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Naast Overwhere en Wheermolen heeft nu ook 
Weidevenne een jeu de boulesbaan. De brede school de 
Kraal aan de Zambezilaan vierde op 29 mei het tienjarig 
bestaan met een Samen Speeldag. Op deze feestelijk 
dag verrichtte wijkwethouder Roald Helm ´s middags de 
offi ciële opening van de baan, voor iedereen die er van 
houdt om een 'Frans' balletje te gooien.

Roald had de eer het eerste spel te starten. Hij zat in een team 
met kerngroepleden, dat speelde tegen de jeugd van de Kraal 
onder leiding van Matthijs Euwijk van Spurd.

De wijkwethouder is geen volledige onbekende met het spel. 
Roald: ”Na de jaarvergadering van de Stadspartij, waarvan ik lid 

ROALD HELM OPENT JEU DE BOULESBAAN

ben, spelen we altijd jeu de boules op het terrein aan de Koog, 
maar dat is dan ook de enige keer.” Dit was helaas te merken, 
want het team van de Kraal won van de kerngroepleden.

Competitie
Het idee om een baan aan te leggen, kwam van conciërge en 
activiteitenbegeleidster Yvonne Klaasen-Bos, het creatieve 
brein achter allerlei activiteiten in en om de Kraal. Samen 
met vrijwilligers en dankzij een bijdrage van de wijkkerngroep 
Weidevenne heeft ze ervoor gezorgd dat deze jeu de 
boulesbaan er kwam. De bedoeling is om in het najaar een 
echte competitie te starten, op woensdag en vrijdag na 
schooltijd. U kunt zich hiervoor bij Yvonne opgeven. Ook is ze 
nog op zoek naar metalen, zilverkleurige wedstrijdballen. Heeft 
u dus nog jeu de boulesballen over, breng ze dan bij haar langs 
of bel even met 06- 41052241. Tot die tijd kan iedereen alvast 
oefenen, want de baan is vrij toegankelijk via de Melkweg.

Samen Spelen
Naast het jeu de boules spelen waren er genoeg andere 
activiteiten. Spurd was met negen man aanwezig en met 
speelmaterialen voor binnen, zoals een tafeltennistafel, 
springkussen, hockeysticks, hindernisbaan en badminton-
rackets. Voor buiten was er een luchtkussen, een korfbal- 
en een basketbalbasket. Ook in de voetbalkooi konden de 
kinderen heerlijk samen spelen.

Matthijs was erg blij dat het weer in de middag was opgeknapt, 
want dan hoefde niet iedereen zich te vermaken in de sporthal 
van de Kraal. Maar het was een geslaagde middag volgens 
Matthijs: “Ons doel was om kinderen enthousiast en veilig 
samen te laten spelen, en dat is goed gelukt.”  
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*Ruud Roos @Wag_RRoos 26 mei Zojuist twee verdachten aangehouden 
heterdaad woninginbraak weidevenne recherche doet verder onderzoekh

*DEEN_Weidevenne @Deen_Weidevenne 21 mei Vandaag op pad met KVO 
(keurmerk veilig ondernemen) winkelcentrum Weidevenne. Audit ondergaan 
en de eerste ster is binnen!

Ik zou wel eens willen weten...
Wat doet een wijkkerngroep en hoe lang 
bestaat die al?
De wijkkerngroepen zijn in 2001 ingesteld door de 
gemeente. De leden van de wijkkerngroep worden 
in de openbare vergadering geadviseerd door de 
wijkmanager, de wijkwethouder en de wijkagent. 

Afhankelijk van de onderwerpen zijn er vertegenwoordigers 
van woningbouworganisaties, welzijnszorg en andere 
belangenorganisaties. Van iedere vergadering worden notulen 
gemaakt, deze zijn te lezen op www.weidevenner.nl.
De taak van de wijkkerngroep is het samenvatten van de 
wensen van bewoners tot een voorstel naar de gemeente. 
De wijkkerngroep heeft ook een klankbordfunctie en geeft 
gevraagd of ongevraagd advies aan de gemeente of andere 
instellingen en organisaties die op wijkniveau werken. U heeft 
inspraak in de wijk als u lid wordt van de kerngroep. Eén 
maal per zes weken is er een vergadering.  

