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NIEUWE SPEELPLEK LEIDT TOT DISCUSSIE
voldoen aan een aantal punten: de zandbak verdwijnt, er
komt een andere ondergrond (zachter) en een ander toestel.
Ook het bankje op de speelplek gaat weg, want dat is vaak
aanleiding geweest tot overlast. De speeltoestellen die er
komen moeten geschikt zijn voor kinderen van drie tot acht jaar.

Misschien mozaïeken
De bewoners waren enthousiast over het idee van een
mozaïekproject, zoals dit heeft plaatsgevonden op het
Semurusplein. Wellicht kan dit ook met delen van de
zandbak die worden weggehaald? Edwin is hier enthousiast
over, de onderlinge contacten zijn enorm verbeterd én het
is een prachtige speelplek geworden. Misja geeft aan dat
Clup ondersteuning kan bieden in het organiseren van het
mozaïeken.

Er kwamen veel verschillende reacties binnen op het
voorstel van de gemeente om de speeltuin aan de
Burnousstraat te vernieuwen. Het was daardoor hoog
tijd voor een avond waarop bewoners, gemeente
(wijkmanager Edwin Färber) en Clup (buurtwerker
Misja Horsthuis) met elkaar in gesprek konden gaan.
De speeltoestellen zijn hard aan vernieuwing toe, hoewel er
nog wel druk gebruik van wordt gemaakt door kinderen van
diverse leeftijden. Edwin gaf aan dat de wijzigingen moeten

Tevreden
Besloten wordt tot het opnieuw inrichten van de speelplek
met de volgende elementen:
• een laag huisje met een glijbaan en paal;
• een lage schommel;
• een veerwip.
Aan het eind van de avond is iedereen tevreden over deze
afspraken. Ook gaan enkele bewoners kijken of het mogelijk
is om zelf wat te organiseren, zoals het weghalen van de
zandbak en deze mozaïeken. Met een beetje mazzel kan er in
oktober al weer worden gespeeld!
z

Wijkmanagement heeft eigen facebook-pagina
De wijkmanagers van de gemeente zijn de eerste
ambtenaren in deze stad die hun eigen facebookpagina hebben: www.facebook.com/wijkmanagement.
purmerend. Alle wijkmanagers kunnen hier berichten
op plaatsen over de wijk waar ze werkzaam zijn.
De wijkmanagers willen graag laten zien wat er in de wijk
gebeurt en te beleven is. Daarbij geeft de pagina ook inzicht
op welke werkterreinen de wijkmanagers zich begeven.
De pagina is openbaar, dus voor iedereen. Vragen en
reacties zijn altijd welkom. Het is niet de bedoeling dat het
een digitaal platform wordt voor meldingen en dergelijke;
daarvoor kunt u op de pagina van de gemeente terecht.

'Social media'
De wijkmanager van Weidevenne, Edwin Färber (tweede van

links), is een groot voorstander
van het gebruik van 'social
media'. Hij is ook degene die
de redactie van de wijkkrant
Weidevenne heeft gestimuleerd
en gesteund in het maken van
een website voor de wijk. Het
resultaat kennen de bewoners
inmiddels: www.weidevenner.nl.
Edwin: “De website is een prima aanvulling op de wijkkrant.
Hier kunnen actuele zaken en gebeurtenissen worden
vermeld, terwijl de wijkkrant acht keer per jaar uitkomt
en meer algemene en achtergrondinformatie biedt.” Nu is
het dus ook de beurt aan de wijkmanagers zelf om naar
buiten te treden met informatie over de werkzaamheden en
betrokkenheid bij 'hun' wijk.
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 kregen we een vraag over
de Berenklauw. Wat doet de gemeente
hieraan? We legden de vraag voor aan Nico
Hoogland van de afdeling Integraal beheer,
Stadsbeheer en Groen.
Ook in Weidevenne zie je de Berenklauw steeds meer.
De een vindt de plant prachtig, de ander foeilelijk, maar
een waarschuwing is hier op zijn plaats. Brandharen en
sappen van de plant veroorzaken namelijk irritatie aan de
huid. Het sap van de plant is giftig. Contact met de sappen
van de Reuzenberenklauw of een lichte aanraking van de
plant in combinatie met zonlicht kan na 24 uur leiden tot
huidbeschadiging.
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groot. Op deze plaatsen ligt op dit moment dan ook vaak
de nadruk van de bestrijding. Het sap is trouwens slechts in
beperkte mate giftig voor dieren.”

