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HIJ KOMT, HIJ KOMT…
Onlangs ontving de redactie een officiële brief uit Spanje, die
we hieronder afdrukken.

‘Beste kinderen,
Wat een opwinding, wat een discussies. Dankzij de
moderne media bereikten mij in Spanje de berichten over
de zwartepietendiscussie in Nederland. Wat een drukte,
wat een gedoe. Tientallen jaren achtereen ontwikkelden de
zwarte pieten zich en ik kan me de tijd niet meer heugen dat
er stoute kinderen mee naar Spanje gingen. De roe staat al
jaren in het museum en de zak wordt hooguit gebruikt om
cadeautjes of snoepgoed in te vervoeren. Dat pieten met een
merkwaardig accent praten, stamt uit lang vervlogen tijden.
Pieten anno nu zijn vrolijke, vriendelijke jongens en meiden
die Sinterklaas helpen om er een groot feest van te maken.
En dat het weer een groot feest wordt, staat voor mij vast.
Ieder jaar is de intocht in Purmerend een gebeurtenis waar
ik naar uitzie, met de stoomboot, de pietenboot en de
boot voor het pietenorkest. Mijn trouwe schimmel Americo
huppelt al van plezier als hij de boot ziet aankomen. En
dan die duizenden verwachtingsvolle kindergezichtjes, de
burgemeester in zijn keurige burgemeestersjas, de ontvangst
op de Kanaalkade en later op de Koemarkt. Het is één en al
feestvreugde.

Sociaal Wijkteam Weidevenne
stelt zich voor: Anne Groen
Het Sociaal Wijkteam bestaat uit
personen van diverse instanties. Wie
zijn ze en wat kunnen ze voor bewoners betekenen? Deze keer stellen
we onze vragen aan Anne Groen.

Ik kan haast niet wachten, maar gelukkig duurt het niet lang
meer. Op zondag 16 november zet ik samen met mijn pieten
om half twee voet aan Purmerender wal. Nadat ik op de
rug van Americo door de binnenstad ben gereden, volgt
om iets na twee uur de openluchtreceptie op de Koemarkt.
Honderden, zo niet duizenden kinderhanden zullen worden
geschud, met hier en daar een aai over de bol. Het wordt
weer een groot feest. Voor alle kinderen natuurlijk, maar ook
voor hun (groot)ouders, en gelukkig ook voor de pieten en
voor mijzelf.

“Ik ben ongeveer vier jaar werkzaam bij
WonenPlus Purmerend en heb onder andere de taak om, samen met Miranda van
Elden van MEE, de opzet van het Sociaal
Wijkteam Weidevenne te coördineren.”
“WonenPlus is een stichting die zich inzet voor zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar of ouder, chronisch zieken en mensen met
een beperking. WonenPlus biedt praktische diensten waarmee
ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Deze
diensten worden uitgevoerd door vrijwilligers.”

Lieve groeten en tot ziens
op zondag 16 november.

Boodschap

Sinterklaas.’

“Als u lid bent van WonenPlus, kunt u gratis praktische diensten aanvragen, zoals een plankje laten ophangen, een struik
snoeien of een boodschap doen. Maar ook als u graag samen
met iemand een wandelingetje wilt maken of uw netwerk wilt
vergroten, kunt u WonenPlus bellen. Wilt u meer informatie of
kennismaken, komt dan gerust eens langs op het inloopspreekuur; u bent van harte welkom!”
l