Het Thaise restaurant LemonLeaf opende op 
10 juli 2012 voor het eerst zijn deuren aan de 
Plantsoenstraat 29, nadat het een dag eerder naar 
traditionele gewoonte was ingezegend door Thaise 
monniken. Nu, bijna een jaar later, weten steeds meer 
fi jnproevers de weg naar het restaurant te vinden. De 
reacties op de website zijn ronduit positief. Hoog tijd 
dus om langs te gaan en uiteraard te proeven.

Eigenaars Oil van Aalstede-Sritham en Jan van Aalstede 
wonen sinds maart 2010 in Weidevenne. Oil neemt de keuken 
onder haar hoede en echtgenoot Jan zorgt voor de bar en 
de bediening. “Sinds de opening is er al een zeer grote 
belangstelling”, vertellen ze. “De naam LemonLeaf is tot 

stand gekomen door het veelvuldige gebruik 
in de Thaise keuken van het ingrediënt 
citroenblad. Elk Thais gerecht vormt een 
verfi jnd evenwicht tussen krachtige smaken. 
De soepen en curry’s zijn tegelijk zoet en 
zuur, met rinse tamarinde, hete pepers, 
pittige limoenblaadjes en handenvol 
basilicum, koriander en munt. Op de 
menukaart staat duidelijk of een gerecht 
pikant, pittig of heet is, zodat men niet voor 
verrassingen komt te staan.”

Paplepel
Oil heeft het bereiden van Thais eten 
letterlijk en fi guurlijk met de paplepel 
ingegoten gekregen. Haar ouders hebben 
jarenlang een restaurant gerund in de 
Thaise hoofdstad Bangkok. Oil was daar 
als kind al werkzaam in de keuken. In 1999, 
op negentienjarige leeftijd, is ze vanuit 
Thailand naar Amsterdam gekomen om haar 

gerechten te laten proeven in diverse Thaise restaurants. 
Maar haar droom was altijd om zelf een restaurant te 
beginnen om in de voetsporen te treden van haar ouders. Met 
LemonLeaf is deze droom uitgekomen.

Korting
Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan krijgen bewoners 
van Weidevenne op vertoon van de wijkkrant tien procent 
korting op een diner. Het restaurant heeft 35 plaatsen en is 
geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 15.00 tot 23.00 
uur en op zondag van 16.00 tot en met 23.00 uur. Het is ook 
mogelijk eten af te halen en eventueel vooraf telefonisch te 
bestellen. Ook voor catering kunt u bij LemonLeaf terecht.

Voor meer informatie, kijk op www.lemon-leaf.nl.  

EVEN VOORSTELLEN...
Hallo, ik ben Nikita, 23 jaar 
en woon al vijftien jaar in 
de Weidevenne. 

Ik fotografeer bij de 
wijkkrant, omdat ik dat erg 
leuk vind en in de toekomst 
iets met fotografi e wil gaan 
doen. Op deze manier is 
het handig om ervaring op 
te doen en lekker bezig 
te zijn. Verder zijn mijn 
hobby's onder andere 
lezen en fi lms. Wonen in de 
Weidevenne is fi jn, want ik 
ben overal dichtbij en het 
is een leuke buurt.  

THAIS RESTAURANT VIERT EENJARIG BESTAAN
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*Glenn @glennWeg 27 mei Echt leuk vandaag bij met de kano's gestaan in 
Weidevenne!! Al die kindjes waren echt blij haha

*kelly losekoot @kellsturr89 26 mei De politie is aan het zoeken in de straat.. 
ben nu wel nieuwsgierig wat ze zoeken.. #weidevenneb

Loes van Vlijmen van de 
Wijkkerngroep Weidevenne 
heeft kort geleden een aantal 
adoptanten van de adoptie-
bakken een bloemetje over-
handigd, omdat de bakken 
er bij controle prima verzorgd 
uitzagen. En dat verdient na-
tuurlijk een bloemetje!