Op welke manier wordt de berenklauw in Purmerend
bestreden?
Nico: ”De gemeente bestrijdt de planten door ze een aantal
malen per jaar weg te steken of te maaien. We kennen een
aantal plekken waar Berenklauwen staat. Als bewoners
locaties kennen die niet worden aangepakt, wil de gemeente
dat graag weten. Bewoners kunnen dat doorgeven aan
Stadsbeheer via het KlantContactCentrum, telefoonnummer
452 452.”
z

Daarom voert de gemeente een actief beleid in het bestrijden
van deze plant. Nico: “Eerst kunnen jeukende rode vlekken
of blaasjes ontstaan, die zich kunnen ontwikkelen tot grote
blaren. Deze blaren zien er uit als ernstige brandwonden
en genezen pas na één tot twee weken. Het sap bevindt
zich in de stengels en komt gemakkelijk vrij bij kneuzing
of beschadiging van de plant. Met name in de bebouwde
omgeving en op plaatsen waar veel recreanten met de
planten in aanraking kunnen komen, zoals wegbermen en
langs voet- of fietspaden, is het risico op menselijk contact

JUDOVETERAAN WINT VOOR VIERDE KEER EK
Judoveteraan Hendrik
Koppe (51) uit Weidevenne
is onlangs in Parijs voor
de vierde keer Europees
kampioen geworden. Na een
lange en harde voorbereiding
bij zijn club Kodokan,
maar zeker ook bij de
wedstrijdploeg van Kenamju
in Haarlem, begon Koppe in
topconditie aan het toernooi.
Hoewel hij meer dan
nerveus aan het toernooi
Hendrik Koppe (links) in actie met
begon tegen de Roemeen
de Fransman Bigeureau.
Vulpoiu, scoorde hij al na vijf
seconden een yuko. Hij wist de partij na anderhalve minuut
winnend af te sluiten, nadat de Roemeen bij een actie van
Koppe zijn been pakte en reglementair verloor.
Na deze wedstrijd was de spanning weg bij Koppe en had hij
nog maar één doel voor ogen, namelijk de eerste plaats. De
Fransman Bigeureau ging er na een waza-ari gevolgd door
een houdgreep na opnieuw anderhalve minuut als verliezer
van de mat. In de halve finale kreeg Koppe de lastige Duitser
Rebscher als tegenstander, die een ippon tegen kreeg

cindy van belle @bellie73 28 Jul
Net een stukje door @weidevenne gevaren.
Ook vanaf het water mooi! pic.twitter.com/TUhBjBB4FR

nadat Koppe zijn favoriete techniek, een linkse uchi-mata
(heupworp), had ingezet.

Finale
In de finale kwam Koppe een oude bekende tegen: de
Oekraïner Andry Kostenko. Beide boomlange judoka’s doen
weinig voor elkaar onder en dus werd het een keihard, maar
uiterst sportief gevecht, waarbij Koppe na de tweede minuut
een yuko scoorde met een eigen techniek en een overname
van een door de Oekraïner ingezette worp. Met nog een
minuut te gaan wilde Koppe geen enkel risico meer nemen en
wist hij de partij tactisch uit te judoën, waarmee hij voor de
vierde keer Europees kampioen werd in de klasse +100 kg.

