Pagina

1

WIJKKRANT
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

JULI 2015
6e jaargang

4

'SRV'-MAN KEES GROENLAND IS ALTIJD WELKOM
Je maakt een praatje en op deze manier spreken de buren
elkaar ook nog eens."

Assortiment

De meeste Purmerenders kennen hem wel: 'SRV'man Kees Groenland rijdt inmiddels veertig jaar met
zijn wagenwinkel rond en heeft al heel wat kilometers
afgelegd. Hij doet dat samen met zijn vrouw Nelleke, die
de inkoop en het bevoorraden van de wagen verzorgd.
Kees: "SRV stond vroeger voor Samen Rationeel Verkopen.
Later is dat S&K – service kruidenier – en nu Springer en
Partner geworden. Het startte vanuit de laatste Nederlandse
melkhandelaren. In 1975 waren dat er ongeveer 4500, nu nog
tweehonderd. Ik was de laatste die een deel van een wijk
kocht, namelijk Wheermolen. Het waren lange dagen, van
acht uur 's morgens tot acht uur 's avonds, vijf dagen in de
week. Naast de Wheermolen verkocht ik ook bij bedrijven in
de Koog en de Baanstede.”
“Het is niet alleen de wijk in, maar ook de wagen
schoonmaken, opnieuw vullen, inkoop en administratie. Onze
drie dochters hebben altijd geholpen, 's avonds bij het laden
en mee de wijk in, bij de bejaarden om de boekjes op te
halen en de bestelling weg te brengen."
Maar tijden veranderen: de dochters zijn inmiddels volwassen
en Kees en zijn collega Gerard Schep zijn nog de enige twee
'SRV'-mannen in Purmerend en Zuidoostbeemster.

Bejaardencentra
"Op verzoek van de Zorgcirkel kom ik sinds vier jaar op
zaterdag bij de bejaardencentra in Weidevenne, zoals Meander
en Woonstate Passtoors. Bewoners die slecht ter been zijn
geven vaak een briefje met boodschappen aan mijn vrouw,
die de bestelling vervolgens keurig netjes langs brengt. Het is
vooral een uitkomst als je wat minder goed ter been bent.”
“Er is tegenwoordig veel meer behoefte aan de SRV-service.
Mensen blijven bijvoorbeeld langer thuis wonen. Ik ken de
meeste mensen inmiddels die bij me in de wagen komen.

“Qua assortiment is er niet veel veranderd. Nog steeds
verkopen we versgebakken brood en verse groenten en
vleeswaren. Ook hebben we vers voorverpakt vlees en kanten-klaarmaaltijden. Bier en frisdrank loopt wat minder, maar
fruit weer meer. In die twintig vierkante meter winkel staan
ongeveer vijftienhonderd artikelen uitgestald.”
"Ik ben nu zestig jaar en ik ga rondkijken naar een opvolger.
Het is de bedoeling om over vijf jaar te stoppen en met Nelleke
te gaan genieten van onze kinderen en kleinkinderen. Ik vind
dat we na veertig jaar hard werken wel hebben verdiend."
l

Vijftien meter taart voor
Nieuwe Wereld

Op 1 januari 2000 begonnen 21 leerlingen, één leraar en één
lerares met obs de Nieuwe Wereld. Dat was niet op de huidige
locatie, want die moest nog worden gebouwd. Twee jaar later
was de school gegroeid tot negentien leraren en driehonderd
leerlingen. Op dinsdag 28 april 2015, zo'n vijftien jaar later,
was het hopen op goed weer, want bakker Jeffrey Isken, een
van de ouders van een leerling, kwam langs met een taart van
maar liefst vijftien meter. Directeur Wim Roos verwelkomde
alle leerlingen en liet zien hoe 'groot' het groepje was waar
men toen mee begon. Net toen alles klaar stond en directrice
van het eerste uur Annet Boomsma had gecontroleerd dat de
lengte klopte, begon het zachtjes te regenen. Na het zingen
van het schoollied en een polonaise was het vervolgens de
hoogste tijd om binnen de taart op te eten.
l
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Nieuws van de wijkkerngroep

De zomervakantie is
weer begonnen, net
als het zomerweer. Dit
nodigt vooral de jeugd
uit om op het water te
zijn. In onze regio komt
veel water voor en ook
hier heeft de politie een
toezichthoudende taak.

Het is al weer zomer en tijd om u op de hoogte te
brengen van de zaken die we als Wijkkerngroep
Weidevenne momenteel behandelen.