Wilt u ook een bak adopteren, 
dat kan als de locatie het 
toelaat. U kunt een adoptiebak 
aanvragen bij de Wijkkerngroep 
Weidevenne, p/a Andesstraat 
9, 1448 TV Purmerend, of via 
e-mail: kerngroepweidevenne@
gmail.com. Na ontvangst van 

uw aanvraag neemt een lid van de kerngroep contact met u op 
om te kijken of de locatie geschikt is, waarna de aanvraag in 
behandeling wordt genomen. Na plaatsing van de adoptiebak 
wordt éénmalig een vergoeding van € 62,50 verleend voor de 
eerste aanplant.

Loes van Vlijmen.  

NIEUWS VAN DE WIJKKERN-
GROEP WEIDEVENNE

De afgelopen maanden heeft de wijkkerngroep een aantal 
zaken afgerond. De voorstellen die u heeft gegeven voor 
het toekomstige wijkplein zijn samengevat in een voorstel 
voor de gemeenteraad, dat is aangenomen. De activiteiten 
worden verdeeld over Zuidland, de Brede School en het nog te 
bouwen Heel Europa. Een paar leden van de kerngroep nemen 
deel aan de ontwikkeling van de binnentuin van Heel Europa. 

Op 'Bewoners hebben inspraak' is goed gereageerd. De 
grootste wens is bomen dan wel groen langs de Laan de 
Continenten, de tweede wens is een wereldbol op de beide 
rotondes. Ook veel andere suggesties nemen we mee in 
het overleg met de gemeente. De wijkkerngroep zal het 
restantbedrag van de Stichting Weidevenne in overleg goed 
besteden. We komen later met defi nitieve voorstellen.

Herinrichting
De herinrichting van de Origamistraat is eindelijke gereed en ziet 
er mooi uit. De bewoners van de Origamistraat en de Wajangs-
traat willen een buurtfeest geven ter inwijding van de nieuwe 
inrichting. U zult hiervan nog wel iets zien op onze website.   
De Jeu de Boulesbaan bij de brede school de Kraal is offi cieel 
geopend. U kunt nu op woensdag en vrijdag na schooltijd een 
balletje gooien en tevens gebruik maken van de kantinefaciliteiten.

Gerard Schotsman, voorzitter.  

De vergeten trapveldjes
Het is zomer en de jeugd 
speelt lekker buiten: heerlijk 
klimmen en klauteren, 
en uiteraard voetballen, 
want wat is nu heerlijker 
dan keihard tegen een 
bal aantrappen? De 
gemeente wil kinderen de 
mogelijkheid geven om 
in de woonomgeving te 
kunnen voetballen. Daarom 
zijn bij de ontwikkeling van 
Weidevenne op veel plaatsen 
voetbalveldjes aangelegd, 
maar ze worden helaas (te) 
weinig gebruikt.

Bij navraag blijkt dat er zeker twintig voetbalveldjes zijn in 
Weidevenne, variërend in grootte en het één met doelen, het 
ander zonder. Het onderhoud laat hier en daar te wensen 
over, maar over het algemeen kan er prima een balletje 
worden getrapt. Een bewoner vraagt zich dan ook af waarom 
er nog steeds wordt gevoetbald tegen garagedeuren, muren 
van woningen, glazen overkappingen, kortom, op plaatsen 
waar bewoners er last van hebben. 
“Willen de ouders het liefst dat hun kroost gelijk voor de deur 
voetbalt en niet even verderop? Of is de oversteek naar het 
voetbalveldje gevaarlijk? Zijn de kinderen zich er wel van 
bewust dat ze overlast veroorzaken?”

Bewonersavond
In de Fonteinenbuurt in Weidevenne heeft de overlast 
inmiddels geleid tot een bewonersavond, waar werd gekeken 
naar een oplossing. Zo kan het dus ook, als men maar met 
elkaar tot een oplossing wil komen.
Voor de komende zomer hebben we toch het verzoek om 
ook even aan de buren te denken. Dit geldt uiteraard ook bij 
ander 'zomerse' overlast, zoals harde muziek als je buiten zit, 
rook van de barbecue, boten die hard varen door de wijk en 
dergelijke. Laten we deze zomer gewoon een beetje rekening 
met elkaar houden, want samen moet het lukken.  