Geen Wilhelmus
Koppe was zeer blij met zijn overwinning, ook omdat al het
keiharde trainen van het laatste half jaar weer werd beloond.
“Ik ben toch de te kloppen man, iedereen jaagt op me”. De
prijsuitreiking werd, net als op het WK ,weer een anticlimax.
Draaide men in Miami nog het Belgische volkslied voor de
meervoudig wereldkampioen, in Parijs bleef het volkslied
helemaal uit. Iedereen in de hal ging staan om te luisteren,
maar het Wilhelmus kwam niet. Daarom begon Koppe maar zelf
te zingen. “Na zoveel eerste plaatsen zou men het Wilhelmus
toch op voorraad moeten hebben!”, aldus een blije Koppe. z

Te kort aan parkeerplek @gempurmerend @weidevenne pff nu mijzelf ergens
kkrap tussen gezet omdat er mensen zijndie 2auto's op 3plekken zetten
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EERSTE STER VOOR WINKELCENTRUM WEIDEVENNE
Winkelcentrum Weidevenne heeft de eerste ster
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Op
woensdag 3 juli ontvingen burgemeester Don Bijl en
Jurgen Hesselink (voorzitter van de werkgroep KVO
winkelcentrum Weidevenne) de tegel met daarop het
bewijs. Rob Smeele van het Centrum Criminaliteit en
Veiligheid (CCV) reikte de certificaten uit.
Ondernemers, gemeente, politie, brandweer en CCV hebben
de afgelopen tijd intensief samengewerkt om deze eerste
ster te behalen. Later dit jaar wordt de tegel geplaatst in het
winkelcentrum bij de rolbaan.
Voor de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum, VAS Real
Estate BV, die per 1 juli het stokje heeft overgenomen van
Corio, is dit een begin dat goed aansluit bij de ambitie van
het bedrijf. Burgemeester Don Bijl zei in zijn toespraak dat
vooral de ondernemers deze ster hebben verdiend. Zij zijn
tenslotte degenen die hard hebben gewerkt om dit keurmerk
te behalen.
z

Margreet Schotsman winnares
Eggert in Pixels
Liefhebbers van de fotografie konden vanaf 27 december
tot en met eind april een foto insturen voor de actie Eggert
in Pixels van winkelcentrum Willem Eggert. Met deze
actie konden de amateurfotografen een Nikon D5100
spiegelreflexcamera met toebehoren ter waarde van circa
negenhonderd euro winnen, of een van de vele andere
prijzen. De foto moest een plek in Purmerend met het thema
'winter' laten zien. Genomineerde foto´s werden op de fotowand in het winkelcentrum geplaatst.
Uit alle deelnemers werden twintig finalisten gekozen, die
op 21 juni werden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Na het
bespreken van de foto´s kwam het voor Margreet Schotsman
uit Weidevenne als een volslagen verrassing dat ze de

Een aantal ondernemers van het winkelcentrum Weidevenne met de tegel
met de 1e ster. V.l.n.r.: Ivon Takken (Pearl), Jurgen Hendriks (Deen), Mario
Swartsenburg (Primera), Dennis Rensenbrink (Dierenspeciaalzaak), Abdel
Habti (Etos), een medewerkster van bakkerij Harry de Groot.

hoofdprijs had gewonnen. Haar foto van de Melkwegbrug
in de winterse ochtendnevel werd door de jury geroemd
vanwege zijn compositie en belichting. Kortom, alles klopte.

Enthousiast
Margreet is al jaren een enthousiaste amateurfotografe.
Ze heeft deze foto gemaakt met een Panasonic TZ22.
Margreet: “Ik kon van verrassing eerst geen woord
uitbrengen, maar ik ben zo blij dat ik deze camera heb
gewonnen! Op onze vakanties maak ik altijd de foto´s en
mijn man filmt. De hoofdprijs had ik helemaal niet verwacht!
Er waren immers veel meer mooie foto’s bij. Fotograferen is
voor mij echt een hobby. Ik heb ook een keer een fotocursus
gevolgd om wat beter te leren kijken. Dat heeft dus wel
geholpen. Alleen moet ik nu nog wel uitvogelen hoe alles
werkt voordat we op vakantie naar Italië gaan, want dan gaat
deze camera natuurlijk mee.”
z

APPELTJE SCHILLEN MET DE
WIJKWETHOUDER
Heeft u iets te melden over uw wijk? Heeft u een leuk idee
of wens? Wilt u graag de wethouder, de wijkmanager of de
wijkagent spreken? Dat kan op het wijkinloopspreekuur. U
hoeft geen afspraak te maken.

