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HELDEN VAN DE FONTEINENBUURT
schreeuwen. Samen met zijn vriendje Lars rende hij op het
water af, dat even verderop bij de speelplaats ligt. Daar lag de
3,5 jaar oude Tim in het water. Zijn broertje Sem van zeven was
inmiddels ook bij hem. Tim kon zich nog net met z´n handen
vasthouden aan het riet dat langs de kant groeit. Myron: “Sem
en ik hebben z´n handen gepakt en Lars zijn benen. Zo hebben
we Tim op de kant getrokken. Vervolgens heeft Sem de ouders
gewaarschuwd. Waarschijnlijk heeft Tim ruzie gehad met een
ander kindje en heeft die heeft hem in het water geduwd.”

Hekjes

Myron, Sem en Lars (v.l.n.r.) wijzen de plek aan waar het jongetje in het water lag.

Het komt gelukkig zelden voor dat een kind dreigt te
verdrinken, maar als het dan toch zo is, is iedereen
natuurlijk erg blij als er meteen hulp opduikt. Dat is
precies wat onlangs in de Fonteinbuurt is gebeurd.
Tijdens het spelen bij de speelplaats aan de Oranjefontein
hoorde Myron (negen jaar) opeens een kindje gillen en

Simone, moeder van Myron: ”Ik heb hierover nog contact
opgenomen met de politie, maar die vond dat beide kinderen
te jong waren om hier iets mee te kunnen doen. Wel wil ik
kijken of we wat aan de veiligheid bij het water kunnen doen.
Nu nodigt het te veel uit om bij het water te spelen. Misschien
zijn hekjes bij het trapje er naar toe een oplossing.”

Normaal
Tim is inmiddels na een middagje rillen op de bank helemaal
bijgekomen van de schrik en speelt alweer buiten. Myron,
Lars en Sem vinden het heel normaal wat ze hebben gedaan.
Myron: “We dachten er niet bij na en hebben gewoon
geholpen. Ik vind het van Sem eigenlijk wel bijzonder, want hij
is bang voor water en stapte er toch gewoon op af.”
z

De wijkkerngroep Weidevenne en de redactie wensen u
fijne kerstdagen en een goed en gezond 2014 toe!

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl

Pagina

2

'KUNSTSCHAATSEN IS VEEL VERSCHILLENDE DINGEN DOEN'
Hoi, ik ben Kylie loots.
Ik ben elf jaar en zit op
kunstschaatsen. Ik was
zes jaar toen ik begon te
schaatsen op de ijsbaan
de Westfries in Hoorn. Ik
schaatste toen een dag in de
week. Al snel zagen ze dat ik
meer kon en vroegen ze me
meer te komen trainen. Ik ben
toen naar FSA Figure Skating
Amsterdam gegaan, naar mijn
huidige coach, Fiori Smid.
Inmiddels train ik vijf keer in
de week in de Jaap Edenhal
in Amsterdam.

eerste geworden tijdens de KNSB-Cup in de categorie Teens,
de hoogste categorie.
Tijdens die wedstrijd ben ik gescout door de SKN, de
Stichting Kunstrijden Nederland, waarvan Joan Haanappel
voorzitter is. De stichting wil graag dat het kunstschaatsen
weer bekend wordt in Nederland en heeft als doel weer naar
de olympische spelen te gaan. Er zitten nu elf kinderen in de
SKN, ik ben de op één na jongste. We krijgen vier keer per
jaar een kamp met een Canadese coach, dan moet je zeven
dagen in de week heel hard trainen. Ik krijg gelukkig vrij van
school hiervoor. Verder hebben we vier keer per jaar een
screening van ons lichaam door sportfysiotherapeuten.

Buitenland

Wedstrijden

Vorig jaar zijn we naar een kamp in Engeland geweest, waar
we les kregen van een Amerikaanse coach. Dit jaar zijn we
met onze eigen choreografe Aneta Kowalska naar Warschau
in Polen gegaan voor een kamp en een wedstrijd. Ook gaan
we elk jaar in de zomer naar België.
Ik vind het leuk om in de winter bij ons achter op de sloot te
schaatsen, alleen is het ijs dan een beetje hobbelig, zodat ik
niet echt iets kan oefenen, maar ik vind het wel heel gezellig.
Ik hoop ook dat het van de winter hard gaat vriezen, zodat ik
met mijn vriendinnen hier weer kan schaatsen.

