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‘Sinterklaas in Purmerend’

DE SPANNING IS VOELBAAR
Route
Over de route vanaf de kade door de stad is flink nagedacht
op het gemeentehuis, samen met de politie en de brandweer.
De route moet niet te lang of te kort zijn. Ook is van belang
dat Sinterklaas op zijn paard Amerigo er ruim overheen kan.
We willen namelijk niet dat kinderen in de knel kunnen komen
en natuurlijk ook niet dat Amerigo schrikt.
De route voert naar de Koemarkt. Het plein is ingericht voor
evenementen, en daar is ruimte. Er staat een podium waarop
de Sint wordt ontvangen. Door de hoogte daarvan is hij voor
iedereen goed te zien. De kinderen op de Koemarkt hebben
meestal al vele sinterklaasliedjes gezongen en zijn helemaal
voorbereid. Ook daar begroet ik de Sint in onze stad. Het
is elk jaar weer een prachtig gezicht om zoveel enthousiaste en blije kinderen te zien. Daarna maakt Sinterklaas een
rondgang over een afgezet gedeelte van de Koemarkt, dat
speciaal voor de kinderen is ingericht.
Burgemeester Don Bijl verwelkomt Sinterklaas.

Inzet
De komst van Sinterklaas naar Purmerend is elk jaar
weer een hoogtepunt. Duizenden kinderen en hun
ouders verwelkomen de Sint als hij per boot aankomt
bij de Kanaalkade, om vervolgens in optocht naar
de Koemarkt te gaan. Je kunt je voorstellen dat zo’n
groots welkom niet vanzelf gaat. Het begint bij het
bericht dat Sinterklaas weer van plan is te komen.
Je hoopt het wel en je verwacht het eigenlijk ook,
maar het is toch fijn om zekerheid te hebben.
We weten dat de Sint graag per boot naar Purmerend komt.
Dat kan immers ook heel goed via het kanaal. We willen ook
graag weten hoeveel Pieten meekomen. Het grote aantal Pieten
betekent dat ze meestal een eigen Pietenboot hebben. Die
boten moeten natuurlijk een goede plek hebben om aan te
leggen. De aankomst van Sint en zijn Pieten moet goed worden
voorbereid, omdat er zoveel mensen komen kijken. Dat maakt
het heel gezellig, maar het moet ook veilig. Bovendien willen
alle kinderen een goed uitzicht hebben. Dat vraagt om afzetting
van de aankomstplek en een deel van de route. Op de kade heet
ik als burgemeester de Sint van harte welkom in onze mooie
stad. Ik ken de Sint van eerdere ontmoetingen en weet dat hij
graag naar Purmerend komt. Hij weet veel van de stad. Hij vertelt
me altijd dat hij het zo leuk vindt om de kinderen te ontmoeten.
Vaak krijgt hij de mooiste tekeningen.

Het is elk jaar weer een hele klus om de intocht van Sinterklaas
goed te organiseren. Veel van het werk wordt gedaan door
vrijwilligers van de Stichting Marktstad Purmerend. Ik ben erg
dankbaar voor hun geweldige inzet. Ik ga ervan uit dat we ook in
2013 weer een heel gezellige en vrolijke intocht zullen beleven.
Don Bijl, burgemeester.

z

Aankomst Sinterklaas
Sinterklaas komt op zondag 17 november om 13.30 uur met zijn
stoomboot Purmerend binnenvaren. Aan de Kanaalkade wordt
de Sint ontvangen door burgemeester Don Bijl, de hulpburgemeesters en meneer Wout.
Er geldt die dag een
parkeerverbod op de
Kanaalkade. U kunt parkeren
op het parkeerterrein
Kanaalstraat, het parkeerterrein Neckerstraat of in
’t Lammetje. Nog beter, neem
de fiets, maar stal die niet op
of aan de Sluisbrug. De route
die Sinterklaas volgt is voor
alle verkeer afgesloten, en dus
ook de Sluisbrug.
z

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl
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Stichting Raquel nieuw
in Weidevenne

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 voetgangers op de Melkweg: 'Moet ik voorrang geven aan
voetgangers als ik als automobilist de Melkweg oversteek?'
Bij de kruising Melkweg/
Grand Canyonstraat staat
verkeersbord B6.
Dit bord wordt altijd
geplaatst in combinatie met haaientanden op het wegdek. Dit
houdt in dat je voorrang moet
verlenen aan bestuurders op
de kruisende weg, maar niet
aan voetgangers. Volgens
de wegenverkeerswet zijn
bestuurders namelijk alle
weggebruikers behalve voetgangers. Het kan natuurlijk
geen kwaad het wel te doen
(afhankelijk van de situatie).

