klaverjassen

13.30-16.30 uur

Zuidland

Frank Andriessen. T 0299 454 408
E f.andriessen@clup.nl

Donderdag

Recreatie (bijv. een film,
bingo of muzikaal optreden)

14.30-16.00 uur

Zuidland

Hiervan verschijnt maandelijks een programma dat u kunt ontvangen.
Frank Andriessen. T 0299 454 408
E f.andriessen@clup.nl

Uw plek voor diensten en activiteiten op het gebied van wonen zorg en welzijn!
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Dag

Activiteit

Tijd

Locatie

Extra informatie

Donderdag

Inloop

16.00-21.00 uur

Columbuzz

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar
Daniëlle Karsten T 0299 450 724

Vrijdag

Gespreksgroep

10.00-12.00 uur

Zuidland

Frank Andriessen. T 0299 454 408
E f.andriessen@clup.nl

Vrijdag

Super-uren
(borrelmiddag)

14.00-16.00 uur

Zuidland

Incl. één drankje en hapje. Extra
drankje voor eigen rekening.
Frank Andriessen. T 0299 454 408
E f.andriessen@clup.nl

Vrijdag

Inloop

16.00-22.30 uur

Columbuzz

Gratis. Leeftijd: van 11 tot 18 jaar
Daniëlle Karsten T 0299 450 724

Zaterdag

Creaclub

11.00-13.00 uur

Abel Tasman

Oneven weken.

Actief ontmoeten op Wijkplein Weidevenne
Wijkplein Weidevenne is volop in ontwikkeling. Zoals u kunt zien, is een aantal
activiteiten inmiddels gestart. De wens van de Wijkkerngroep Weidevenne is om
van het plein een bruisend wijkcentrum te maken. Het organiseren en uitbreiden
met nieuwe activiteiten, zoals een cursus schilderen, een cursus fotograferen, een
klaverjasclub, een jeu de boulesclub, enzovoort, vraagt wel om inzet van belangstellende bewoners.

Ook leent het plein zich voor sprekers over speciale thema’s: ballonvaart, duiksport, omgang met dementie, werken in de tuin, etcetera. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die aangeven dat er vele mogelijkheden
zijn. Daarnaast zijn de ruimtes op het wijkplein geschikt voor vergaderingen, praatgroepen, enzovoort.

Heeft u ideeën, neem dan contact op met Frank Andriessen van Clup, te bereiken op telefoon 0299
454408 of e-mail f.andriessen@clup.nl

www.wijkpleinweidevenne.nl
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HOE HET BEUSEBOS IS GERED
Honderden Purmerenders geven aan het bos te willen
behouden. Er worden posters geplakt en Milieudefensie
hangt drie grote spandoeken bij het bos: “Hier geen autoetalage!”.

Aanloop
In de aanloop naar 19 december houden de meeste politieke
partijen zich stil. Alleen de VVD spreekt zich duidelijk uit vóór
de autoboulevard. In een debat op radio Purmerend tussen
Martien Roelofs (Milieudefensie Waterland) en Bart van
Elden (VVD Purmerend) worden de verschillen duidelijk: de
VVD hecht minder aan natuur en meer aan de ondernemers
en de economie, Milieudefensie doet haar naam eer aan en
verdedigt de natuur.

Wethouder Hans Krieger tekent op 31 oktober 2013
een intentieovereenkomst met Mercedes, BMW,
Volkswagen/Audi en Volvo. De initiatiefnemers willen
een zogenoemd automotivecentrum in de bocht van
de A7 (bij de afslag Purmerend-Zuid) in verband met
de goede zichtbaarheid en bereikbaarheid.
“Voor de autobranche zien we een trend van schaalvergroting
en clustering van de dealers”, laat Krieger weten. “Uit onze
verkenning wordt duidelijk dat wanneer in Purmerend deze
optimale locatie niet beschikbaar komt, autobedrijven op
termijn zullen kiezen voor andere centralere locaties in NoordHolland. Het college vindt het belangrijk deze branche in
Purmerend te houden en uit te breiden.”

