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COLOFON 
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Conny Dijkstra, Frank Reijn, Astrid de Haan-Collin, 
Eric Kooijman, met dank aan Piet Jonker.
Eindredactie: kerngroep Weidevenne. Wilt u een wijkkrant voor 
slechtzienden ontvangen? Mail dit 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 Druk & Copyshop. Drukwerk: De Bondt 
Grafi media BV.
E-mail redactie: info@weidevenner.nl, telefoon: (0299) 434566

@weidevenner De Weidevenner

•  Milou. @LaPetiteBombe_Die brug naar de Weidevenne he, 
ik vind 'm maar raar.

•••••••• M
i

•  Hiddo Pronk @HiddoPronk: In Purmerend is nieuwe brug geopend, 
Melkwegbrug verbindt Centrum met Weidevenne. Architectonisch 
hoogstandje.  

••••••••  H
M

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: Kaftanstraat. De winnaar is 
de 9-jarige Minke Arp. Ze kent de straat, omdat haar oma daar 
woont. De cadeaubon komt je kant op; veel plezier ermee!

Om de wijk te leren kennen, is het leuk te weten wat een straat-
naam betekent. Een kaftan is een lang, traditioneel mannenge-
waad uit de landen ten oosten en zuiden van de Middellandse 
Zee, zoals Turkije en Marokko. De kaftans die werden gedragen 
door de Ottomaanse sultans vormen een van de meest waarde-
volle collecties van het Topkapi-paleis in Istanbul.

Hieronder de nieuwe opgave.

Foutje Bedankt!
De naam van de NACO in de special over de Melkwegbrug 
was foutief vermeld. Nieuwe Amsterdamse Autocar 
Onderneming moet zijn Nederlandse Autocar Onderneming. 
Een werknemer die jaren bij de Naco had gewerkt maakte de 
redactie hierop attent.  

Nadat zaterdag alle festiviteiten rond 
de opening van de Melkwegbrug in 
de regen druk waren bezocht, was er 
zondag meer zonneschijn. Het bleek 
dan ook een goede beslissing van Edith 
Merks (Clup Welzijn) te zijn geweest 
om de graffi tiworkshop van zaterdag 
naar zondag te verplaatsen. Terwijl veel 
wandelaars de Melkwegbrug voor het 
eerst bewandelen en genieten van het 
uitzicht, wordt de graffi timuur van een 
nieuw design voorzien.

Onder begeleiding van Edith en een ervaren graffi ti-artiest heb-
ben jongeren hun ontwerpen op de muren gespoten. Rico heeft 
een zijkant van de halfpipe versierd met het woord SWAG. “Dat 
betekent: Je hebt stijl”, legt Rico uit. Hij heeft het al vaker gedaan 
en dat is goed te zien; een mooi ontwerp. Ook Angel en Jeral 
hebben een mooie SWAG geplaatst. Ze zijn zichtbaar trots en 
willen maar al te graag op de foto. Op de grote muur pronkt een 
grote fl itsende W van Weidevenne en natuurlijk het logo van de 
Weidevenner! Deze graffi tiworkshop is mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van de wijkkerngroep Weidevenne.

Het was een gezellige middag, met veel plezier en prachtige 
kunstwerken als resultaat, dus komt dat zien! De graffi tiwal 
staat naast de brede school de Weide aan de Loirestraat. 
Evenementen winkelcentrum Weidevenne

Evenementen winkelcentrum

•  Op 1 december komt Sinterklaas & Zwarte Pieten.
•   Op 15 december is er het Kerstrad van Fortuin. In een 

leuke kerstsetting komen cadeautafels, met daarop mooie 
kerstcadeaus. Denk daarbij 
aan kalkoenen, staatsloten, 
decemberkalenders, kerststukken, 
kortom, allemaal leuke kerstprijzen. 
Op vertoon van een kassabon van 
minimaal €10,- euro van deze dag 
mag u aan het rad draaien. Draait u 
prijs? Dan mag u uitzoeken!