Adoptanten in de bloemetjes gezet

De Wijkkkern groep Weidevenne 
wenst u een lange en fl eurige zomer.
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COLOFON 
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Conny Dijkstra, Frank Reijn, Astrid de Haan-Collin,
Eric Kooijman, Nikita van Caem, met dank aan Piet Jonker.
Eindredactie: wijkkerngroep Weidevenne.
Wilt u een wijkkrant voor slechtzienden ontvangen? Mail dit dan
naar de redactie. 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 Business Post & Printing
Drukwerk: De Bondt Grafi media BV.
E-mail redactie: info@weidevenner.nl, telefoon: (0299) 434566.

@weidevenner De Weidevenner

*Ingrid @x_Ingriddx 26 mei Lekker uitgegaaaaan, nu achterop de fi ets 
bij Maxime naar Weidevenne*Kelsey. @xKelseey_ 24 mei In weidevenne. 
Even gezellig langs opa en oma
b

*Frank Reijn @freijn 16 mei De birdcam is weer online ! http://birdcam.reijn.
com #purmerend #weidevenne

BINNENTUIN HEEL EUROPA 
IN ONTWERP
DELVA Landscape Architects werken momenteel, samen met 
de buurt en partners, aan het ontwerp van de binnentuin van 
het woonzorgcomplex (WoZoCo) Heel Europa aan de Genua-
haven. De omsloten tuin is publiek toegankelijk en fungeert 
als actief hart voor de buurt.

De toekomstige tuin is ook de schakel tussen de wijk Weide-
venne en het historische stadscentrum. Vooruitlopend op de 
realisatie van de binnentuin, maar tijdens de bouw van het 
complex, verwelkomt Wooncompagnie en haar partners de 
buurt in de tijdelijke tuin, die dienst doet als infotuin. Het is 
een plek waar het hele proces van bouwen kan worden aan-
schouwd en waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden tussen 
bouwers, Wooncompagnie en buurtbewoners. Kortom, het 
wordt een aangename plek temidden van de bouwactiviteiten. 

Schoolreisje De Marimba 
naar de Linnaeushof
Hallo, wij zijn Juna en Iris en zitten op De Marimba. Niet in 
dezelfde klas, maar we gingen wel samen op schoolreisje. 
Het was geheim waar we heen gingen, maar we hadden 
het stiekem in een brief gezien. Met een hesje en een 
naamkaartje stapten we in de bus naar de Linnaeushof.
We mochten ons tienuurtje opeten, want het park was nog 
niet open en Daniel moest eerst prikken. Het mooiste was 
de toren, waar je in een stoel omhoog moest, maar de 
waterfi etsen vonden we ook heel leuk. Net als het eiland met 
de brug over het water. Bij een grote picknicktafel gingen 
we een broodje eten met drinken en een ijsje. Ik (Iris) vond 
de wiebelbrug waar je natte voeten kreeg heel leuk en ik 
(Juna) kreeg natte billen toen ik ergens op ging zitten. Op de 
terugweg verstopten we ons in de bus onder de banken en 
schrokken de pappa’s, mamma’s, oma’s en opa’s toen ze de 
lege bus zagen. Bij het tweede rondje sprongen we overeind. 
De groeten aan je voeten van Juna en Iris.  

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.

Iris (l) en Juna schrijven hun verhaal.

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: 
info@weidevenner.nl. 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 Habanerastraat. De winnaar 
is L. Gardien-Witteveen. 
De cadeaubon komt uw kant 
op; veel plezier ermee!

Om de wijk te leren kennen, 
is het leuk te weten wat een 
straatnaam betekent. De 
Habanera is een muziekstijl en 
dans, genoemd naar de stad 
Havana, de hoofdstad van 
Cuba, waar hij rond 1830 is 
ontstaan. Van daaruit heeft hij 
heel de wereld veroverd, in het 
bijzonder Argentinië (tango). 
Hiernaast de nieuwe opgave. 