Wijkinloopspreekuur Weidevenne
Datum: 8 oktober 2013
Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: Tiener- en Jongerencentrum Columbuzz
Australielaan 2, 1448 NG
Aanwezig zijn: wijkwethouder Roald Helm, wijkmanager
Edwin Farber en wijkagent Peter Bouwer

J
Judy
Scratchwood @Superwoman16872 11 Jul
Informatietuin #Weidevenne #Genuahaven #Melkweg #Purmerend bijna af
http://shar.es/AEnX0 ziet er #veelbelovend uit! #Ambitieusproject!

Robert @robertschp 5 Jul
Weer een chopper boven Weidevenne Purmerend OMG wat nu weer.
Sensatie !!!!!!! pic.twitter.com/rX6FCbXlB6

z
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PARELTJE IN DE BEEMSTER
Op fietsafstand van
Weidevenne vond de
redactie een heuse
rustplek in alle hectiek
van vandaag. Aan de
Zuiderweg 62a ligt
namelijk natuurtheetuin
De Kleine Vos.
In deze oase van bloemen en
paadjes staan door de tuin
heen allerlei zitjes. Onder het
genot van een kopje thee
of koffie met zelfgebakken
appeltaart kan de bezoeker
in alle rust al het moois
bekijken. Oude fruitbomen,
rozen, heemplanten, vlinders
en kikkers: het is er allemaal.
Daar tussendoor staan potten en vazen van steengoedklei.
Dit is op hoge temperatuur gebakken keramiek voor zowel
binnen als buiten.
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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:
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 de vorige keer is Caïrostraat. De winnares
is Joke Veerkamp. De cadeaubon komt uw kant op; veel
plezier ermee!
Om de wijk te leren kennen, is het leuk te weten wat een
straatnaam betekent.
Caïro is de hoofdstad van Egypte en bestaat uit de
gouvernoraten Caïro en Gizeh. De stad telt zo'n acht miljoen
inwoners. Het officieuze inwoneraantal ligt echter nog veel
hoger, mede door het hoge aantal illegale immigranten.
De hele metropolitane regio van Caïro is met zo'n achttien
miljoen inwoners de grootste stad van Afrika en het MiddenOosten en een van de grootste steden ter wereld – maar ze
is ook een van de meest vervuilde steden ter wereld en kent
een enorme verkeerschaos. Bron: Wikipedia.

Fruitkwekerij
Deze vierduizend vierkante meter grote tuin is eigendom
van Bob en Marian Ernsting. De tuin is gevestigd in de oude
fruitkwekerij van Bobs vader. Bob is leraar handvaardigheid
en tekenen en gespecialiseerd in keramiek. Al tijdens zijn
studie begon hij in 1979 een pottenbakkerij. Samen met zijn
vrouw Marian werken ze sinds 1984 dagelijks om hun werk in
atelier en tuin ten toon te stellen.

z

Hieronder de nieuwe opgave.

Open
De tuin is geopend van woensdag tot en met zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur. Alleen op vrijdag en zaterdag kan men
terecht voor thee of koffie in de tuin.
Kijk voor meer informatie op www.ernstingkeramiek.nl of op
www.natuurtheetuin.nl.
z

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.

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Conny Dijkstra, Frank Reijn, Astrid de Haan-Collin,
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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 Grafimedia BV.
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J
Jeroen
Arp @RunarpRun 3 Jul
Dank aan de eigenaar vd hond die t nodig vond om zn hond te legen op t
schoolplein vd #Marimba #Weidevenne #Purmerend #belachelijkgedrag

Weidevenner