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl
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OPENING EIGEN TUIN DE WEIDE
Leerlingen van de Brede School De Weide hebben in 2012 tijdens
het project van Clup Welzijn 'De natuur verandert met de bewoners' kennisgemaakt met de natuur in hun leefomgeving. De
school aan de Loirestraat heeft een groot speelterrein met diverse
speeltoestellen, maar was verder nogal kaal, met weinig groen. De
Wijkkerngroep Weidevenne heeft met de gemeente, schoolleiding,
leerlingen en Clup Welzijn een stukje natuur op het schoolplein
gecreëerd: een schooltuin.
Leerlingen van De Weide gingen eerst, samen met Nancy
Ettes van Clup Welzijn, de wijk in om tuinen van bewoners te
bezoeken. Daarna maakten ze ontwerpen voor de schooltuin.
Ester Brun, landschapsarchitecte bij de gemeente, maakte
vervolgens een eerste ontwerp aan de hand van deze ideeën.
Wensen van de leerlingen waren: zitplekken, bomen, struikjes,
bloemen en afvalbakken. Niet alles was financieel en praktisch
haalbaar. De wijkkerngroep besloot daarom de tuin te
financieren uit het wijkbudget. Hierdoor is een groot deel van
de ideeën toch gerealiseerd. De tuin is nog niet compleet: er
komen nog prullenbakken en een groter schoolbord.

Opening
Donderdag 23 oktober opende wijkwethouder Geoffrey
Nijenhuis de tuin officieel. Samen met een aantal kinderen
plantte hij een kersenboom. Hierna vertelden de leerlingen
in de gezamenlijk ruimte over hun ontwerpen 'van toen'. Ze

waren en zijn erg tevreden met het resultaat. De beplanting
is gebaseerd op het aantrekken van vlinders en insecten en
er staan appel-, peren-, en pruimenbomen. Loes van Vlijmen:
”Het is jullie tuin, waar je fruit kunt plukken, gezellig met elkaar
kunt kletsen en die jullie hopelijk oog en hart voor de natuur zal
brengen. Dat is een belangrijk iets gezien de milieuproblemen.”

Bloemetje
Nancy, Ester en Loes ontvingen als dank voor hun inzet een bloemetje. Het heeft alles bij elkaar twee jaar geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Alleen dat schaapje dat zo zielig alleen staat…
Kijk voor meer foto’s op www.weidevenner.nl.

l

Rotary Weidevenne helpt waar nodig
Weidevenne heeft
zijn eigen Rotary
Club, een groep
van succesvolle
mensen
uit allerlei
bedrijfstakken
die zich onder
andere inzetten
voor de
maatschappij.
Deze club is
ontstaan uit het
idee om in een
nieuwe wijk met jonge mensen te kijken waar iets mist en
waar kan worden geholpen, maar ook buiten de wijk helpen
de leden waar nodig. Kees van Wezel, oud-voorzitter, legt uit.

in de maatschappij en waren vooral mannen lid. Onder de 25
leden in Weidevenne zijn tien vrouwen, dus een mannenclub
is het zeker niet meer. Tegenwoordig kijken we vooral naar
de kwaliteit en diversiteit van de leden. Daarom is er van elke
beroepsgroep maar één clublid. We willen van elkaar leren en
samen kijken wat we kunnen doen voor anderen.”

“De Rotary is ontstaan in de VS. De naam komt voort uit
het principe dat alle functies tijdelijk – roterend – worden
vervuld. Sociale betrokkenheid is de basis. In Nederland
zijn er inmiddels zo’n vijfhonderd clubs, in Purmerend en
omgeving vijf. Omdat een kleine groep beter werkt dan een
grote, is op 8 januari 2010 vanuit Purmerend Polderland de
Rotary Weidevenne ontstaan. Het is een groep jonge mensen,
met leden van tussen de 28 en 65 jaar, veelal uit Weidevenne,
die zich inzetten voor de maatschappij.”

Daarnaast organiseren we voor goede doelen bijvoorbeeld
het Nazomeravondconcert of de Night Golf Sensation. Dit is
geen opgave, want we hebben allemaal het gevoel dat we
er als mens rijker van worden. Het thema van mijn jaar als
voorzitter was niet voor niets VER, dat staat voor: verdiepen,
verbinden, verhogen en verbreden. Dat is wat de Rotary
Weidevenne voor mij is: een groep mensen die op een
vriendschappelijke manier met elkaar de samenleving een
beetje beter wil maken.“

Variatie

Kijk op www.rotary.nl/purmerendweidevenne voor meer
informatie.