Sinds 1 oktober
beschikt Stichting
Raguel over zeven
wooneenheden aan
de Mayonstraat in
Weidevenne voor
de verhuur aan
jonge volwassenen
met een lichte
verstandelijke
beperking.
Voorzitter Selma
Duinkerken: “We
willen voor deze
jongeren een thuisgevoel creëren en individuele zorgverlening
bieden. Ieder van hen heeft weer een andere verstandelijke
beperking en heeft daarom een andere aanpak nodig. We kijken
naar de mogelijkheden van deze bewoners en niet naar wat
niet kan. Er zijn nog woningen beschikbaar, dus neem contact
met ons op. We hopen dat de onderlinge betrokkenheid en
samenwerking met de buurt leidt tot integratie in de wijk.”

Voor en door elkaar
Heeft u ook een vraag voor bijvoorbeeld een wethouder, de
wijkagent, de burgemeester/wijkwethouder, de wijkmanager,
de redactie, de wijkkerngroep of iemand anders, mail die dan
naar wijkkrantweidevenne@gmail.com en de redactie gaat
voor u op zoek naar het antwoord. Een brief in de bus mag
ook: Kransfontein 40.
z

Tijdelijk busstation
bijna gereed

Doelgroep

Om de herinrichting van het
nieuwe Tramplein
mogelijk te
maken, is men
momenteel bezig
met de realisatie
van een tijdelijk
busstation aan de
Vuurtorengracht.
De bussen van
EBS rijden met
ingang van het
weekend van 8
Tijdelijk busstation.
Foto: P. Jonker
december vanaf
dit station. Dit is gelijk de ingangsdatum van de winterregeling.
Naar verwachting duurt de herinrichting van het Tramplein een
jaar en is het dus begin 2015 klaar. Tegelijkertijd wordt het depot
voor de nieuwbouw aan de Wolgalaan weggehaald. Deze strook
wordt vervolgens bedekt met gras.
Voor vragen kunt met Martijn Groot bellen, (0299) 452 452.

“De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Daarom kunnen
we de hulp van wijkbewoners goed gebruiken bij allerlei
klusjes, zoals het inrichten van de gezamenlijke ruimtes
en woningen. De bewoners zelf zijn nog op zoek naar
koelkasten, kookplaten, pannen, servies, tuinmeubels,
planten, fotolijsten, computers en printers; kortom, van alles.
Niet alleen materiële hulp, maar ook kennis, ervaring en
specialisme op welk gebied dan ook is van harte welkom.”

De doelgroep vormen jonge volwassenen met een lichte
verstandelijke beperking en een indicatie voor begeleid
wonen. Er zijn nog enkele woningen beschikbaar.
Voor meer informatie over Stichting Raguel kunt u contact
opnemen met Selma, telefoon 06 14656364 of 06 14362570,
e-mail info@stichtingraguel.nl, internet: www.stichtingraquel.nl. z

Open dag Kids III
Iedereen is van harte welkom
op 14 december bij het nieuwe
kinderdagverblijf aan de
Ivoorkust 2.
Onder het genot van een hapje
en drankje kunnen bewoners in
kerstsfeer een kijkje nemen. De open dag bij Kids III
is van 14.00 – 17.00 uur, uiteraard zijn ook kinderen
welkom. Meer info: www.kidskinderdagverblijf.nl
of tel.nr. 473323

z

• jennifer dekker @jelude 30 oktober
Lekker winkelen in stad, gratis je auto parkeren aan de donaulaan daardoorr
geen parkeerplekken dan voor bewoners @gempurmerend @weidevenne