Prima project: graffi timuur 
vernieuwd

Heeft u ideeën?
Wilt u iets organiseren in de wijk, 
maar weet u niet hoe? Wijkadviseur 
Marianne Klein van Clup Welzijn kan 
u ondersteunen bij het realiseren van 
projecten in de wijk.
E-mailadres: M.Klein@clup.nl 
telefoon nr.: 0299-409769.
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Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl

In de brievenbus
Deze brief ontving de redactie ter gelegenheid van de 
opening van de Melkwegbrug. Het overlijden van oud-
wethouder Hans Engels op 18 oktober was toen nog niet 
bekend. Omdat onderstaande brief en foto een duidelijk 
voorbeeld zijn van wie Engels was, plaatst de redactie deze 
ter nagedachtenis aan hem. In het 'Weidevenne Journaal', 
nummer 13, februari 2008, verscheen de hier bijgevoegde 
foto, die door een fotograaf in opdracht van de gemeente 
werd gemaakt. Het was een dag in de late herfst van 2007, 
nu vijf jaar geleden, en het bijschrift luidde als volgt:

Vier meter hoog moet de brug worden, om doorgang te 
garanderen aan de schepen die door het kanaal varen. 
(Wethouder Hans) Engels legt aan een geïnteresseerde 
bewoner uit waarom de brug tussen Weidevenne en 
binnenstad niet recht naar de overkant kan leiden, maar een 
bocht moet maken.

Het is het leuk om daar nu, bij de opening van de brug, nog 
even aan terug te denken. Ik was destijds de 'geïnteresseerde 
toeschouwer' die een beetje schrok toen de wethouder, 
samen met een medewerkster en de fotograaf, me toeriep 
even te stoppen. Had ik een grote verkeersovertreding 
gemaakt? Nee, het ging om de foto, gelukkig. Volgens het 
bijschrift ging de wethouder destijds uit van een hoogte van 
vier meter, in plaats van de twaalf meter waar ik nu over lees 
in de wijkkrant Weidevenne. Kennelijk stonden de details 
toen nog niet helemaal vast. Ik ben de bouw blijven volgen en 
hoop nog vele jaren van de brug te mogen genieten.  

Huib J. de Vries.

HIJ KOMT, HIJ KOMT…
Onlangs ontving de redactie een offi ciële brief uit Spanje.

Beste kinderen,

Terwijl ik dit schrijf, zit ik nog in het zonnige Spanje. De 
laatste voorbereidingen voor onze grote reis naar Nederland 
worden getroffen. Het is een drukte van belang. En tussen al 
die drukte door hoor ik in gedachten alweer de honderden 
kinderstemmen: “Hij komt, hij komt…”

Ieder jaar de lange reis, de stormen in de Golf van Biskaje, 
en dan het langzaam naderen van het landje aan de zee. De 
spanning bouwt zich op, de Zwarte Pieten worden almaar 
nerveuzer. En dan de aankomst. Ieder jaar weer een groot 
feest. Muziek, blije gezichten, opgedofte burgemeesters, 
zwaaiende en zingende kinderen, duizenden schoentjes met 
wortels, briefjes en tekeningen. Het is een buitengewoon 
groot genoegen om dat – op mijn oude dag – telkens weer te 
mogen ervaren.

Op zaterdag 17 november de op televisie uitgezonden 
landelijke intocht, en dan... ja, dan direct de volgende dag 
de feestelijke intocht in Purmerend. Misschien wel de leukste 
en vrolijkste intocht van het hele land. Burgemeester Bijl 
met de hulpburgemeesters, meneer Wout, en dan vooral 
die duizenden kinderen met hun ouders en grootouders. De 
kinderen maken het feest. De ontvangst op de Koemarkt is 
heel bijzonder en het feest dat dan losbarst, kent zijn weerga 
niet.