“Voorheen werd vooral gekeken naar je inkomen en je positie

annemijn♡ @annemijno Oct 24 Hoe komt het dat serieus elke
dag de trein van Purmerend weidevenne naar zaamdam te
laat is? Gestoord word ik ervan! @NS_online

Actief
“De activiteiten in Weidevenne bestaan onder andere uit
het organiseren van Wandelen voor Water, Weidje voor een
Karweitje. Maar we steken ook de handen uit de mouwen,
zoals meegaan met een bustocht voor ouderen, helpen bij
de rolstoelavondvierdaagse en een natuurwerkdag in het
Ilperveld. Bij Sint voor een Kind vragen we adressen op bij
Humanitas en krijgen gezinnen die het nodig hebben toch een
cadeautje van de goedheiligman.”

Goede doelen

l

Ingeborg Wispelwey @ingeborgwispelw Oct 23 1'Huhmomentje' winkelcentrum #Weidevenne #Purmerend filevorming yskraam,ben by pizzakraam enige klant #Sapperdeflap

Pagina

3

Snelheidscontrole Amazonelaan
Omdat er volgens diverse bewoners van de Amazonelaan vaak
te hard wordt gereden in hun straat, wordt daar met geld uit
het wijkbudget een snelheidsmeting gedaan. Op basis van de
uitkomst kunnen snelheidsbeperkende maatregelen volgen.
Weidevenne's infrastructuur bestaat uit doorgaande wegen waar
een snelheidslimiet geldt van vijftig kilometer per uur. Deze straten
zijn ook wijkontsluitingswegen en vormen de schakel naar alle toegangswegen buiten de wijk. De Amazonelaan is een lange weg,
die enigszins in een bocht is gesitueerd. Veel bewoners vinden dat
een groot deel van het verkeer de maximumsnelheid fors overschrijdt. Een deel van de laan is zo ingericht dat het fietspad direct
langs de rijweg ligt. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor onder
andere fietsers, schoolgaande kinderen en overstekende voetgangers bij bushaltes, sportvelden en de uitlaatroute. Daarnaast
ontstaan geregeld gevaarlijke situaties doordat auto’s schuin
geparkeerd staan op de parkeerplaatsen. Bij het uitrijden van de
parkeervakken zijn bestuurders die op de Amzanonelaan (te hard)
rijden onvoldoende alert op het achteruit rijden van deze auto’s.

Wijkbudget
Enkele Amazonelaan-bewoners hebben de wijkkerngroep
benaderd voor advies: hoe kunnen we de snelheidsoverschrijdingen tegengaan en de weg voor iedereen veiliger maken?
De kerngroep heeft na overleg besloten geld beschikbaar te
stellen uit het wijkbudget voor een snelheidsmeting op dat

STORMLOOP OP SLAGROOMIJS

deel van de Amazonelaan.
Zo komt er duidelijkheid
over de snelheid van het
verkeer, het aantal voertuigen en op welke tijdstippen
er eventueel te snel wordt
gereden.

Enquête
De initiatiefnemers hebben de afgelopen periode een enquête
uitgevoerd bij een groot aantal bewoners in de directe omgeving (het gedeelte tussen de scholen De Marimba en De Nieuwe
Wereld). Het doel was om te peilen of er onder de bewoners
draagvlak is voor snelheidsbeperkende maatregelen op dit deel
van de Amazonelaan. Daarnaast is de mogelijkheid geboden aan
te geven welke maatregelen de voorkeur hebben.