Op de avond van de raadsvergadering is de spanning
voelbaar. Nog niet elke partij heeft zich uitgesproken over
haar standpunt. Ook worden een motie en een amendement
ingediend en is wederom één raadslid afwezig. Het debat
brengt weinig nieuws en men gaat uiteindelijk over op
het stemmen. Negentien raadsleden stemmen tegen de
autoboulevard en vijftien vóór. Het bos is gered en vanaf de
publieke tribune klinkt applaus.

Geslaagd
Eric kijkt terug op een geslaagde actie: “Ik wilde met de
facebookpagina aan de Purmerenders duidelijk maken wat
voor plannen er waren. Veel mensen wisten er namelijk niet
van. Sommige politieke beslissingen gaan over procedures
en ingewikkelde regeltjes. Dit was echter een gemakkelijk
te begrijpen onderwerp: een stuk bos kappen voor
autobedrijven. Ik heb de kracht van de sociale media gemerkt
en vond het leuk de lokale politiek onder de aandacht te
brengen. En als het nodig is, kom ik weer in actie!”
z

Actie
In de week voordat de gemeenteraad op 28 november 2013
besluit of voor de eerste fase van dit plan 150.000 euro wordt
vrijgemaakt, komt Milieudefensie in actie. Die wil dat het bos
in de kom van de A7 behouden blijft en spoort omwonenden
aan hun mening aan de raadsleden te laten horen. Ook
buurtbewoner en redactielid van de wijkkrant Weidevenne
Eric Kooijman komt in actie. Hij maakt de ochtend voor de
raadsvergadering een facebookpagina genaamd ‘Red het
bos langs de A7’. De pagina krijgt veel likes en veel mensen
verbazen zich over de plannen, omdat er nog een heel groot
nieuw bedrijventerrein leegstaat, de Baanstee-Noord.

Reacties
Tijdens de raadsvergadering van eind november laten
diverse partijen weten dat ze veel reacties van bewoners
hebben gekregen. Het debat resulteert in een gelijke stand
wat stemmen betreft: zeventien vóór en zeventien tegen.
Het onderwerp wordt daarom verplaatst naar de volgende
raadsvergadering op 19 december 2013.
Ondertussen groeit de steun voor de facebookactie.

Paul Beuse @PaulBeuse Wanneer gaat @gempurmerend
wat doen aan dagelijkse verkeerschaos in de spits in de
#weidevenne #purmerend ?!?! @DonBijl @Twithouder

Raad Purmerend @raadpurmerend Famke Ruijters uit groep
8 van basisschool De Marimba wint opstelwedstrijd onder
basisschoolleerlingen! purmerend.nl/content/opstel
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Reactie gemeente op brief
over hondenpoep
'Ook wij vinden het jammer dat sommige
hondenbezitters de regels aan hun laars lappen,
de goeden daargelaten. We hopen dan ook dat uw
oproep om hondenpoep op te ruimen bijdraagt aan
een schonere omgeving.

Hondenpoep scoort heel hoog in de toptien van grootste
ergernissen. Het is iedereen wel eens overkomen dat je op
een onbewaakt ogenblik in een drol stapt. Wat je op zo’n
moment ervaart, is met ergernis nog zwak uitgedrukt.
De gemeente Purmerend kent een opruim- en aanlijnplicht
en het team handhaving ziet daar op toe en bekeurt zo
nodig. Ik weet niet waar ze die taak uitvoeren, maar hier in
Weidevenne ben ik ze nog niet tegengekomen. Ook lees ik
dat de opbrengst van de hondenbelasting wordt gebruikt
voor voorzieningen voor honden, zoals het schoonhouden of
inrichten van uitlaatroutes en losloopgebieden.
Deze mededeling staat in schril contract met een brief
die de bewoners van de Mesa Verde en omgeving van
de gemeente ontvingen. In die brief staat het voornemen
om de uitlaatroute tegenover Mesa Verde 1 tot en met 4
op te heffen. Die zou overlast geven voor de betreffende
bewoners en deze groenstrook zou lastig bereikbaar zijn voor
opruimwerkzaamheden door de gemeente.