Ik doe vanaf mijn zevende aan wedstrijden. Vroeger waren
die wedstrijdjes niet zo belangrijk, maar sinds dit jaar doe
ik mee aan de open Nederlandse kampioenschappen. Dit
is veel serieuzer, want er zitten dan twaalf juryleden naar je
te kijken. Ik vind dat best heel spannend. Vorig jaar ben ik

Momenteel zijn er selectiewedstrijden van de open
Nederlandse kampioenschappen. Ik ben hiervoor, samen met
mijn coach, al hard aan het trainen. Ik hoop dat ik kan laten
zien wat ik kan, ik heb er zin in!
z

Wat ik leuk vind aan kunstschaatsen, is dat je heel veel
verschillende dingen doet. Je werkt aan kracht, conditie en
elegantie. Ik vind springen op het ijs het leukst om te doen.
Ik heb heel veel vriendinnetjes in Amsterdam en het is altijd
gezellig in de kleedkamer!

Spannend weekend bij Heel Europa
In het weekend van 2 en 3
november was het spannend
bij de bouwlocatie Heel
Europa. Afhankelijk of het
weer zo zou stormen als het
weekend ervoor gingen de
twee hijskranen dertig meter
omhoog. Dit was nodig, want
de bouw is inmiddels alweer
gevorderd tot de tiende
verdieping. Uiteindelijk moeten er negentien verdiepingen
komen. De hijskranen zijn nu respectievelijk 90 en 75 meter.
De kraan staat op een betonnen frame van acht dikke palen,
die maar liefs twintig meter de grond in gaan. Hierdoor is het
mogelijk om ook bij windkracht vier te werken.
Voor de bewoners was de ophoging goed te zien, vanaf de
Melkweg naast de bouwlocatie. Daar staat een 'kleinere'
kraan. De verhoging van de kraan in de toekomstige
binnentuin was helaas niet te zien.
In de week van 6 november was de laatste stort van de
laagbouw. Op deze vloer komt het toekomstige parkeerdek.
Per verdieping komen er zes woningen. Aan het eind van het
jaar is de bouw gevorderd tot dertien verdiepingen.
z

Dave Dalgliesh @DalglieshDave 19 november Wat doen we in de
@weidevenne aan de actie #1dagniet 11 december geen woninginbraken.
Zouden de boeven zich eraan houden?!

Kerst op het plein
Op zondagavond 22 december wordt voor de derde keer
‘Kerst op het plein’ georganiseerd. Een gezellige avond
waar jong en oud liedjes meezingen, van ‘Stille nacht’
tot ‘Let it snow’.
Kom naar het plein bij de Brede School de Kraal aan de
Zambezilaan en geniet onder het genot van een gratis kopje
warme chocolademelk met slagroom of warme glühwijn.
De avond begint om 20.00 uur. Bij slecht weer wordt er
binnen gezongen.
De Christengemeente Purmerend wenst u hele
fijne kerstdagen en een gezegend nieuw jaar!
Voor
Voo meer informatie:www.facebook.com/
om/
ChristengemeentePurmerend

Laura Ruys @LauraRuysHR 19 november Na een lekker afwisselend dagje
sstel ik m'n avondeten nog even uit en mag ik nog een rondleiding in
het mooie Weidevenne doen! #Tigrisstraat
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Nieuws van de Wijkkerngroep
Alweer is er een jaar voorbij,
en dus is het tijd om de
balans op te maken. De
wijkkerngroepleden hebben
immers niet stilgezeten.
Veel bewoners hebben
nagedacht over de invulling
en de naam van ons nieuwe
wijkplein, waarvoor onze
dank. Wijkplein Weidevenne is nu een feit. Op de open dag
hebben de nodige bewoners kennisgemaakt met het wijkplein
en zijn activiteiten.
De gemeente heeft de kerngroep gevraagd om advies
over 'Brommers op de rijbaan' (BOR). De kerngroep heeft
hiernaar uitgebreid onderzoek gedaan, de nodige bewoners
en organisaties geraadpleegd en advies uitgebracht aan de
gemeente. Deze heeft ons advies gedeeltelijk overgenomen.
Dit jaar waren er weer veel buurtactiviteiten waarvoor de
kerngroep een tegemoetkoming in de kosten heeft gegeven.
De foto’s hiervan zijn te zien op www.weidevenner.nl.
Op 'Bewoners hebben inspraak' is goed gereageerd. De
eerste keus van bewoners is 'bomen/groen langs de Laan
de Continenten' en de tweede is een 'Wereldbol op twee

