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NIEUWE SCHOENMAKER IN WEIDEVENNE
Klanten hebben bij mij de keuze. Als je een paar schoenen
van Van Bommel of Van Lier wilt laten repareren met origineel
materiaal, dan kan dat. Het is wel wat duurder, maar gaat ook
langer mee.”

Ervaren

Bezoekers van het winkelcentrum zal het wel al zijn
opgevallen: de inrichting van de schoenmakerij is veranderd,
net als het personeel. Cor van Lent heeft, na veertig jaar,
per 1 februari het stokje overgegeven aan Peter Jonker.
Cor: “Ik ben nu 62 en ga het wat rustiger aan doen. Ik
ben nog wel regelmatig in de winkel te vinden, want het
schoenmakersbloed kruipt toch waar het niet gaan kan.”
Peter Jonker (32) is geen onbekende in het vak. Hij heeft
al twaalf jaar een schoenmakerij in Volendam en vond het
tijd om z´n vleugels uit te slaan in Purmerend. Peter: ”Ik
heb het certificaat Meester Schoenmaker. Dit houdt in dat
het schoenmakersgilde je controleert op vakmanschap,
klantvriendelijkheid en reparatie met merkonderdelen.

Disco in Columbuzz

Naast Peter staat er nog een ervaren kracht in de winkel:
Marleen Dijkhof. Ze werkte al in de winkel in Volendam en
heeft ook het certificaat Meester Schoenmaker. “Ik vind
het erg leuk om in deze nieuwe winkel in Weidevenne
te staan. Naast het maken van schoenen verkopen we
nu ook lederwaren, zoals damestassen van Daniel Ray,
Brunotti, Esprit, Olilly, Converse en Pipstudio, maar
ook portemonnees, riemen, koffers en rugzakken en
schooltassen.”

Webshop
De winkel heeft ook een webshop: www.reiskofferonline.nl.
Peter: ”We kunnen namelijk niet alles in de winkel laten zien,
want dat neemt te veel ruimte in. We hebben wel een aantal
koffers in de winkel van Delsey, Titan en Ellehammer, zodat
de klant een idee heeft.”
En hebt u Uggs die stuk zijn, Peter en Marleen zijn
gespecialiseerd in reparatie. Kijk op www.uggsmaken.nl voor
alle informatie.
Peter bewijst met zijn winkel in Weidevenne dat het oude
ambacht van schoenlapper (al sinds de Romeinen) toch met
zijn tijd kan meegaan.
l

deur. Voor meer informatie: d.karsten@clup.nl. Tot ziens in
Columbuzz!

Enkele actieve jongeren uit Weidevenne hadden onlangs
bij de jongerenwerker van Columbuzz, onderdeel van Clup
Welzijn, aangegeven dat ze een disco wilden organiseren
voor hun leeftijdsgenoten. Op 30 maart vond daarom in
Columbuzz een Paasdisco plaats. Er was discomuziek, maar
ook limbo-en, stop-dansen en breakdancen. Zelfs een potje
stoelendans kwam aan bod.
De disco in Columbuzz vindt twee tot drie keer per jaar plaats
en wordt georganiseerd voor en door tieners in de leeftijd van
elf tot en met veertien jaar. Tijdens de disco mogen de tieners
niet naar buiten. Er wordt geen alcohol geschonken en roken
is niet toegestaan.
De volgende disco is op zaterdag 25 mei van 20.00 uur tot
22.00 en kost een euro in de voorverkoop en 2,50 aan de

De discocrew tijdens de voorbereidingen op de avond zelf.

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl
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ONDERNEMER VAN DE WIJK: NATASJA BALTUS-BOLLUYT
Voor onze rubriek ‘Ondernemer van
de wijk’ spraken we deze keer met
Natasja Baltus-Bolluyt. Ze runt met
veel enthousiasme en gedrevenheid
het bedrijf Etoile Catering.
Natasja woont met haar man en zoon
sinds 2003 in Weidevenne. In haar vrije
tijd treedt ze af en toe op als zangeres.
Natasja: ”Ik heb in diverse bands
gezongen en nu zing ik af en toe nog solo.”
Als banketbakker vond Natasja het in eerste instantie erg
moeilijk om een leuke baan te vinden waarin ze haar creativiteit
kwijt kon. Ze maakte een korte tussenstop bij Nikon als
marketingmedewerker om uiteindelijk twee jaar geleden de
’echte’ stap te zetten om voor zichzelf te beginnen.
Na haar banketbakkersopleiding ging ze een wijnopleiding
doen om zich breder te oriënteren. “Ik wil dolgraag voor een
breed publiek kunnen koken, zowel voor bedrijven als bij de
mensen thuis.”