Veiliger
Als uit de snelheidsmeting blijkt dat er geregeld te hard wordt gereden, benaderen de bewoners met deze uitslag en de resultaten
van de enquête de gemeente. Vervolgens dienen ze een verzoek
in voor passende maatregelen tegen de snelheidsoverschrijdingen met het doel de Amazonelaan veiliger te maken voor al zijn
gebruikers. De wijkkerngroep plaatst zo spoedig mogelijk het
resultaat van de snelheidsmeting en de enquête op de website. l

Nieuwendijk
Tijdens en na zijn studie procestechniek en bedrijfskunde
werkte Gertjan al bij Van der Linde op de Nieuwendijk in
Amsterdam. Na dertien jaar vond hij het tijd om voor zichzelf
te beginnen. De marktkraam met ijs en producten van Van der
Linde is het resultaat. In overleg met de firma krijgt Gertjan
de slagroomtruffels en de grondstoffen om het ijs te maken
aangeleverd. Met zijn marktkraam staat hij nu op vrijdag in
Landsmeer en op donderdag in Weidevenne.
l

Praatje met de wijkwethouder

Wie had dat gedacht? Het liep op 17 oktober storm bij de
kraam van banketbakkerij Van der Linde op winkelcentrum
Weidevenne. Op de facebookpagina WijWeidevenners had
Gertjan, eigenaar van de marktkraam, aangekondigd dat hij
op donderdag zou staan met vanille slagroomijs en chocolade
slagroomtruffels. Jong en oud, iedereen kwam langs om het
enige echte lekkere ijs en de chocolade slagroomtruffels van
Van der Linde te proeven.
Gertjan: “Door problemen met de stroomvoorziening verkochten
we eerst alleen slagroomtruffels en pas vanaf ongeveer
half elf het ijs. De reacties waren allemaal erg leuk, veel
herkenbaarheid! Het ijs en de truffels zijn nog net zo lekker als
men zich kan herinneren.”

Frank Alberts @frankalberts 1h1 hour ago
PvdA nu in #weidevenne om bewoners te vragen naar
verkeer en om de week afval ophalen. #communicatie

Heeft u iets te melden over uw leefomgeving?
Heeft u een leuk idee of wens voor uw wijk? Heeft
u altijd al een keer willen spreken met de wethouder, wijkmanager of wijkagent, maar het is er nooit
van gekomen? De gemeente wil het graag gemakkelijker voor u maken. Daarom komt wijkwethouder Geoffrey Neijenhuis naar u toe.
Datum: maandag 17 november 2014.
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie: Columbuzz, Australiëlaan 2.
Naast de wijkwethouder nemen wijkmanager Edwin Färber en
de beide wijkagenten Peter Bouwer en Bas Bakker deel aan
het spreekuur. Als de wijkwethouder uw vragen niet direct kan
beantwoorden, spreekt hij met u af op welke termijn hij hier op
terugkomt. Het spreekuur heeft een informeel karakter. Vooraf
aanmelden mag, maar hoeft niet.
l

DELVA Landscapes @DELVAlandscapes 22h22 hours ago
Aanleg parken en tuinen op volle toeren. Vandaag
werkbezoek - #HeelEuropa #Purmerend #Weidevenne
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IN DE BRIEVENBUS:
NATUUR NEEMT TERUG?
Vraag van een bewoner: 'In het
water rond de Baaienwijk en de
Fonteinenbuurt zitten erg veel
groene planten, zo veel zelfs dat
we niet meer willen zwemmen. Ook
het varen met een bootje of kano
is lastig. Volgens mij is het water
bedoeld voor recreatie – of niet?'
Antwoord: 'Onderzoek ter plaatse leert dat het om Grof Hoornblad gaat, een inheemse waterplantensoort. Deze plant kan
zo flink groeien, omdat het water in en rond Purmerend van
oudsher erg voedselrijk is. Het hoogheemraadschap maait deze
sloten twee maal per jaar, waarbij we om ecologische redenen
niet alles weghalen. Het onderhoudsregime van het schap is er
op gericht de aanvoer van noodzakelijk water en de afvoer van
overtollig water te garanderen. Ook dit noodzakelijke ingrijpen
heeft invloed op de groeiwijze van waterplanten, net als de
watertemperatuur. Het ene jaar kan geheel verschillen met het
andere wat betreft het overheersend voorkomen van waterplanten. In voorgaande jaren hadden we in Purmerend veel
Watergentiaan in de sloten. Dit jaar was dat minder, maar was er
meer, om niet te zeggen een explosieve groei van Kroosvaren.
Volgend jaar kan het weer heel anders zijn. Met het onderhoud
spelen we wel in op de actuele situatie voor zover dat een risico
vormt voor de noodzakelijke aan- en afvoer van water. Recreatief medegebruik van de sloten lift mee op dit onderhoud, maar
is niet bepalend.' Paul Gelderloos, specialist beheer watersysteem, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
l