Inspraak
Hierover wil ik het volgende opmerken: de betreffende
uitlaatroute is niet willekeurig gekozen. Enkele jaren
geleden is er een inspraakavond georganiseerd. Daar is in
samenspraak tussen alle belanghebbenden besloten welke
gebieden als uitlaatroute zouden worden aangemerkt. De
onderhavige groenstrook is toen zonder weerwoord van de
betreffende (vier) bewoners als uitlaatroute aangemerkt. Dat
deze groenstrook moeilijk te onderhouden zou zijn, is op
zijn zachtst gezegd vreemd. De strook wordt namelijk ook
onderhouden door gemotoriseerde grasmaaiers. Waar het
probleem zit, is mij dus niet duidelijk.

Voor wat betreft het toezicht: dat gebeurt wel degelijk. Om
krachtiger op te treden is momenteel een projectmatige
aanpak van start gegaan. In het najaar is extra gesurveilleerd
en zijn er waarschuwingen en ook bekeuringen uitgedeeld.
Hondenbezitters die zich wel aan de regels hielden, hebben
we geprezen voor de correctie manier waarop zij hun hond
uitlieten. Verder houdt het team Handhaving bepaalde plekken
waar sprake is van extreme overlast extra in de gaten. Dit
doen ze al dan niet 'in burger'. Vandaar dat veel bewoners de
handhavers niet altijd zien. En de voorzieningen voor honden?
Die worden inderdaad betaald van de hondenbelasting.
Ook merkt u op dat een aantal jaren geleden in samenspraak
met belanghebbenden de uitlaat- en loslooproutes zijn
bepaald. Dat klopt. Dit is destijds in heel Purmerend gebeurd.
In Weidevenne was dat medio 2005. Toch is het niet zo dat
de uitlaat- en losloopgebieden per definitie altijd blijven op
de plekken die oorspronkelijk zijn afgesproken. Bewoners
die een bepaalde route willen opheffen, kunnen via een
handtekeningactie een verzoek indienen bij de gemeente. De
aanleiding kan ook zijn dat de gemeente hiervoor de aanzet
geeft. Vervolgens vraagt de gemeente aan alle bewoners in
de bewuste omgeving om hun mening te geven. Wanneer een
meerderheid voor het opheffen van een bepaalde route is,
moet dit altijd formeel door het college worden bekrachtigd.
Zij zal de voorkeur van de meerderheid volgen, tenzij er een
hele goede reden is om dat niet te doen.
Specifiek voor de Mesa Verde zijn 188 bewoners benaderd
om hun mening kenbaar te maken. Het resultaat van deze
peiling is reeds naar hen gecommuniceerd.'
(Noot van de redactie: De uitlaatroute tegenover Mesa Verde
1 tot en met 4 wordt opgeheven).
z

Oproep
Ik doe hiermee een oproep aan de gemeente en aan
hondenbezitters die het trottoir bevuilen. Aan de gemeente:
s.v.p. beter handhaven. Aan de hondenbezitters: gedraag
u sociaal, doe wat boterhamzakjes in de jaszak en gebruik
deze om de poep van uw hond van het trottoir te ruimen. Bij
de supermarkt kosten deze zakjes een drol.
Naam en adres bekend bij de redactie.

z

J
Jeroen
Arp @RunarpRun Teleurstellend dat een medewerker
err
van #Spurd ook z'n dienstauto gewoon op de stoep pleurt.
Verderop was plek zat..# Weidevenne #Marimba

DEEN_Weidevenne @Deen_WeidevenneHelp dit zieke 2 jarige
jjongetje in #Weidevenne! Hij kan uw hulp goed gebruiken! RT is
cool! silgoingstrong.nl/donatiemeter/ pic.twitter.com/ZyIQieqn4o
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ouders. Dat is best wel bijzonder. Hierdoor hebben we soms tien
jaar lang contact met één gezin! Of kinderen die toen de crèche
bezochten, zijn nu stagiaires. Toch leuk om te merken dat je een
goede band opbouwt in al die jaren dat een kind bij Kids is”.

Ideeën

Het team van Kids III, rechts vooraan Linda Jutte.

