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WIJKKRANT

GRATIS MONDZORGADVIES OP OPEN DAG
Zaterdag 20 april vindt de landelijke Dag van de
Mondhygiënist plaats. Deze dag is georganiseerd door de
Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), de
landelijke beroepsvereniging. Het publiek kan een kijkje
komen nemen in de mondzorgpraktijk en krijgt een gratis
mondzorgadvies.
Weet u waarom het belangrijk is om uw mond gezond te
houden? We willen natuurlijk allemaal ‘oud’ worden met
een gezonde lach. De problemen als gaatjes, tandsteen en
aanslag zijn bij iedereen bekend. Maar uit wetenschappelijk
onderzoek is gebleken dat er een relatie bestaat tussen
ontstoken tandvlees en het krijgen van hart- en vaatziekten,
vroeggeboortes of complicaties bij diabetes.
Dat zijn redenen genoeg om dagelijks twee keer op de juiste
wijze te poetsen, ook tussen de tanden en kiezen te reinigen
en natuurlijk het gebit regelmatig te laten controleren bij de
mondhygiënist.

Open dag
Op zaterdag 20 april kunt u
een kijkje nemen in de twee
mondhygiënepraktijken in
het gezondheidscentrum van
Weidevenne. Mondhygiënisten Petra de Vries, Tamara
van Deijl, Remco Stoks en
Judith van Vliet geven u een
mondzorgadvies en beantwoorden al uw vragen over
mondgezondheid.

W E I D E V E N N E
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

Het kloostercomplex komt in een kader van zuilbomen, dat
een plek in de vrije ruimte markeert. Richting het westen
van de kavel waaiert het strakke kader uit in een meer
organische strooiing en variatie in soorten. Om dit beeld te
kunnen bereiken, moesten achttien populieren van mindere

v.l.n.r Judith, Tamara, Remco en Petra

U bent deze dag van harte welkom om tussen 10.00 en
16.00 uur vrijblijvend de praktijk te bezoeken. Het adres is
Melbournestraat 2G (tweede etage). Meer informatie over
onze praktijk leest u op www.mondzorgpurmerend.nl en
www.mondzorgvandeijl.nl.

z

kwaliteit of conditie wijken. Ook moesten zes essen langs de
huidige bouwweg verdwijnen voor de nieuwbouw. De aan de
zuidwestzijde gesitueerde bomen worden vervangen om meer
openheid en variatie in de vegetatie te brengen.

Redenen
De bomen in het Convento-gebied zijn om verschillende
redenen gekapt. In de eerste plaats is dat om de ontwikkeling
van het deelgebied mogelijk te maken en de gewenste
beplantingsstructuur te realiseren. Ten tweede waren de hoge
populieren die in een groep in dit gebied stonden in slechte
conditie. Populieren hebben een levensverwachting van
gemiddeld twintig jaar, waarna hun krachten afnemen en er bij
harde wind veel takbreuk ontstaat. Dit levert gevaarlijke situaties
op voor passanten. Ten slotte zijn de kleinere essen aan de
westzijde verwijderd omdat de grond aan die kant sterk verzakt
is; die moet worden opgehoogd. Bestaande bomen kunnen er
echter niet tegen als grond wordt toegevoegd rond de stam. z

Praatje maken met de wijkwethouder

COLOFON

Altijd al eens van gedachten
willen wisselen met uw wijkwethouder? Dan is dit uw kans!

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: 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.

Op maandag 22 april komt
Roald Helm naar uw wijk en
gaat graag met u in gesprek.
Tussen 19.00 - 20.30 uur bent
u van harte welkom in jongeren
centrum Columbuzz aan het
Abel Tasmanplein. Aanmelden
hoeft niet, u kunt gewoon langskomen. Deel uw
wijkwensen, -zorgen en -ideeën. Ook de wijkmanager en
de wijkagent zijn die avond aanwezig.