• Martijn @martijn190073 28 oktober
Ook een boom op het schoolplein van de # koempoelan is omgewaaid.
#weidevenne #purmerend
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FEESTELIJKE OPENING
WIJKPLEIN WEIDEVENNE
Op donderdag 17 oktober was de feestelijke bekendmaking
van de naam voor het nieuwe wijkplein in Weidevenne.
Wijkwethouder Roald Helm onthulde samen met prijswinnares
Petra Bennis de naam: Wijkplein Weidevenne.
Roald: ”Dit nieuwe wijkplein is tot stand gekomen door
samenwerking van bewoners en organisaties. Mark Rutte kan
trots op ons zijn, want wij brengen al in de praktijk wat de
regering wenst, namelijk een participatiesamenleving. Weer
een bewijs dat de lokale overheid vooruitloopt op de centrale
overheid. Bewoners geven aan wat ze willen en gaan vervolgens
samen met de organisaties kijken of en op welke manier dit kan
worden ingevuld.”

Prijsvraag
Door middel van een prijsvraag, in de Wijkkrant Weidevenne
en op Weidevenner.nl, konden bewoners kiezen uit vier namen, te weten Wijkplein Dalie, Wijkplein Kruispunt, Wijkplein
Overtocht en Wijkplein Weidevenne. Na telling bleek dat
Wijkplein Weidevenne de voorkeur had. Petra was erg blij met
haar prijs. “Ik win nooit wat! Dit vind ik daarom extra leuk.
Ik ga binnenkort wat uitzoeken bij activiteitencentrum Abel
Tasmanplein (voorheen de Knoop; redactie).

Samen
Op het wijkplein werken diverse organisaties samen. Buurtbewoners kunnen op het Wijkplein Weidevenne terecht voor
informatie, activiteiten (georganiseerd voor en door bewoners)
en dienstverlening op het gebied van wonen zorg en welzijn.

Wijkinloopspreekuur
Weidevenne druk
bezocht
Twee keer per jaar houdt wijkwethouder Roald
Helm inloopspreekuur in de wijk. In samenwerking met wijkagent Peter Bouwer en de wijkmanager van Weidevenne konden de bewoners weer aandacht vragen voor een probleem,
een verzoek doen of een wens kenbaar maken.
Het was een komen en gaan van bewoners
deze avond.
Al voor zeven uur was de eerste bewoner gearriveerd. Deze
bewoner vroeg aandacht voor haar persoonlijke situatie. De
wachttijd voor een gesprek met de wethouder was op een
gegeven moment opgelopen tot ruim een half uur. Bezoekers
moesten dus wat geduld hebben.

Fietsers
Enkele bewoners hadden vragen en verzoeken over de
openbare ruimte en verkeerssituaties. Openbaar groen
was deze avond een populair thema. Er werden verzoeken
ingediend over het vervangen van bomen, de herinrichting
van perken en de verkeersveiligheid. Het (brom)fietsen op het
Van Damplein (Winkelcentrum) werd meermaals genoemd.
Bewoners zijn van mening dat dit een gedragsprobleem is.
De eigenaar van het winkelcentrum is samen met winkeliers,
politie en gemeente op zoek naar een oplossing.

Parkeren
Meer informatie is
te vinden op www.
wijkpleinweidevenne.nl.
Op 30 oktober was er een
feestelijke open dag voor
alle bewoners met kraampjes
en muziek, en ook voor
de inwendige mens werd
gezorgd.
z

Barend Drost in de prijzen
Boccia is een werpsport voor sporters met een hersenverlamming of met zware motorieke beperkingen en is vergelijkbaar met petanque. Barend Drost zit in een rolstoel en doet
fanatiek aan boccia, de laatste tijd met opvallend succes.
In juni was het Europees Kampioenschap in het Portugese
Guimaraes. Op het landentoernooi werd het Nederlands team
vijfde. Barend: ”Ik zat op de reservebank, maar heb toch goed
meegeholpen met het aansporen van mijn teamgenoten. We
mogen nu meedoen aan het Wereldkampioenschap volgend jaar.
In het individuele toernooi was er succes op dit EK. Ik heb de
laatste wedstrijd in zijn debuuttoernooi gewonnen van Ferran
Ribas: 4-1. De twee wedstrijden daarvoor was ik wat minder,
omdat ik erg veel last had van spanning. Maar mijn teamgenoot