In het verleden heeft ons menige klacht bereikt omtrent de vaaroverlast door jongeren. D
 agelijkse klachten waren onder andere
het heen en weer varen met hoge snelheid, met de motorboot
rondjes draaien op de plas en waterskiën. Daarnaast wordt nog
wel eens afval in het water gegooid. Naast het harde geluid zorgt
het snelle varen ook voor een hoge golfslag, met als gevolg
schade aan de oevers. Eveneens ontstaat schade door het afmeren of varen in het oevergewas. Kortom, overlast en schade door
snel en roekeloos vaargedrag zijn geregeld aan de orde. Daarom
hieronder enkele belangrijke regels om als burger te weten:
1 De maximum vaarsnelheid bedraagt 6 km/u.
2 Als de boot sneller kan varen dan 20 km/u:
•	dient de leeftijd van de bestuurder minimaal 18 te zijn;
• heeft u een vaarbewijs nodig;
• is een ‘man-over-boord-knop' verplicht;
• zijn zwemvesten en brandblusapparaat aan boord verplicht.
3 Afmeren in het oevergewas is niet toegestaan.
4 Water- en jetskiën is niet toegestaan.
5	Het lozen van afval(water) in het water is niet toegestaan.
6 Er geldt de registratieplicht motorvaartuigen.
Bij overtreding van bovenstaande regels kan verbaliserend
worden opgetreden, maar ik hoop dat het zo ver niet hoeft
te komen. Het zou mooi zijn als iedereen rekening met elkaar
houdt. Ik doe dan ook een beroep op ouders om hun kinderen
op hun verantwoordelijkheden te wijzen, met als doel het voor
iedereen veilig en leefbaar te houden en een onbezorgde dag op
het water te hebben.
Bij overlast kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of met de afdeling handhaving van
de gemeente via 0299-452452. Een heel fijne en veilige zomer
toegewenst!

Het voorstel om de rotonde bij het Convento te adopteren
heeft de gemeente goedgekeurd. We hebben enkele ideeën
uitgewerkt en deze aan de stichting Weidevenne gegeven. Die
heeft de ideeën met de gemeente besproken en J. Beentjes,
stadsarchitect van de gemeente, heeft vervolgens een ontwerp gemaakt: een wereldbol met alle continenten er op. Het
bestuur van de stichting en dat van de kerngroep hebben het
bekeken en waren zeer verrast door het voorstel. Een en ander
moet nog worden uitgewerkt, met name de financiën. Zodra
meer bekend is, ziet u dit op onze website.

Communicatie
Een ander belangrijk punt is de communicatie. De redactie
heeft opnieuw versterking gekregen. We hebben nu enkele
leden voor de wijkkrant en enkele voor de website. We
kunnen echter nog altijd medewerkers gebruiken, want de
website wordt steeds beter bezocht. Ook is het prettig als je
elkaar kunt versterken en opvangen.
De gemeente en de maatschappij veranderen, en de bewonersparticipatie mogelijk dus ook. Daarom evalueren we, net als
alle wijkkerngroepen, onze positie, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.

Wijkbudget
Het specifieke wijkbudget dat elke wijk vroeger had, bestaat
niet meer. Vanaf nu kan iedere bewoner of organisatie een
verzoek indienen bij de gemeente. Vervolgens wordt gekeken
of en zo ja hoeveel draagkracht er voor dat verzoek is en
wordt eventueel de kerngroep of een andere organisatie ingeschakeld voor advies. Daarna bekijkt het wijkmanagement of
en zo ja hoeveel budget beschikbaar wordt gesteld. Bij goede
voorstellen kan dat een veelvoud van vroeger zijn. Het aantal
aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten voor een
buurtfeest is trouwens constant.
Tot slot is de actiegroep 'Veilig Verkeer op de Amazonelaan'
samen met de scholen bezig met het inventariseren van de
mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren.
Gerard Schotsman,
voorzitter

De wijkagenten,
Peter Bouwer en Bas Bakker

l

Vraag het de wijkadviseur
Heeft u ideeën voor de buurt of wilt u iets
organiseren in de wijk, maar weet u niet
hoe? Beatrix Klein Goldewijk, wijkadviseur
van Clup Welzijn en lid van het Sociaal
Wijkteam Weidevenne, kan u ondersteunen
bij het realiseren van projecten in de wijk.
E-mail: b.kleingoldewijk@clup.nl.

Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl
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Even voorstellen: redactielid
Jannie van der Ploeg

NIET MET SCHEPJE
EN EMMERTJE
Op negen rotondes in
Purmerend staan sinds
kort bordjes met de tekst
'Adopteer een rotonde'.
De redactie zag al voor
zich dat bewoners met een
emmertje en een schepje
overstaken om voor de
plantjes op de rotonde
te zorgen, maar het blijkt
toch anders te zijn.
Volgens de verantwoordelijke C&W Groep gaat het niet om
het adopteren van de rotondes, maar van de bordjes van
zeventig bij vijftig centimeter, waarop bedrijven hun naam
kunnen laten zetten. Het onderhoud van de rotondes blijft bij
de gemeente.
In Weidevenne zijn drie rotondes beschikbaar voor verhuur.
Volgens de website C&W.nl is de rotonde aan de Laan der
Continenten al verhuurd. De twee andere, bij de op- en afrit
naar de A7 Hoorn/Zaandam, zijn nog beschikbaar.
Bewoners kunnen dus helaas niet zelf aan de slag op de
rotondes, maar dat is natuurlijk wel zo veilig.
l

Update schooltuinen

Ik ben Jannie van der
Ploeg en sinds kort
medewerker van de
wijkkrant Weidevenne.
In 2004 ben ik samen
met Rick komen wonen
in de mooiste wijk van
Purmerend: Weidevenne.
Hier wonen we al bijna elf
jaar met veel plezier.
Ik ben afgestudeerd als sociaal pedagogisch hulpverlener
aan Hogeschool De Horst in Driebergen. In Purmerend heb
ik elf jaar bij de Prinsenstichting gewerkt, een grote instelling
voor mensen met een verstandelijke beperking, onder meer
als persoonlijk begeleider, zorgconsulent en secretarieel
medewerker facilitair bedrijf. Daarnaast heb ik jarenlang deel
uitgemaakt van de ondernemingsraad daar. Sinds 1 april
(geen grap) ben ik met vervroegd pensioen.
In het dagelijks leven sport ik minstens twee keer per week
en houd ik me graag bezig met tuinieren. Op vrijdag is het
omadag, want dan ben beschikbaar voor twee van mijn
kleinkinderen, die ook in Weidevenne wonen. Daarnaast
reizen Rick en ik graag binnen en buiten Europa.

Uitdaging
Mijn uitdaging op dit moment is te leren om samen met mijn
collega-redactieleden leuke en prettig leesbare stukjes te
schrijven voor de wijkkrant Weidevenne, die eenmaal per
acht weken door de brievenbus valt. Je kunt me, gewapend
met fototoestel, pen en papier, tegenkomen in de wijk om
verslag te doen van activiteiten, evenementen, et cetera.
Mocht je iets leuks weten voor in de wijkkrant, dan houd ik me
aanbevolen. Ik word graag uitgenodigd om verslag te doen.
Tot dan!

Zoals beloofd in de vorige wijkkrant hebben we
opnieuw een kijkje genomen bij de schooltuinen aan
het Weidelandpad achter pannekoekhuis De Boffert.
Het is begin juni, ’s morgens negen uur, als de leerlingen van
groep 7a en 7b van obs de Koempoelan, onder leiding van
Sjon Leek en Brigitte Bekker van Natuur- en Milieueducatie
Purmerend, een heerlijke salade voor het avondeten oogsten.
Wendy, Yuli, Robin en Meine poseren graag met hun eigen
teelt van kropsla, radijs en tuinkers, die ze mee naar huis
mogen nemen. Yuli: “Het is helemaal biologisch.”
Voor een mooie foto met de gouds-en zonnebloemen zijn we
nog wat te vroeg, maar de grond begint al aardig groen te
kleuren, dus nu op naar de mais, sperziebonen en aardappels. l

l

VAKANTIETIPS VAN DE POLITIE
Gaat u voor langere tijd
weg van huis? Bedenk
dan dat inbrekers
nooit vakantie hebben.
Natuurlijk probeert de
politie zoveel mogelijk
misdrijven te voorkomen,
maar u kunt ook zelf
maatregelen treffen. Tips
van de politie hierover
vindt u op onze website
www.weidevenner.nl.
l
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FRISSE AANPAK VOETBALTOERNOOI
Het is Hemelvaartsdag 14 mei 2015, een wat frisse
dag met een zonnetje. Er is veel beweging op de
velden en langs de lijnen van voetbalvereniging FC
Purmerend. Ouders en vrienden volgen de sportieve
prestaties van de meisjes.
Vandaag start
het Rabobank
PUEFA-toernooi,
ruim veertig jaar
geleden voor het
eerst gehouden
en traditioneel de
afsluiting van het
voetbalseizoen.
De naam
wordt gevormd door PUrmerend Een Frisse Aanpak. Het
meisjesvoetbal doet de aftrap op deze eerste toernooidag.
Erik van Wattingen is een van de zes vaders die dit toernooi
organiseren en lid van de PUEFA-commissie, trainer van
een team en net als op de overige toernooidagen omroeper.
Tussen het omroepen door - “Veld A, B en C kunnen
stoppen” en “Over vijf minuten begint de volgende wedstrijd”
- is hij graag bereid enkele vragen te beantwoorden.