Sinds 30 september is Kids III neergestreken in Weidevenne.
Linda Jutte Dokter startte in de Overwhere ooit met Kids
I, omdat ze geen geschikte crèche kon vinden voor haar
zoontje Justin. Inmiddels is hij alweer 26 en heeft hij
meegeholpen met de laatste loodjes en de verhuizing van
Kids III van de Purmerweg naar de Ivoorkust in Weidevenne.
Linda: ”We zijn toentertijd begonnen met twee groepen, van
nul tot twee en van twee tot vier jaar. Na een paar maanden
bleek al dat het een succes was. Kids heeft nu vijftig personeelsleden in dienst en verzorgt 450 kinderen, verdeelt over
drie vestigingen. Sinds 1989 zijn er duizenden kinderen bij Kids
geweest. Sommigen van hen hebben inmiddels ook al weer
kinderen, die vervolgens naar dezelfde crèche gaan als hun

Het nieuwe gebouw is ontworpen vanuit de eigen ideeën van
de leidsters en de directie. Over alles is nagedacht, tot aan de
buitenkant toe. Zo is de babygroep op de eerste verdieping
ondergebracht. Hierdoor kunnen ze in alle rust worden verzorgd.
De badkamer op de benedenverdieping ligt centraal tussen
de peuters en dreumesen in zodat die, als ze daaraan toe
zijn, zelfstandig naar de wc kunnen. Het Kidsplein, zoals de
buitenruimte heet, is ontworpen met een hoek met een zandbak,
een speelhuisje en een ruimte om te fietsen. De deuren in
het gebouw maken het voor de kinderen gemakkelijk om bij
mooi weer zelfstandig naar buiten te kunnen. Uiteraard is de
speelomgeving afgezet met een hek met een dubbele ingang.

Ingericht
Linda: ”Kids III hebben we met elkaar bedacht en ingericht.
In het weekend voor de opening hebben alle leidsters en
enkele ouders het hele weekend geholpen met het aankleden
en inrichten van alle ruimtes. Alle pappa´s waren toen een
weekend lang oppas. Die betrokkenheid is de kracht van
Kids: samen zorgen voor een prettige en fijne omgeving voor
de kinderen die hier komen”.
Kijk op www.kidskinderdagverblijf.nl voor meer informatie.
Op de facebookpagina 'Kids kinderdagverblijf staan foto´s
van de activiteiten op de verschillende vestigingen. Kids III is
gevestigd aan de Ivoorkust 2, telefoonnummer 0299- 473343 z

Wijkkerngroep ondersteunt bootcamptraining bij Columbuzz
Enkele jongeren van Columbuzz hebben onlangs bij de
jongerenwerker aangegeven dat ze een bootcamptraining
willen organiseren voor de buurt. Dankzij een gulle gift van de
Wijkkerngroep Weidevenne vindt dit ook daadwerkelijk plaats.
De zeer gemotiveerde en gecertificeerde trainer Mike van
Westrop (Rebornsports) is ingehuurd om tien keer een training te geven bij de toestellen naast Columbuzz. De bootcamptraining is begin deze eeuw ontstaan in de Verenigde
Staten. Het is een sportmethodiek gebaseerd op de trainingsroutine van het Amerikaanse leger. Alle bootcamptrainingsonderdelen komen aan bod, zoals conditie, kracht, souplesse
en explosiviteit. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van verschillende attributen en van diverse vechtsportworkouts.

Mogelijkheden
Natuurlijk wordt rekening gehouden met ieders eigen mogelijkheden en beperkingen. Mike zal iedereen op zijn eigen,
specifieke manier motiveren en uitdagen. De trainingen
vinden rondom Columbuzz plaats. Daar staan enkele fitnessattributen die intensief worden gebruikt. Het is de bedoeling
dat de deelnemers na de tien trainingen daarvan zelfstandig gebruik maken. De bootcamptraining is voor iedereen
ongeacht de leeftijd en er zijn geen kosten aan verbonden.