• Robert @robertschp 23 oktober
Ben ik milieu bewust bezig ga ik met een mega-zak plastic naar de plastic
container is dat ding voor de 3de keer vol Weidevenne v. Damplein

Het parkeergedrag van vooral ouders bij scholen is op
deze avond ook weer genoemd. De wijkmanager gaat
in samenwerking met handhaving, school en betrokken
bewoners op zoek naar een oplossing. Tot slot van deze
avond werd aandacht gevraagd voor het hard rijden in
de Rotanstraat. Ook hier wordt samen met bewoners en
gemeente gezocht naar een oplossing. Het spreekuur duurde
tot na negen uur en de bezoekers zijn met een tevreden
gevoel naar huis teruggekeerd.
z

Daniel Perez zit in dezelfde
klasse als ik en won brons op
dit EK. In een andere klasse
heeft Judith Bulthuis van ons
team de kwartfinale gehaald.
Het was een mooie ervaring;
ik zou graag meer willen.”

Steeds beter
Dat Barend steeds beter wordt
blijkt, want op 13 oktober is hij Barend Drost (links).
tweede geworden bij het Open
Nederlands Kampioenschap tijdens de ParaGames in Breda.
Barend: ”Ik zoek nog sportieve mensen die me een paar dagen
per week willen helpen met trainen en meegaan naar toernooien om ballen op te rapen en een beetje voor me zorgen.”
z

• AnimeTweets_ @AnimeTweets_ 22 oktober
Weidevenne is zo'n buurt met echt mooie huizen xd
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WILLEM KRIJGT EEN BLOEMETJE

Ken je Wijk wordt puzzelmarathon

In april dit jaar schreef de redactie over Willem Noordhoorn,
76 jaar, die zich ergerde aan alle rommel in de vijver bij de
kruising Gangeslaan/Laan der Continenten. Hij besloot toen
zelf alle flesjes, bloempotjes, plastic zakken etcetera op te
ruimen. Met hark en emmer haalde hij de rotzooi uit de vijver.
Jaspert Verplanke van de afdeling Uitvoering van de gemeente las dat en op donderdag 19 september bedankte hij
Willem persoonlijk met een bloemetje voor zijn inzet voor een
betere wijk.

In de volgende wijkkrant gaan we van start met een
puzzelmarathon. Het blijven foto’s van plekken in de wijk, maar
deze keer zijn er geen cadeaubonnen te verdienen. Onder de
juiste inzenders worden punten verloot, en wie in november
volgend jaar de meeste punten heeft, wint een fantastisch
feestdiner in kerstsfeer voor twee personen in De Neckerpoort.
Naast Wijkkrant Weidevenne doet Wijkkrant Centrum mee
met de puzzelmarathon. Met andere wijken is er nog overleg
over deelname. De stand van zaken wordt bijgehouden in de
wijkkranten, maar ook op www.weidevenner.nl kan iedereen
zien wie waar staat op de ranglijst. De Neckerpoort was ooit
een barrière om buitenpoorters uit de stad te houden, maar
nu is het een mooie symbolische plek om bewoners bij elkaar
te brengen. Gewoon even een paar puzzels oplossen en wie
weet zit u daar in december volgend jaar met de winnaars uit
de andere wijken heerlijk te genieten van een feestelijk diner.

Opwarmronde
We beginnen met een opwarmronde, met als prijs waardering
en eeuwige roem. Weet u waar de foto is genomen, mail het
antwoord dan naar wijkkrantweidevenne@gmail.com of doe
een briefje in de bus: Kransfontein 40. De volgende wijkkrant
gaan we van start met de puzzelmarathon.
De winnaar van Ken je Wijk nummer 6 is Swen Hol, de juiste
oplossing is Piramidepad. De cadeaubon komt naar je toe. z
V.l.n.r.: Willem, Jaspert en Rob.