Franse keuken
De culinaire keuken van Etoile Catering bestaat uit kwalitatieve
en smaakvolle gerechten en is Mediterraans georiënteerd.
Natasja: “De producten die ik gebruik, worden bereid in eigen
keuken met eerlijk ingrediënten.” De klanten zijn volgens Natasja vooral enthousiast over het gebruik van de verse dan wel
biologische producten en de diversiteit van smaken en mogelijkheden. ”Een populair en één van mijn favoriete gerechten is
een dessert met vers seizoensfruit en huisgemaakte mascarpone, maar ook een huisgemaakte quiche staat in de topvijf”,
aldus Natasja. Wilt u haar in actie zien? Op 20 mei geeft ze een
kookdemonstratie bij de Pinksterfair in Slot Zeist.

Lente-aanbieding
Voor de lezers van de Wijkkrant Weidevenne heeft Natasja
nog een speciale lente-aanbieding: een quiche schapenkaas
en rode ui (vegetarisch) of een quiche lorainne (voor
twee personen). Daarbij krijgt u een groene salade, een
stokbroodje met tapenade en een fles rosé of Prosecco,
en dat voor slechts € 17,50. Bestellen kan via info@etoilecatering.nl, onder vermelding van wijkkrant Weidevenne.
Kijk op www.etoile-catering.nl voor meer informatie.
l

Bewoners hebben inspraak
In onze vorige wijkkrant en op de website weidevenner.nl konden
wijkbewoners de afgelopen periode hun voorkeur uitspreken
en ideeën leveren over het afscheidscadeau van de Stichting
Weidevenne. Het is opvallend dat de meeste voorkeur uitgaat
naar meer groen in de wijk. De wijkkerngroep is blij dat zo veel
bewoners hebben gereageerd en meedenken over het verbeteren van de wijk. De uitslag wordt besproken met de leden van
de Stichting Weidevenne en vervolgens wordt in overleg met de
gemeente gekeken wat haalbaar is.

4.	Een boek samenstellen voor alle bewoners over de
geschiedenis van Weidevenne tot nu.
5.	Verfraaiing van de rotondes door middel van beplanting.

Ideeën

Verdere suggesties

1.	Op de twee rotondes aan de Laan der Continenten een verlichte wereldbol plaatsen als wegwijzer naar de kwadranten.
2.	Een lichtkrant of digitaal informatiebord nabij het
centrumgebied plaatsen.
3.	De Laan der Continenten aan weerszijden voorzien van een
galerij bomen.

• Meer groen in de deelwijk Europa.
• Iets met water, bijvoorbeeld strakke/moderne fonteinen op de
rotondes.
• Het elektrahokje In de Rotanstraat opvrolijken.
• Een vijver met fontein aan de Laan der Continenten bij de
stoplichten.
l

Uitslag
We hebben tot nu toe in totaal 93 stemmen ontvangen via
internet, wijkkrant en website. Optie 1: 21 stemmen, Optie 2:
vijf stemmen, Optie 3: 53 stemmen, Optie 4: twee stemmen,
Optie 5: twaalf stemmen.

PUPILLEN F10 VAN FC PURMEREND NU AL KAMPIOEN
De spelers van F10 van FC Purmerend zijn met nog twee
wedstrijden te gaan al kampioen van hun F-poule; een
waarlijk knappe prestatie.

Op de foto van links
naar rechts en van
boven naar beneden;
leider Edwin,

Het is het eerste jaar dat dit team met elkaar voetbalt en
ook de leiding en trainers zijn nieuw in hun functie. Het
kampioenschap is inmiddels uitgebreid gevierd met chips,
koeken, kinderchampagne en een douchefestijn in tenue.
Deze F'jes zijn jongens in de leeftijd van zeven en acht jaar.
Ook volgend jaar spelen ze weer in de F-poule. De andere
teams zijn alvast gewaarschuwd!