Veilig Weidevenne @SafeWeidevenne
Hier vind je belangrijke berichten uit de facebookgroep Veilig
Weidevenne. Word lid! http://www.facebook.com/groups/
383849935045730/?fref=ts#!/groups/383849935045730 …

@weidevenner
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ONTHULLING MOZAÏEKKLOK IN WOONSTATE PASSTOORS

Bomen gekapt in deelgebied Convento
Het gebied rond de rotonde
in de Laan der Continenten is
onderdeel van de projectlocatie
Convento. Voor deze plek is
al in de jaren negentig een
bijzondere visie opgesteld.
Het gebied krijgt de uitstraling
van een kloostercomplex,
waarbij de architectuur van de
bebouwing een beeldbepalend
element vormt. De groenstructuur versterkt het beoogde beeld,
maar daarvoor moesten wel wat bomen worden gekapt.
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In Weidevenne zijn er al mozaïekbankjes bij Columbuzz
en bij de speelplaats aan het Semerusplein. Blijkbaar
werkt dit aanstekelijk, want de bewoners van de
woonstate Passtoors aan de Karavaanstraat zijn ook
aan het mozaïeken geslagen.
In november komt Leroy Budel van Intermaris met het idee
om samen met de bewoners iets te maken voor de bewoners.
Al enkele jaren verzorgen Carolien Spitteler en Liesbeth
Bijlsma belangeloos op dinsdag voor de bewoners een
creatieve middag in de Terugkom. Dit is de ontmoetings/
ontspanningsruimte van de woonstate Passtoors. Na overleg
met de vaste club deelnemers is besloten een klok te
mozaïeken. In november is gestart met het mozaïeken, met
een onderbreking tijdens de feestdagen. Nu hangt er een
klok die mag worden gezien. De afwerking van de klok, het
aanbrengen van kit en het voegen heeft Wouter Kok voor
zijn rekening genomen. Kortom, iedereen die dat kon, heeft
letterlijk zijn steentje bijgedragen.

Sandra @Sandrinos
Iemand een #parkiet kwijt in de #weidevenne? Erg tam,zit nu op mijn stoel
pic.twitter.com/77pws6It

Onthulling
De klok is dinsdagmiddag 26 februari om 13.00 uur onthuld
door Toos van Meel (bewoonster) en Liesbeth Bijlsma
(vrijwilligster). Iedereen was het er over eens dat het nog
gezelliger was geworden in de Terugkom!
z

Bouw Heel Europa van start

Gedeputeerde Elvira Sweet

De Weidevenner

De bewoners met rechts de vrijwilligers Carolien en Liesbeth.

slaat feestpaal.

Het zal veel Purmerenders niet
zijn ontgaan: vanaf zeven uur
in de ochtend komen er harde
klappen uit de richting van de
Melkwegbrug. De Wooncompagnie
is daar van start gegaan met de
bouw van het meest bijzondere
project in zijn geschiedenis:
woonzorgcomplex Heel Europa aan
de Genuahaven in Weidevenne. Het
maar liefst negentien verdiepingen
tellende gebouw is straks het
hoogste in Purmerend.

Heel Europa is een project met 140 sociale huurwoningen
voor diverse doelgroepen, waarvan zeventien woningen voor
bewoners met een indicatie. Daarbij komen vier groepswoningen
voor 24 psychogeriatrische ouderen. Het complex wordt het
middelpunt van een woonservicezone. Er komt bijvoorbeeld
een grand café als ontmoetingsplek, een streekproductenwinkel
en kinderopvang. Ook komen er een kapper, een stomerij en
een nachtpost. De oplevering staat gepland voor eind 2014.
Op donderdag 28 februari is onder grote belangstelling een
feestelijke heipaal geslagen door Elvira Sweet, gedeputeerde
voor Cultuur, Bestuur en Zorg van de provincie Noord-Holland.