Clup Welzijn @ClupWelzijn In de Weidevenne, locatie
Columbuzz, gaat op dinsdag 14 januari een internetcafé
voor senioren van start #Purmerend clup.nl/publicaties/ni…

De aftrap is op donderdag 6 maart. Wethouder Roald Helm
opent dan samen met een aantal leden van de Wijkkerngroep
Weidevenne de eerste training op een sportieve manier.
Wanneer: Elke donderdag van 6 maart tot en met 8 mei van
16.00 tot 17.00 uur.
Waar:
Jongerencentrum Columbuzz, Australiëlaan 2,
Purmerend (Weidevenne).
Meer info: d.karsten@clup.nl.
z
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het indelen van individuen of objecten in groepen). Hiermee
formuleren de leerlingen onderzoeksvragen en leren hoe
ze op diverse niveaus kunnen denken. Elke ochtend wordt
gestart met het filosoferen over zichzelf, het leven en
andere dingen. Zo leren ze verder te kijken dan de normale
antwoorden. Daarnaast is er les in Spaans, wat ook in
sommige onderdelen van de thema's wordt doorgevoerd.
Leerlingen van Vostok vinden het fijn dat ze in een klas met
gelijkgestemden zitten en tegengas krijgen van andere kinderen.
Hier voelen ze zich op hun plek en durven uit hun comfortzone
te stappen. Een moeder vertelde dat ze blij is dat haar kind zich
nu niet meer anders hoeft voor te doen dan ze is!
z

Puzzelmarathon naar feestdiner

In de obs De Koempoelan aan de Gangeslaan wordt
op dinsdag-, woensdag- en vrijdag lesgegeven aan
hoogbegaafde kinderen van basisscholen uit heel
Purmerend. Deze plusgroep heet Vostok en is als
project van de stichting Opso gestart in augustus 2010.
Omdat Nanda Mantel directeur is van de Koempoelan èn
een van de initiatiefnemers, is Vostok gehuisvest in deze
school. Wat ooit als project begon, is ondertussen een
begeleidingstraject (hoog)begaafdheid geworden voor alle
openbare basisscholen in Purmerend en omgeving. Dit gebeurt
onder de noemer Laika (een hond, en het eerste levende wezen
dat rond de aarde cirkelde) en daarom heet de plusgroep
Vostok (genoemd naar de eerste bemande raket in de ruimte).

We gaan van start met de puzzelmarathon. Wie na acht
puzzels de meeste punten heeft, wint een feestdiner voor
twee personen in de Neckerpoort. Onder de juiste inzenders
worden 10, 8 ,5,3 en 1 punt(en) verloot, met daarnaast bij
elke puzzel een prachtig boeket bloemen van bloembinderij
Florissant op winkelcentrum Weidevenne. In november
volgend jaar worden alle punten opgeteld en misschien zit u
in december heerlijk te genieten. De stand van zaken wordt
bijgehouden in de wijkkrant en op www.weidevenner.nl.
Oplossing van de vorige opgave:
het paaltje staat op het fietspad van de Melkwegbrug.
Uitslag: Chey Dekker: 1 punt; Joop Jansen: 3; Judith Krabbenbos: 5; J.Veerkamp: 8; Linda
Minkes: 10. Carla Duyn is de
Waar is dit?
winnares van het bloemetje.
De nieuwe opgave staat
hiernaast. Weet u waar
deze foto is genomen, mail
het antwoord dan naar
info@weidevenner.nl of
gooi een briefje in de bus:
Kransfontein 40.
z

Anders leren
Nanda: “Het doel van Vostok is om deze kinderen meer
uitdagingen te bieden, helpen verder te denken en helpen
met leren. Veel mensen denken dat hoogbegaafde kinderen
heel gemakkelijk leren, maar sommigen hebben daar juist
moeite mee. Omdat deze kinderen vaak alles in één keer
kunnen, slaan ze stapjes over in het leren. Het gebeurt
nogal eens dat ze niet opletten in de klas; veel weten ze
al en daardoor missen ze juist iets wat ze nog niet wisten.
Vostok leert ze hier mee omgaan en hoe ze dingen moeten
aanpakken en op verschillende manieren kunnen leren.”

Thema´s
Per jaar zijn er drie thema's waaraan de kinderen werken.
Elk thema begint met een introductie op het Jan van Egmond
Lyceum. Aan het eind van het thema stoppen ze al het
materiaal dat ze hebben geleerd in hun portfolio. Zo kunnen
ze zien waarin ze zijn gegroeid. De ouders kunnen tijdens een
presentatie zien wat hun kinderen hebben geleerd.
Voor het leren zelf gebruikt Vostok onder andere de
taxonomie van Bloom (taxonomie is de wetenschap van
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