Handhaving Purmerend @handhaving1441. Vanmorgen controle gedaan op
parkeergedrag bij school De Kraal in Weidevenne. 1x verbaliserend opgetreden.
Bedankt @weidevenner voor het leuke artikel over deverkeersles!

assistent trainer
Tom, trainer Jeroen,
Ennio, Daniël, Benji,
Thomas, Jese, Rida,
Dion, Sander, Roan en
liggend Jay en Noah.

@weidevenner Automobilisten gebruiken nu het fietspad aan de Melkweg om
de bussluis in de Donaulaan te omzeilen #bussluis #purmerend
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Wijkinloopspreekuur wordt gewaardeerd
Op woensdag 22 april werd in Columbuzz aan de
Australiëlaan weer het wijkinloopspreekuur gehouden.
Dit geeft bewoners de mogelijkheid direct in gesprek te
gaan met de wijkwethouder, wijkagent en wijkmanager.
Ook deze keer waren er weer bewoners die even
persoonlijk met de wijkmanager wilden spreken.
Bewoners van de Melbournestraat en Darwinstraat
kwamen met het probleem van rolcontainers die geregeld
op de rijbaan van de Australiëlaan terechtkomen. Als de
afvalbakken eenmaal zijn geleegd, waaien de bakken gauw
om. Een oplossing zou zijn de aanbiedplek te verplaatsen
naar het stukje groen. Wijkmanager Edwin Färber neemt
dit op met de betreffende afdeling en gaat samen met de
bewoners op zoek naar een oplossing.
Andere meldingen waren:
Paaltjes op fietspaden staan nu naar beneden (in verband

met het strooien). Kunnen die
weer omhoog?
De fietsbrug bij de
Amazonelaan is in slechte
staat. De stalen roosters
zijn los en krom. Er rijden
geregeld auto´s op de
Kanaaldijk, die de bussluis bij
de Donaulaan omzeilen; kan
hier wat aan worden gedaan?
Kapotte straatverlichting
wordt wel gemeld, maar niet gerepareerd. Overlast van
jongeren die ´s nachts voetballen bij FC Purmerend.

Nuttig
Kortom, het was weer een nuttige avond. Afgesproken is dat
er wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. De bewoners
krijgen in ieder geval binnen vier weken een reactie op de
afhandeling van hun verzoeken.
l

HELDIN UIT WEIDEVENNE KRIJGT ONDERSCHEIDING
Op woensdag 24 april
reikte burgemeester
Don Bijl in de raadszaal
een onderscheiding uit
aan de twaalfjarige Lina
Aznou, omdat die snel en
adequaat reageerde bij een
vuurwerkongeval.
Op 8 januari speelden Lina
en haar vriendin Shirley
samen met andere kinderen
van basisschool De Nieuwe
Wereld aan de Yellowstone. Ze vonden vuurwerk en Shirley
stak het met een aansteker van een van de jongens aan.
Het vuurwerk ontplofte vrijwel meteen in haar hand. Shirley

bloedde hevig, had veel pijn en raakte bewusteloos. Lina
belde snel de ouders van Shirley en bleef, totdat de politie
en ambulance kwamen, bij haar vriendin. Shirley werd met
vliegende vaart naar het AMC gebracht. Toen ze na de
operatie aan haar hand bijkwam, vroeg ze als eerste naar
Lina.