De lezers van de wijkkrant zal ik vast een geheimpje 
verklappen. Mijn trouwe schimmel Americo laat bijna altijd 
verstek gaan in Purmerend. De tientallen intochten zijn voor 
Americo vaak iets te vermoeiend en daarom liet ik Americo 
meestal in de stal om daar de broodnodige rust te vinden. 
Maar... dit jaar zal ik proberen Americo er toe te verleiden 
om ook aanwezig te zijn in Purmerend. Het belooft daarom 
dit jaar nog feestelijker te worden. Stel je toch eens voor: 
op zondag 18 november gaat Sinterklaas te paard door de 
Purmerendse binnenstad. Is er een mooier plaatje 
denkbaar? Ik kan haast niet wachten.

Een hartelijke groet, Sinterklaas.
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Tim Maas @TimHeee: Het plan was vanavond uit eten te gaan in 
dat Chinese Restaurant in Weidevenne

jolanda van erp @jodiebanjo: Was toch gewoon Ben Saunders 
in de Deen in Purmerend Weidevenne! #daaromwashetdruk 
j
i

De redactie van de wijkkrant krijgt geregeld vragen 
die worden doorgespeeld naar de personen die de 
antwoorden kunnen geven. Omdat sommige ant-
woorden mogelijk ook interessant zijn voor andere 
bewoners, starten we een nieuwe rubriek:'Ik zou 
wel eens willen weten…'. Heeft u een vraag voor 

bijvoorbeeld een wethouder, de wijkagent, de burgemeester/wijk-
wethouder, de wijkmanager of iemand anders, mail dan naar de 
wijkkrant en de redactie gaat voor u op zoek naar het antwoord.

Deze keer hebben we een vraag van mevrouw de Haas uit 
deelwijk Europa: Wat zijn de regels voor het uitlaten van honden 
in dit deel van de wijk?

Het antwoord is: In wijkgedeelte Europa geldt een algemene 
opruim en aanlijnplicht. De hond mag wel zijn behoefte doen 
in door gemeente onderhouden plantsoen. In afwachting 
van de evaluatie van het hondenbeleid  is dit beleid voor-
lopig actief. In de overige gedeelten van de wijk zijn wel 
voorzieningen. Op  http://purmerend.nl/wijk/weidevenne/
uitlaatroutes-weidevenne  kan gekeken worden  waar de 
aangewezen gebieden zijn.

Heeft u ook een vraag? Mail dan naar info@weidevenner.nl of 
schrijf naar Redactie wijkkrant Weidevenne, p/a Kransfontein 
40, 1448 RH Purmerend. 

De mozaïekbankjes zijn klaar!

Het bewonersinitiatief van 
Monique Klaasen om het 
speelplein aan de Tigris-
Indusstraat op te knappen 
is afgerond. Na drie maan-
den mozaïeken van de oude 
zandbakdelen door bewoners 
in een zee container staan de 
bankjes nu op het plein. Ze 
zijn door de buurtbewoners 
de afgelopen zomer voor-
zien van prachtige moza-
iekfi guren, ontworpen door 
 Monique. De eerste moza-
iekdag op 12 juni was gelijk 
een succes. Zowel ouders 
als kinderen kwamen naar 
de container om te helpen. 
Iedereen hielp mee, en niet 

alleen met mozaïeken. Een buurvrouw leverde stroom voor 
het licht in de container en een vader kwam langs met zelf-
gebakken taart. Toen het met tropische temperaturen wel erg 
warm werd, haalden buurtbewoners spontaan ventilatoren.

Zwaar maar leuk
Monique: "Het doel van dit project is ruimschoots gehaald. 
De bewoners hebben elkaar beter leren kennen tijdens 

het mozaïeken en werkten mee om een fi jne, mooie en 
gezamenlijke plek voor de buurtkinderen te realiseren. Tijdens 
het mozaïeken kwamen ook nieuwe activiteiten op het plein 
ter sprake om de kinderen, maar ook de bewoners van deze 
buurt dichter tot elkaar te brengen. Het was voor mij soms 
best wel zwaar om dit naast mijn werk erbij te doen, maar 
ik had het niet willen missen. Ik wil alle deelnemers dan ook 
hartelijk bedanken voor hun inzet!"