Waar is dit?

Jaspert: ”De gemeente wil mensen die zich op deze manier
inzetten voor de openbare ruimte graag in het zonnetje zetten. We werken aan de verbetering van de dienstverlening.
Meldingen over vervuiling, zoals in deze vijver, vallen hier ook
onder. Maar eigen initiatief zoals dat van Willem stellen we
zeker op prijs. We kunnen het tenslotte niet alleen.”

Samen
Tijdens een onderhoud met Jaspert en Rob Gigengack,
tijdelijk groepsmanager bij de afdeling Uitvoering, kwam het
gesprek op de Amsterdamse Stadsreiniging. Het bleek dat
Willem hier bijna zijn hele werkzame leven had gewerkt. De
verhalen over de Stadsreiniging van vroeger en nu kwamen
toen los. Jaspert nodigde Willem vervolgens uit om een keer
bij de Reiniging in de Baanstede langs te komen.

Actief
Volgens Willem is hij niet de enige die zo actief in de buurt
bezig is. “De bewonerscommissie van deze flat (aan de Rotanstraat; redactie) is ook erg bezig. Laatst stonden ze nog
met z´n allen de gevel schoon te maken met emmertjes met
sop en bezems!” Jaspert was blij verrast te horen dat er nog
veel meer senioren zijn in Weidevenne die zo betrokken zijn
bij hun buurt. Jaspert:” Als ze hiervoor grijpers of iets dergelijks nodig hebben, dan hoor ik dat graag, want we kunnen
altijd kijken hoe we kunnen helpen. De bewoners doen dat
door aan te geven wat er moet gebeuren en de afdeling Uitvoering door actief naar die bewoners te luisteren.”
z

• Judy Scratchwood @Superwoman16872 17 oktober Wauw! Nieuwe
paaltjes bij #melkwegbrug #weidevenne ziet er een stuk beter uit!
p

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 Druk & Copyshop.
Drukwerk: De Bondt Grafimedia BV.
E-mail redactie: info@weidevenner.nl, telefoon: (0299) 434566.
@weidevenner

De Weidevenner

• Roald Helm @RoaldHelm 17 oktober
Weidevenne heeft eindelijk een wijkplein. Prachtig om te zien dat zowel
vrijwilligers als professionals aanwezig waren. Samenwerking loont.

Bijlage I Wijkkrant Weidevenne

Wijkplein Weidevenne - informatie activiteiten en projecten

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!

Bijlage II Wijkkrant Weidevenne

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.

TOELICHTING
In Wijkplein Weidevenne werken het Centrum voor Jeugd en Gezin, Clup Welzijn, De Zorgcirkel en de Prinsenstichting samen aan activiteiten en dienstverlening voor (buurt)bewoners.
Deze organisaties bieden naast de activiteiten in het overzicht ook de volgende diensten:
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vragen over opvoeden en opgroeien.
Meer info: www.cjgpurmerend.nl
Clup Welzijn
Wijkadvies, buurtbemiddeling, vrijwilligersvacaturebank, jeugdbuurtwerk, jongerenwerk en verhuur.
Meer informatie: www.clup.nl
De Zorgcirkel
Woon- zorglocaties, thuiszorg en maaltijdvoorziening,
Meer informatie: www.zorgcirkel.com
De Prinsenstichting
Woon-zorglocaties, weekend– en vakantieopvang, crisisinterventie, werken, leren, dagbesteding en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

INFORMATIE EN ADRESGEGEVENS
Wijkplein Weidevenne E info@wijkpleinweidevenne.nl

I www.wijkpleinweidevenne.nl

Locatie Zuidland, Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend T 0299 722 350
Locatie Activiteitencentrum Abel Tasmanplein, Abel Tasmanplein 54, 1448 NL Purmerend T 0299 459 570
Locatie Jongerencentrum Columbuzz, Australiëlaan 2, 1448 NG Purmerend, T 0229 450 724
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www.wijkpleinweidevenne.nl