Leerlingen naar de gevangenis
Na het bezoek van rechter Ronny van de Water en griffier
Eva de Jong aan de groepen 7 van obs De Nieuwe Wereld
is het tijd om eens te kijken wat er gebeurt als je echt wordt
opgesloten. De redactie gaat daarom met de klas van juf
Marian op bezoek in het twee maanden geleden gesloten
Huis van Bewaring aan de Amsterdamse Havenstraat. Daar
worden we ontvangen in de bezoekersruimte. Bewakers Kim
en John geven de kinderen een rondleiding.
John: “Dit gebouw is van 1890 en voldoet niet meer aan de huidige voorschriften. Er is plaats voor 240 boefjes. De gevangene
komt binnen op de binnenplaats, waarna hij naar de badmeester
moet. Als je je niet aan de regels houdt, krijg je straf. Dat kan
de isoleercel zijn of niet meer naar buiten mogen om te luchten.
Iedereen die hier binnenkomt, krijgt ook een gevangenisdossier,
dat je leven lang wordt bewaard.” Hierna gaan we naar de leefafdeling met televisie, banken, tafels en een tafelvoetbalspel. John
legt uit dat als je je goed gedraagt tijdens je opsluiting, dat in je
eigen voordeel is. In de gevangenis is er een streng dagschema
van tijden en activiteiten. Als je verkeerd bezig bent, mag je
bijvoorbeeld niet naar de sportafdeling, de bibliotheek of de kerk.

Oorlog
In deze gevangenis is in de Tweede Wereldoorlog veel
gebeurd. Een van onze grootste verzetsstrijdsters heeft hier

SWGA GANG @xDanaeee_ 18 november En ik ben rijk want ik woon in
weidevenne
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rotondes'. Beide mogelijkheden liggen ter beoordeling bij
de gemeente. Samen met de Stichting Weidevenne en de
gemeente werken we de ideeën uit tot een compleet plan. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
De herinrichting van de Origamistraat is gereed en ziet
er mooi uit. De bewoners van de Origamistraat en de
Wajangstraat hebben de herinrichting gevierd met een
buurtfeest.
De jeu de boulesbaan bij de brede school de Kraal aan de
Zambezilaan is officieel geopend. U kunt op woensdag en
vrijdag na schooltijd een balletje gooien en gebruikmaken van
de kantinefaciliteiten.
De kerngroep en met name de redactie van de wijkkrant
onderzoekt of een papieren wijkkrant nog wel toekomst heeft
gezien de hoge kosten die hieraan zijn verbonden. Er wordt
gekeken naar alternatieven.
Op dit moment zijn we samen met gemeente en andere
organisaties bezig met diverse projecten voor de verfraaiing
van de schooltuinen in Weidevenne.
Namens de kerngroepleden en de redactie wens ik u fijne
kerstdagen en een goed en gezond 2014 toe.
Gerard Schotsman,
voorzitter Wijkkerngroep Weidevenne.

z

gezeten: Hannie Schaft. Een
jongen vraagt of er hier veel
bilafdrukken zijn. Nee, dat
niet, maar wel afdrukken van
vingers, neus, oor en dna,
want die zijn uniek.
De gietijzeren trap tussen de
afdelingen maakt indruk op
de leerlingen. Wie hebben
hier wel niet gelopen?
Dieven, moordenaars – en
zijn er mensen van deze trap
afgeduwd? John geeft overal antwoord op. Ja, er zijn mensen
geduwd en gevallen, en dat liep niet altijd even goed af.
Bij de tweepersoonskamers klinkt de vraag of hier moordenaars en dieven bij elkaar in één cel kwamen. John: “We kijken
altijd naar de karakters van de betrokken personen, want
anders is het binnen de kortste keren vechten.”

Kunst
De vitrinekast met allerlei attributen om te ontsnappen of
dingen naar binnen te smokkelen is heel interessant. Er hangt
onder meer een laken waarmee iemand binnen negentig
seconden over de muur is geklommen, en een kunstwerk van
vuilniszakken. Na een bezoek aan de keuken is het al weer
afgelopen met de rondleiding. Alle kinderen zijn het over één
ding eens: ze willen hier absoluut niet in het echt zitten!
z