Trots
Familie en klasgenootjes luisterden trots naar de mooie
woorden die burgemeester Bijl sprak: “Hoe naar het ongeluk
ook was, Lina, het is heel bijzonder dat je ondanks alles
bij je vriendin bleef. Je bent een echte held. Daarom wil de
gemeente jou de trofee van Purmerendse heldenmoed geven.”
De burgemeester maakte duidelijk dat Weidevenne trots kan
zijn op zo’n heldin in de wijk.
l

Origamistraat krijgt eindelijk extra parkeerplekken
Voor de bewoners van de Origamistraat en omgeving gaat het in
de week van 13 mei dan echt gebeuren! Na vele jaren van overleg,
bewonersavonden, enquêtes door de wijkkerngroep en opnieuw
overleg wordt de straat nu aangepast. Waarom dit zo lang heeft
geduurd, is voor de bewoners en de wijkkerngroep Weidevenne
een raadsel.
De wijkkerngroep heeft in de laatste vergadering haar ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken. Al in december was
alles rond en kon er opdracht tot het aanpassen van de inrichting
van de straat worden gegeven. Bij navraag bij de gemeente bleek
echter dat men nog wachtte op het juiste formulier...

Brief
Na de vergadering heeft de kerngroep een brief opgesteld waarin

jennifer dekker @jelude
Gaat die bouwlamp nog is een keertje uit!! :/ @gempurmerend @weidevenne
#Piraeushaven ....

ze haar ongenoegen uitspreekt
over de gang van zaken, ook
omdat de benodigde financiën
hiervoor al zijn overgemaakt.

Uitvoering
Op maandag 8 april (vijf
dagen na de vergadering)
kreeg de kerngroep
bericht dat de werkzaamheden plaatsvinden rond week
17. De wijkkerngroep blijft echter verbaasd over het feit
dat dit werk pas na zo veel vragen tot uitvoering komt. De
werkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag.
Tijdens het werk is de Origamistraat beperkt bereikbaar.

Menno Prins @Menno_Prins
Wilde dieren in de Weidevenne Purmerend Wesley Escobar @wesley0299

l
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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: 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.

Willem is76 jaar, woont sinds zes jaar in Weidevenne en
is tevreden over de wijk. Alleen het vuil in het water bij de
kruising Gangeslaan/Laan der Continenten dat vindt hij
maar niets. Vooral bij de oostenwind van de afgelopen tijd
verzamelt zich in de kom van het water allerlei rommel – en
Willem ruimt dat op.
Willem: ”Elke keer als ik vanuit de Rotanstraat, waar ik woon,
naar het winkelcentrum loop, irriteer ik me aan de rommel
in het water. Ik heb in eerste instantie aan de heren van de
reiniging gevraagd, die in de buurt bezig waren, of ze de
spullen die in het water dreven wilden opruimen. Maar dat
kon niet, want daar was geen opdracht voor. Ja, en wat doe
je dan? Dan ga je zelf aan de slag. Ik haal er bloempotjes,
krukjes, plastic zakken van tuinaarde, blikjes en karton uit. De
kleinere dingen gooi ik in de wegwerpzak die aan de andere
kant van de kruising staat. De andere rommel gooi ik in de
vuilcontainer in mijn straat. Opgeruimd staat netjes, vind ik.
En alleen klagen helpt niet, je kunt ook zelf wat doen.”

De oplossing van de vorige keer is Sumatra. De winnaar is
mevrouw Olga Schultze. De cadeaubon komt uw kant op;
veel plezier ermee! Om de wijk te leren kennen, is het leuk te
weten wat een straatnaam betekent. Sumatra (of Sumatera)
is het op vijf na grootste eiland van de wereld (ongeveer
470.000 km²) en het op één na grootste eiland van Indonesië.
Dit meest westelijke eiland van Indonesië heeft vele vulkanen
en kratermeren, ongerepte regenwouden en een grote
diversiteit aan stammen en bevolkingsgroepen. Bij de kust
van Danau Toba vindt u het diepste meer ter wereld. Op 26
december 2004 is de noordelijke provincie Atjeh getroffen
door metershoge tsunamigolven. Op 19 november 2005
zijn de eilandbewoners opnieuw opgeschrikt, nu door een
aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter.
Hieronder de nieuwe opgave.
l

Wens
Wel heeft Willem een wens voor het stukje dat hij schoon
houdt: een mooi fontein lijkt hem wel wat. En hij wil die wel
onderhouden en schoonmaken…
l

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. 		
l

COLOFON
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"@DDaalman: Veel mensen hebben 2 gezichten ben niet met hun ....."
Je hebt een weidevenne gezicht
Isa. @Isakuss_ Weidevenne is echt saai.

Weidevenner