Laatste steentjes
Na het lijmresten wegkrabben, bankjes checken op losse stukjes 
en het voegen werden in de week van 16 oktober de bankjes uit 
de container op het plein gehesen. De week daarna kwamen de 
nieuwe speeltoestellen al. Wanneer de offi ciële opening is, was bij 
het maken van deze wijkkrant nog niet bekend. Inmiddels zijn de 
bewoners van Weidevenne ervaren mozaïekers: eerst de bankjes 
bij het winkelcentrum en nu op het Semerusplein. De vraag is 
dus: waar komen de volgende mozaiëkbankjes? Bewoners die dit 
willen organiseren, kunnen zich aanmelden bij Marianne Klein van 
Clup Welzijn.

Samenwerking
Het mozaïekproject in Weidevenne is tot stand gekomen in 
samenwerking met de gemeente en ontvangt een bedrag van 
het Oranjefonds, een donatie van het Coöperatiefonds van de 
Rabobank Waterland en Omstreken en een bijdrage uit het 
wijkbudget van de kerngroep Weidevenne. Marianne Klein, 
wijkadviseur van Clup Welzijn, heeft Monique ondersteund bij 
het organiseren van dit buurtinitiatief.  

BAREND ZOEKT TRAININGSHULP
Hallo, ik ben Barend Drost, een optimistische jongeman van 
34 jaar, en woon zelfstandig in een aangepast huis in Weide-
venne. Ik ben sportief, creatief en houd van humor en Ajax. Door 
een zuur stofgebrek bij m'n geboorte kan ik niet lopen en praten, 
maar ik communiceer via een spraakcomputer. Mijn grote pas-
sie sinds een half jaar is het spelen van Boccia, een soort jeu 
de boules, maar dan met grote, zachte ballen. Kijk op www.
facebook.com/barendboccia voor meer informatie en foto´s. Ik 
train veel en hoop op een plaats bij de paralympische spelen 

IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN…

Een aantal bewoonsters die deel 

uitmaakten van het vaste team: 

v.l.n.r.: Marloes de Graaf-Jarigsma, 

Inge Stevens, Monique Klaasen, 

Linda Heijne

van 2016. Op 1 november mocht 
ik meetrainen met het Nederlands 
paralympisch team. Dat was helemaal 
super! Ik ben op zoek naar een vrijwil-
liger die me twee maal in de week en 
voor een langere periode wil helpen en 
begeleiden bij het trainen.

Zou je het leuk vinden om me te 
ondersteunen tijdens de training? Mail 
me dan: barend32@live.nl.                
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#LetMelikYa. @moiitoy"@xBriittt: Fucking chill dat er nu een brug 
is tussen weidevenne en stad." Is dat rollercoaster ding open !? 

Raoul @xRaoul_"@PimSpaan_: @xRaoul_ ik zag je graffi ti bij weidevenne 
skatebaan nog, focking mooi!"tnx bro i s

Na een verblijf van een 
half jaar in de Verenigde 
Staten keerde Puck na de 
herfstvakantie weer terug op 
school. Dat is goed nieuws, 
maar het is nog fi jner om te 
kunnen vertellen dat haar 
behandeling tegen kanker 
succes heeft gehad.

In Amerika kreeg Puck een 
aanvullende behandeling tegen 
neuroblastoom, een zeldzame 
vorm van kinderkanker. Na 
een langdurige behandeling 

Puck is weer terug op school!

kon Puck vorige week via klassecontact (een mogelijkheid voor 
zieke leerlingen om via een verbinding tussen een laptop en een 
camera toch aanwezig te zijn in de klas) zelf aan haar klasgenoten 
vertellen dat ze geen kanker meer heeft. Dit is natuurlijk 
fantastisch nieuws!

Niet onopgemerkt
OBS  De Nieuwe Wereld liet haar terugkeer uiteraard niet 
onopgemerkt voorbijgaan. De school en haar klasgenootjes 
zagen er erg naar uit om Puck en haar familie weer te kunnen 
ontmoeten en te verwelkomen in de klas.