Gatendoek
Erik: “De PUEFA-commissie, met Simon Butter als voorzitter,
houdt zich het hele jaar door bezig met de voorbereidingen
van het toernooi. Er doen dit jaar 230 teams uit Noord-Holland
en een deel van Zuid-Holland mee, dat zijn in totaal 2500
voetballertjes. Het toernooi duurt vijf dagen en op de laatste
dag, 31 mei, spelen de C-junioren. Naast de commissieleden
werken veel vrijwilligers mee als scheidsrechter of als veldcoördinator. Ook is er een aantal voetbalactiviteiten, zoals schieten op een gatendoek voor het goede doel – een weeshuis in
Indonesië – en meten hoe hard je schiet.”

Clinic
Op zondag 17 mei spelen de E-teams hun toernooi.
Daarbij uitgenodigd zijn ook de Special Forces, een team
van voetballers met een beperking. Ze krijgen een clinic
aangeboden bij FC Purmerend. De prijzen worden na elk
toernooi uitgereikt door een speler uit het betaald voetbal,
zoals Mitchel Dijks (Willem II, ex-Ajax) en Mart Lieder (FC
Dordrecht), die in het verleden bij FC Purmerend hebben
gespeeld. Vandaag is dat Suzanne Marees van Ajax. Ze komen
elk jaar graag naar sportpark Weidevenne om de prijsuitreiking
te verzorgen en op de foto te gaan met de vele spelers.
l

Geef me de vijf: Geoffrey Nijenhuis
Na grootvader Jos (1970-1978) en vader Vincent (2002-2007) is
Geoffrey Nijenhuis sinds 2012 wethouder in Purmerend. Hij heeft
de portefeuille Jeugdzorg, Jongerenwerk, Kunst en Cultuur, Welzijn, Recreatie en Toerisme, Sociale Wijkteams, Volksgezondheid
(waaronder de GGD) en is wijkwethouder voor Weidevenne. Voor
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de rubriek ‘Geef me de vijf’ heeft de redactie
vijf vragen op hem afgevuurd.
1	
Wat was uw eerste baantje?
“Mijn eerste baantjes waren in de horeca
en ik werkte tijdens mijn studie in een
telefoonwinkel.”
2	Wat maakt het leuk om wethouder te zijn?
“In de lokale politiek zie je snelle en
concrete resultaten terug. Ook het directe
contact dat je hebt met de inwoners van de stad vind ik
erg waardevol.”
3	Wat is u tot op heden het meest bijgebleven als wethouder?
”Wat me het meeste bijblijft zijn de bezoeken aan instellingen
en mensen in de stad. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de
contacten met onze inwoners met een verstandelijke beperking. Als ik daar op bezoek ben, zijn ze altijd erg enthousiast.”
4	Is het wethouderschap wat u er van verwachtte?
”Absoluut, het is een enorm leuke, drukke, afwisselende
en eervolle baan!”
5	Zien we u in de toekomst in de landelijke politiek?
“Zeg nooit nooit, maar op dit moment ligt mijn ambitie
daar niet. Lokale politiek, lekker dicht bij de mensen,
vind ik prachtig.”
l

Ken je wijk
Waar is deze foto genomen? Als u de juiste oplossing weet,
maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Bij
meer goede inzendingen wordt geloot. Mail uw oplossing naar:
wijkkrantweidevenne@gmail.com. Opsturen kan ook: Redactie
Wijkkrant Weidevenne, p/a Kransfontein 40, 1448 RH
Purmerend. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
Veel succes!

Waar is dit?

De oplossing van de vorige
keer was een elektriciteit
paaltje in de Tigrisstraat. De
winnaar van de cadeaubon
is Marja Visser. De bon komt
uw kant op!
De nieuwe opgave.

l

COLOFON
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