Dave Dalgliesh @DalglieshDave 18 november Gedumpt bij speeltuintje
aan Toscane levensgevaarlijke strijkers @weidevenne @PolitiePurm
a
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PUZZELMARATHON OP WEG
NAAR FEESTDINER
We gaan hier van start met onze
puzzelmarathon. Wie na acht puzzels de
meeste punten heeft, wint een fantastisch
feestdiner in kerstsfeer voor twee personen
in de Neckerpoort.
Onder de juiste inzenders worden tien,
acht, vijf, drie en één 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 wel heerlijk
te genieten van dat feestelijke diner. De
stand van zaken wordt bijgehouden in de
wijkkrant en op de website www.weidevenner.nl.
Oplossing van de vorige opgave: het bord stond aan de
Melkweg, hoek Grand Canyon. Vanwege de feestdagen hebben
we deze keer toch nog een cadeaubon voor de winnaar: Jack
Steiraht. De bon komt naar je toe; veel plezier ermee!
Weet u waar deze foto is genomen, mail het antwoord dan
naar info@weidevenner.nl of gooi een briefje in de bus:
Kransfontein 40. Veel succes!
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Lekker vissen
en luieren
bij Zuidland
Menigeen heeft ze bezig
gezien bij het treinstation Weidevenne: medewerkers van de
firma Haitsma waren bezig met
de aanleg van een recreatieplaats met vissteiger. Mia Bok,
voorzitter van de cliëntenraad
van Zuidland, is er erg blij mee.
Mia: ”Het is al lange tijd een
wens van de cliëntenraad om een plek te realiseren waar bewoners van Zuidland en cliënten van de dagbehandeling kunnen
zitten, een praatje maken of gewoon genieten van de omgeving.
Het eerste idee was de aanleg van een tuin, maar in de besprekingen met de gemeente en de manager van Zuidland kwam het
idee van de visplek naar voren. Peter Beumer van de gemeente
heeft dat opgepakt en uitgewerkt in een plek met zitjes, struiken
en bomen. Uiteraard is alles geschikt voor rolstoelen en rollators.
Het was de bedoeling dat het deze zomer al klaar zou zijn, maar
nu wordt het vanaf de volgende zomer genieten aan het water. Ik
hoop alleen wel dat we net zo´n mooie zomer krijgen als dit jaar!”

Tegenslag
Inmiddels is alles gereed voor gebruik. Er was wat tegenslag door
de harde regens, want hierdoor was het zand en de aarde voor
de vlonder weggespoeld. Maar wie weet kan er in de winter wel
worden geschaatst vanaf deze plek...
z

Deelnemers wonen in de wijk Weidevenne. Leeftijd om in aanmerking
te komen voor de hoofdprijs is zestien jaar of ouder. De prijs is niet
inwisselbaar voor geld. Deelnemers geven toestemming voor publicatie in
de wijkkrant en op de website. Over de uitslag wordt niet gecorrespond

z

WINNAARS CADEAUBON
Nieuwe dienstregeling FACEBOOKACTIE HEEL EUROPA
Gefeliciteerd: @Frits Oudwater, @Wesley de Vries en @Hennie
openbaar vervoer
Dekker-Pouw! Jullie gaven als eerste drie een goed antwoord
op de vraag: hoe veel huurwoningen
komen er in Heel Europa (140). Jullie
ontvangen daarom een VVV-bon ter
waarde van 25 euro.
z

Let op, want de nieuwe dienstregeling
van het openbaar vervoer geldt vanaf 15 december. Alle
wijzigingen vindt u op EBS-ov.nl, maar de belangrijkste voor
Weidevenne zetten we hier voor u op een rijtje.

Sluiting Tramplein
Het busstation Tramplein is vanaf 15 december 2013 wegens
verbouwing gesloten. De meeste lijnen rijden naar het tijdelijke
eindpunt Melkwegbrug aan de overkant van het Noordhollands
Kanaal. Reizigers voor Purmerend Centrum kunnen het beste
gebruik maken van haltes Gedempte Where en Gedempte Singelgracht. Op de Gedempte Singelgracht kunt u overstappen tussen
de lijnen 103, 105, 110, 118, 122, 129, 301, 374, 375 en 413. Het
EBS-loket wordt tijdelijk verplaatst naar de Westerstraat.

R-net lijn 308
Op zaterdag rijdt lijn 308 al vanaf 8.00 in plaats van 9.00 uur,
iedere vijftien minuten.

Scholierenlijn 608
Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers naar Edam maken
gebruik van lijn 110 of 118.

Saskia Molenaar @Sassie41073 15 november File op het parkeerdek
weidevenne ....het moet niet gekker worden

z

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

jennifer dekker @jelude 9 november Werkenzaamheden duren tot 17.00
hek is dicht maar bouwlamp staat helaas nog aan jammer @gempurmerend
@weidevenne

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.
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INFORMATIE EN
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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