De redactie van wijkkrant Weidevenne is ontzettend blij dat 
onze jonge inwoonster en haar familie met zulk goed nieuws 
zijn teruggekeerd in Weidevenne.

De wijkkerngroep heeft versterking gekregen van twee 
nieuwe leden. We heten de heren Van Pelt en Prinsen dan 
ook van harte welkom. We kunnen meer mensen goed 
gebruiken om een weloverwogen oordeel over de zaken 
die aan de orde komen te kunnen geven. Mail gerust naar 
wijkkerngroepweidevenne@gmail.com als u een keer wilt 
langskomen op de kerngroepvergadering.

Vuil ophalen en parkeren
De herinrichting van de Origamistraat is nog steeds niet 
begonnen. Nu blijkt dat een interne miscommunicatie bij de 
gemeente hiervan de oorzaak is. De wijkkerngroep gaat de 
desbetreffende bewoners opnieuw om toestemming vragen 
in verband met het vrijhouden van parkeervakken tijdens 
vuilophaaldagen. We hopen dat de uitvoering dan snel kan 
beginnen.

Shootlab
De videofi lmpjes over de kerngroep zijn bijna klaar. Het 
dagelijks bestuur heeft de eerste proef gezien en daar waren 
we erg tevreden over. Er moeten nog een paar aanpassingen 
komen en daarna kunt u de fi lmpjes op onze website www.
weidevenner.nl bewonderen.

Brommers
De wijkkerngroep is bezig met een advies aan de gemeente 
over het voorstel om brommers zo veel mogelijk op de rijweg te 

laten rijden, het zogenoemde 
B.O.R.-project (brommers 
op de rijbaan). Er zijn voor- 
en nadelen aan het plan 
verbonden en we proberen een 
goed overwogen oordeel geven. We zijn blij dat we hiervoor een 
specialist in ons team hebben, namelijk Fons Verdurmen.

Hans Engels gestorven
Voormalig wijkwethouder van Weidevenne Hans Engels (1944) 
is, na een kort ziekbed, op woensdag 18 oktober overleden. 
Hij was wijkwethouder van 2005 tot 2010. Zijn betrokkenheid 
bij Weidevenne was groot, net als zijn kennis van zaken voor 
wat betreft bouwen en wonen. Op 13 november 2006 gaf 
Engels in het toenmalige Weidekerkhuis een informatieavond 
over het toen nog te bouwen kwadrant Europa. Tijdens deze 
avond kwam het plan voor een brug voor langzaam verkeer 
ter sprake. Tijdens deze druk bezochte avond gaf hij zijn 
eigen visie op de bouw en ontwikkeling van Weidevenne in 
het algemeen en kwadrant Europa in het bijzonder. De keuze 
voor het ontwerp van de huidige Melkwegbrug is nog tijdens 
zijn periode als wethouder gemaakt. Hij was altijd enthousiast 
over het wijkwerk en trots op Weidevenne. We zijn zeer 
getroffen door zijn overlijden.

Gerard Schotsman,
Wijkkerngroep Weidevenne.

NIEUWS VAN DE KERNGROEP WEIDEVENNE

De redactie van wijkkrant Weide-
venne wil de laatste editie van dit 
jaar feestelijk afsluiten met leuke, 
creatieve kerstwensen. Deze wensen 
kunnen gaan over vrede, geluk, lief-
de of saamhorigheid, maar het kan 
ook een wens zijn voor vrienden, 
familie of bewoners van de wijk. Wilt 

Creatieve kerstwensen gevraagd
u uw kerstwens in de volgende wijkkrant gepubli-
ceerd zien? Mail of schrijf dan naar de redactie. Ook 
op de website www.weidevenner.nl wordt een greep 
uit de wensen geplaatst.

Mail naar info@weidevenner.nl of stuur uw wens ouderwets 
via de post naar Redactie wijkkrant Weidevenne, p/a 
Kransfontein 40, 1448 RH Purmerend. 