Centraal punt
Na de toespraken en een muzikaal intermezzo, waarbij alle
aanwezigen uit volle borst het lied ‘In heel Europa, mijn
ouwe opa’ meezongen, onthulde wethouder Hans Krieger
een afbeelding van de infotuin. Dit wordt een plek waar
geïnteresseerden de bouw kunnen volgen en alle gewenste
informatie kunnen krijgen. Deze tijdelijke tuin is een voorloper
van de uiteindelijke binnentuin die in overleg met bewoners
en de buurt is gekozen en door Delva Landscape Architects
wordt aangelegd. Steven Delva houdt een lezing over de
binnentuin Heel Europa op woensdag 17 april van 20.00 –
22.00 uur in de bibliotheek aan de Waterlandlaan 40. Men kan
zich gratis aanmelden via de knop kaartreservering op www.
bibliotheekwaterland.nl, of bij de klantenservice 0299-433323 of
in één van de vestigingen.
Zodra bekend is hoe en
waar de aanvragen voor een
plek of woning in het complex
kunnen worden gedaan, kunt
u dat lezen in de wijkkrant; we
houden u op de hoogte.
Kijk voor meer foto´s naar
het webalbum op
www.weidevenner.nl.

z

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl

Impressie van de tijdelijke infotuin
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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 een verkeersbord.
Er staan drie blauwe U-borden in Weidevenne. Aan het eind bij de laatste rotonde staat de laatste. Als je
verder rijdt, kom je niets tegen wat er mee te maken kan hebben. Wat betekenen deze borden? Met deze borden worden
vaste uitwijkroutes aangegeven. Die heb je onder meer nodig

NIEUWE KERNGROEPLEDEN STELLEN ZICH VOOR

bij een afsluiting van de snelweg, bijvoorbeeld
veroorzaakt door een ongeluk, wat al snel tot een
file leidt. Het op dat moment nog organiseren van
een omleidingsroute met de bijbehorende bewegwijzering kost veel tijd. Door vaste uitwijkroutes
in te stellen op regionale wegen, aangegeven
met speciale borden, kunt u snel een alternatieve
route nemen. Deze borden moeten uiteindelijk de bekende gele
omleidingsborden vervangen.
z

ONDERNEMER IN DE WIJK: fotograaf Pieter Plas

Jacques van Pelt en Frans Prinsen, beiden lid van de
Vereniging van Eigenaren Emerald, waren uitgenodigd door
de Kerngroep om eens te komen kennismaken. Dat beviel
zo goed dat beiden maar meteen zijn gebleven en nu actief
meedoen in de kerngroep.
Jacques is 65 jaar, getrouwd, heeft een dochter, een zoon en
vier kleinkinderen, en heeft ruim dertig jaar bij de ABN/Fortis
gewerkt. Frans is ook 65, weduwnaar en heeft twee dochters
en een kleinkind, en heeft veertig jaar bij Nuon gewerkt en is
nu, net als Jacques, gepensioneerd.

Waarom doen jullie mee met de kerngroep?
Pieter Plas (57) besloot drie jaar geleden van
zijn hobby zijn vak te maken, waardoor we
een ervaren fotograaf in onze wijk hebben.
Pieter: ”Door omstandigheden was er in 2010
plotseling het moment dat je zo’n knoop
eindelijk eens doorhakt. Ik werk vier dagen
per week bij de gemeente Amsterdam en
ben nu één dag per week beroepsfotograaf.
Enkele vaste klanten zijn het ROC Amsterdam, het Joods
Historisch Museum, Stadsdeel Zuid in Amsterdam en het
Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück.”

Popgroepen
Op zijn twintigste was Pieter al druk bezig met zijn hobby
fotografie. Dat varieerde van foto's van popgroepen tot aan
nieuwsfoto’s. “In Amsterdam had ik vaak de politiescanner
aan. Ik wachtte dan op een ongevalmelding en ging daarna
razendsnel naar de plek om een foto te maken. Een van mijn
eerste betaalde opdrachten was een reportage in Paradiso

van de destijds bekende popgroep Massada.“
De bedrijfsnaam Pphoto is trouwens een woordspeling van
het woord Photo en zijn naam Pieter.