Repair Cafe zoekt materiaal
Nu binnen enkele maanden er ook een Repair Cafe in Heel Europa
komt, zoeken wij mensen die ons kunnen helpen met de benodigde materialen en spullen. Wellicht heeft u nog iets liggen wat u niet
meer nodig heeft en wilt u dit doneren aan het Repair Cafe Purmerend. Hieronder een lijst van spullen die we zoal nodig hebben.
• Diverse tangen
• Diverse schroevendraaiers
• Horlogemakersschroevendraaiers
• Hamers, boutjes, moertjes en
ringetjes
• Schroeven, spijkers
• Bankschroef, lijmen, tape,
spray)
• Olie
• Soldeerstation,soldeerzuiger
• Soldeertin

• Elektronica onderdelen
(weerstanden, diodes, ed.)
• Installatiedraad
(voor elektronica)
• Vertind draad (blank draad
voor elektronica)
• Gereedschap
(voor elektronica)
• Multimeter
• Naaimachine,
naaibenodigdheden

Ook spullen waarvan u denkt dat het een mooie aanvulling zou
kunnen zijn op deze lijst zijn zeer welkom. Mail naar: repaircafepurmerend@gmail.com of bel 0299 430738. In Columbuzz staat
elke dinsdag vanaf 14.00 uur een klein groepje vrijwilligers voor
u klaar voor het lichtere werk qua reparaties. Bijvoorbeeld een
piepende rollator of kapotte Senseo. Ook zijn de dames in staat
tot kledingherstel. Dit is gelijktijdig met het Internetcafé.
l

Spurd SportRecreatie @SpurdSport Oct 24 #Spurd #Purmerend
#gratis #Weidevenne: van 16.00 uur tot 17.30 uur #sportief
#spelen in sportzaal Gangeslaan voor ... http://goo.gl/WvTO2o
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Puzzelmarathon naar
feestdiner
Na deze wijkkrant bekijken we wie de meeste punten heeft
voor het feestdiner voor twee personen in de Neckerpoort.
Iedereen maakt nog kans. Bij een gelijk aantal totaalpunten
wordt geloot. Onder de juiste inzenders worden 10, 8 ,5, 3
en 1 punten verloot, met daarnaast een prachtig boeket van
bloembinderij Florissant op het winkelcentrum Weidevenne.
Doe mee en wie weet zit u in december heerlijk te genieten
van een smakelijk diner.
De oplossing van de vorige opgave: de sterren die op de
Melkweg liggen. De puntenverdeling: Martin en Dineke 3,
Erny Mohrs 5, Yvonne Grinwis 8, de familie Veerkamp 10
punten. De bloemenbon gaat naar J. van Berge.

Waar is dit?

De nieuwe opgave
luidt: weet u
waar deze foto
is genomen, mail
het antwoord naar
info@weidevenner.
nl of gooi een
briefje in de bus:
Kransfontein 40. 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.
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Cindy van Belle @CindyvanBelle1 Oct 24
Goeie aktie!! @weidevenne #Purmerend @Burgernet_NH