Kunst
Pieter fotografeert producten, congressen, bruiloften en
bedrijfsfeesten, maar doet vooral kunst- en portretfotografie.
De laatste twee items passen uitstekend bij de activiteiten
van zijn vrouw. Zij maakt zelf kunst en heeft veel verstand van
kleding en visagie. Pieter vertelt dat er bij portretfotografie veel
menselijke aspecten komen kijken. Het model moet goed op
zijn gemak zijn om tot een mooi resultaat te kunnen komen.
Op de vraag wat tot nu toe zijn beste foto is, antwoordt hij:
“Ik ben tevreden met mijn werk, hoor, maar de allerbeste
wordt de volgende of de daaropvolgende foto die ik ga
maken! Ik ben momenteel behoorlijk wat tijd kwijt met
fotograferen. Daardoor blijft mijn website www.pphoto.nl wat
achter, maar binnenkort zet ik er weer recente foto´s op.”
Voor meer informatie en contact, kijk op www.pphoto.nl.

z

Weidevenners verder in voorleeswedstrijd
Maar liefst vijf scholen in Weidevenne waren vertegenwoordigd bij de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd 2013. Uiteindelijk gingen Iris de Jong van de
Koempoelan en Omar Nait Aicha van ´t Caroussel door naar
de volgende ronde op 23 maart in Alkmaar. Dit jaar is het al
weer twintig jaar geleden dat de Nationale Vooorleeswedstrijd
begon. In al die jaren namen ruim een miljoen kinderen deel
aan deze wedstrijd, vertelde Tonny Schrijen van de Bibilotheek Waterland, die de middag presenteerde.

Favoriet
Op de scholen zelf konden de kinderen zich opgeven. De winnaar van de school ging vervolgens door naar deze voorronde.
Tien kinderen uit groep 7 en 8 lazen ieder een stukje voor uit
hun favoriete boek. De onderwerpen van de boeken liepen
enorm uiteen. Omar las voor uit 'De griezelbus', Iris uit 'De
hongerspelen'. Amber van de Oeboentoe maakte indruk met
haar keuze voor 'Geen weg terug', een boek over anorexia en
eetstoornissen. Verder kozen Maya van de Nieuwe Wereld voor
'Dreadlocks en lippenstift' en Noa-Anna van de Marimaba voor

REAL Miguel @Kwaiissue_
vanaf morgen kermis weidevenne super skeer
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'Dolfijnenavonturen'.

Jury
De jury
bestond uit
Petra van
Lint (casIris en Omar met hun oorkonde
ting jeugdfilm 'Mees
Kees'), Thalia Verwoert (Voorleesexpress voor kinderen met
een taalachterstand) en Frans Kloet (onderwijzer). De jury
vindt het vooral belangrijk dat het kind dat voorleest geloofwaardig overkomt, het verhaal goed kan overbrengen op de
luisteraars. Ook wordt er op gelet dat er in een prettig tempo
wordt gelezen en dat de emotie juist wordt overgebracht. De
jury vond het een moeilijke keuze. Iris en Omar waren net iets
beter dan de andere kinderen, maar in feite zijn alle tien leerlingen die hebben meegedaan al winnaars. Ze hebben ieder
al een medaille gekregen als beste van de school!
z

l
lutz
@luukske5
Denk ff de 308 terug te nemen naar huis nou heb heel weidevenne ook weer
gezien..

Jacques: ”Een van de redenen is het beter leren kennen van
de wijk. Anders gezegd: wat gebeurt er? Wij hebben jaren
in de Bijlmer gewoond en daar was de saamhorigheid erg
groot. Toen wij dertig jaar geleden naar Purmerend kwamen,
moesten we echt wennen. Want de saamhorigheid zoals we
die gewend waren misten wij in Purmerend.”
Frans: ”In feite heb ik dezelfde reden als Jacques. We zitten
samen in het bestuur van de VvE en ontmoeten elkaar
regelmatig. Het is een gezellige vereniging en voor de
saamhorigheid gaan we elk jaar met z’n allen uit eten. Er zijn
dertien appartementen en inmiddels bestaan we tien jaar,

wat we op de Poelboerderij
met een boottocht en een
barbecue hebben gevierd.
Toen ik hier kwam wonen,
had je nog last van de
spoorbomen op de Melkweg,
omdat kinderen geregeld een
muntje op de rails legden,
waardoor de spoorbomen
beneden bleven en de
bel bleef rinkelen. Met de
komst van het station is dit
probleem opgelost.”

Rechts Jacques, links Frans

Wat zijn jullie hobby´s?
Jacques: ”Onze kleinkinderen zien we regelmatig en ik ben gek
op treintjes, dus dat kan ik mooi combineren. Daarnaast ben ik
sinds 2008 gids op de Poelboerderij in Wormer/Jisperveld. Dit
is een echte ouderwetse boerderij die onderhouden wordt door
vrijwilligers. Kijk maar eens op www.poelboerderij.nl.”
Frans: ”Ik houd van sporten als voetbal en honkbal. Zelf
tafeltennis ik nog elke week, ik ga regelmatig klaverjassen
en ben ook een verwoed karpervisser. Daarnaast ben ik
secretaris van de Vereniging van Eigenaren.”

z

Bewoners maken Weidevenne veiliger
Is er wel eens bij u ingebroken? Is uw fiets wel eens gestolen?
Loopt u ook wel eens een stukje om omdat er een groep
vervelende jongens op de hoek staat? Deel dat dan met uw
wijkgenoten en help elkaar Weidevenne veiliger te maken.
Samen zien en horen we meer en kunnen we elkaar helpen.
Eric Kooijman, redactielid van deze site en in het dagelijks
leven werkzaam bij de politie in Amsterdam, kwam op het
idee de krachten van bewoners te bundelen en richtte een
Facebookgroep op: Veilig Weidevenne. “Bij wijze van experiment
wilde ik kijken of het mogelijk was een grote groep bewoners
met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen. Ik voegde
negen leden toe aan de groep. Dat was het aantal in Weidevenne
wonende vrienden van mij op Facebook. Elk lid kon weer
vrienden uitnodigen en zo ontstond een sneeuwbaleffect.”

Honderd
Dit bleek goed te werken, want na een week waren er al

meer dan honderd leden. “Het zijn allemaal
wijkbewoners en sommigen van hen doen, net
als ik, ook in hun werk iets met veiligheid. Dat
kunnen we goed gebruiken in de groep. Zo is er
een beveiligingsexpert, maar ook de manager
van Deen Weidevenne, die tevens voorzitter is
van het Keurmerk Veilig Ondernemen van het
winkelcentrum.” Ook de wijkkrantredactie zorgt
voor up-to-date nieuwtjes vanuit de wijk. De
wijkagent is meteen geïnformeerd over de groep en hij is er erg
blij mee. Als er nieuws of vragen van de wijkagent zijn, worden
deze met de groep gedeeld. Ook wordt belangrijke informatie
uit de groep doorgestuurd naar de wijkagent.
Wilt u ook lid worden? Dat kan met een Facebookaccount. Ga
naar www.facebook.com/groups/veiligweidevenne en meld u
aan! Er zijn inmiddels al meer dan 140 leden.
z

ONDERZOEK SPORTWENSEN IN WEIDEVENNE
Spurd start in de loop van deze maand een onderzoek onder
de inwoners van Weidevenne en Centrum. Hiermee wil Spurd
de beweeg- en sportwensen en -behoeften van de huidige en
toekomstige vijftigplussers in kaart brengen. Door het onderzoek
kan het toekomstige aanbod beter aansluiten op de vraag. Voor
het onderzoek stelt de gemeente eenmalig adressen beschikbaar
voor het toezenden van een enquête. Uit landelijke onderzoeken
is bekend dat veel vijftigplussers wel willen sporten, maar dat het

Handhaving Purmerend @handhaving1441
Rondom de Zuidpool en het gebied tussen station en winkelcentrum
Weidevenne geldt nu ook een alcoholverbod.

aanbod daarop onvoldoende aansluit. Het gaat dan niet alleen
om de sporten zelf, maar ook om de dagen, tijden en kosten. De
enquêtes worden in de wijk zelf afgenomen en een aantal wordt
per post verstuurd. De enquête is ook online in te vullen via de
website van Spurd.
Wie het verzoek krijgt medewerking te verlenen aan een van de
onderzoeken en daarover een vraag heeft, kan contact opnemen
met Spurd, telefoon (0299) 418 100 of e-mail info@spurd.nl.
z

Purmerend @gempurmerend
Eerste paal woonplan Convento in Weidevenne: Woensdag slaat Wethouder
Krieger de eerste paal woonplan Convento. http://bit.ly/13IYEbW

