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NA SCHOOLTIJD ACTIEF BIJ DE SPORTBSO
Kinderen van acht jaar en ouder die op school zitten
in Weidevenne, kunnen na schooltijd met elkaar
sporten bij SportBSO Weidevenne. We spraken op een
zomerse middag bij FC Purmerend met Rick, een van
de pedagogisch medewerkers bij deze in oktober 2016
opgerichte sportieve buitenschoolse opvang (bso).

Enthousiasme
Fender is een van de kinderen die tijdens ons bezoek
aanwezig is. Hij is erg enthousiast. “Ik zat eerst op een bso
bij mijn school, maar ik vind het hier veel leuker. Er is hier veel
ruimte om buiten te spelen en ook binnen is veel te doen.”
Rick vertelt dat het mogelijk is om een dagje te komen wennen
om op die manier vrijblijvend kennis te maken. “Wil je weten
of de SportBSO ook iets voor jou is? Kom dan gerust eens
langs. Onze ervaring is dat kinderen graag willen blijven als ze
eenmaal een keertje zijn geweest”, aldus Giel. Meer informatie
vindt u op www.kinderopvangpurmerend.nl.
l

Geld aanvragen voor Burendag
Op zaterdag 23 september is het weer Burendag.
We horen u denken: 'Dat duurt nog wel even', en
dat klopt. Maar als u van plan bent iets leuks te
organiseren op deze dag, dan is het goed te weten dat
u hiervoor geld kunt aanvragen bij het Oranjefonds.
Giel (met rood shirt) geeft uitleg en tips.

Rick haalt de kinderen met een busje op van school en
brengt hen naar de opvanglocatie bij FC Purmerend. Dit
doet hij samen met zijn collega Giel, die een sportopleiding
heeft gevolgd. “De kinderen eten en drinken eerst wat. Als
we om half vier compleet zijn, gaan we iets sportiefs doen.
Dit kan van alles zijn: denk aan honkbal, basketbal, handbal,
atletiek of hockey. Bij slecht weer blijven we binnen en kunnen
ze bijvoorbeeld
tafeltennissen, darten
of tafelvoetballen. Er
zijn ook kinderen die
graag de hele middag
voetballen op het veld,
en dat is natuurlijk ook
prima. Ze hebben hier
genoeg ruimte. Giel en
ik maken per week een
activiteitenplanning. We
vragen van tevoren aan
de kinderen wat ze leuk
vinden of wat ze graag
willen uitproberen.
Daar houden we dan
Rick speelt samen met Fender tafelvoetbal.
rekening mee.”

Op Burendag kunt u gezellig samenkomen om uw buren
(beter) te leren kennen en/of iets goeds doen voor een ander
en de buurt. U kunt denken aan een straatfeest of sportdag,
de straat onkruidvrij maken, vogelhuisjes maken of gewoon
een kopje koffie drinken met elkaar.

Uit de oude doos: Burendag Swazistraat 2013.

Aanvragen
Via www.burendag.nl kunt u maximaal € 400,- aanvragen
voor uw activiteit. Laat deze kans niet voorbijgaan, want u
heeft toch ook liever een goede buur dan een verre vriend? l
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KOP WEST VOLOP IN AANBOUW

Daphne voor haar ‘oude’ huis.

Het zal u niet zijn ontgaan
dat de werkzaamheden
op Kop West in
volle gang zijn. Deze
nieuwbouwlocatie
tussen de Wolgalaan,
Neckerstraat en
Kanaaldijk wordt de
komende jaren in fasen
vol gezet met in totaal
zo’n 550 woningen op
elf velden.

Vijf van die velden zijn momenteel in ontwikkeling, waaronder
bouwveld A, dat is bedoeld voor zelfbouwkavels. Bewoners
kunnen hier onder voorwaarden naar eigen wens hun
droomhuis bouwen.

besloten facebookpagina waarop we alvast kennis maken
met elkaar en ideeën uitwisselen.” Als alles goed gaat, begint
de bouw van Daphnes woning deze maand en kan ze begin
2018 verhuizen naar haar 'zelfgebouwde' droomhuis.
Wilt u ook wonen op Kop West? Bekijk dan de mogelijkheden
op www.kopwest.nl.
l

Vier jaargetijden in mozaïek
In de wijkkrant van april stelden we Chris Spronk van
Intermaris aan u voor in de rubriek 'Geef me de Vijf'.
Hij vertelde toen over een project in de Karavaanstraat,
waar bewoners bezig waren met het maken van een
wandmozaïek voor hun centrale hal, die wel wat meer
kleur kon gebruiken. Een half jaar werd aan het kunstwerk
gewerkt, dat op 23 mei feestelijk werd onthuld.

Avontuur
Een van de toekomstige bewoners van zo’n kavel is
Daphne Faijdherbe. Ze woont nu ook al met haar gezin in
Weidevenne. “Hoewel we eigenlijk geen echte verhuisplannen
hadden, hebben we ons twee jaar geleden toch ingeschreven
voor een zelfbouwkavel. Tot onze verrassing werden we
ingeloot en besloten we er voor te gaan.” Daphne vertelt
dat de woning aan een kwaliteitsplan moet voldoen en dat
het ontwerp moet worden goedgekeurd voordat de eerste
schop de grond in mag. “Het is erg leuk om je eigen woning
te bouwen, maar er komt wel heel wat meer bij kijken dan je
vooraf bedenkt. Het is een lang traject en er is veel te kiezen.
Overal waar ik nu kom, let ik bijvoorbeeld op de stenen en de
afwerking van de woningen. De buurt waar we gaan wonen
komt er heel leuk uit te zien: geen standaardbouw en veel
afwisseling in gevels, bestrating en verlichting.”

Nieuwe buren
Het wonen in Weidevenne bevalt Daphne prima. “Ik heb
nu heel leuke buren, die ik straks zeker ga missen. Met
de toekomstige bewoners van Kop West hebben we een

De bewoners van Woonstate W.C.J. Passtoors kozen voor
het thema ‘de vier jaargetijden’ en een van hen, Jan Hendriks,
maakte het ontwerp. Het is een Waterlands landschap in elk
seizoen. De bomen verbinden de seizoenen en de zon staat
centraal. Twintig bewoners in de leeftijd van 77 tot 91 jaar
hebben het mozaïek zelf gemaakt en dus letterlijk en figuurlijk
hun steentje bijgedragen. Het project heeft weinig geld
gekost, want langs diverse wegen (waaronder uit de buurt)
werden tegeltjes aangeboden.

Uniek

Daphnes nieuwe huis komt bij de rode ster.

Veel ervaring met mozaïeken hadden de bewoners nog niet,
maar door hun enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn
alle stukjes op maat gemaakt en opgeplakt. Vele uren zijn
aan het mozaïek besteed en soms namen bewoners zelfs een
stukje mee naar huis om daar nog even verder te knutselen.
Ze vonden het leuk en gezellig om eraan te werken – met als
resultaat een uniek kunstwerk dat met 1,80 meter hoog en
3,20 meter breed meteen het grootste drieluikmozaïek van
Purmerend is. En oh ja: op een van de kleine steentjes staat
het jaartal. Succes met zoeken!
l
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DE DWAZE KATTENSPRONGEN VAN SPIKEY EN BRAMMETJE
Er wonen niet alleen bijzondere mensen in
Weidevenne, ook komt er zo nu en dan opvallend
dierennieuws voorbij. Want wist u bijvoorbeeld dat de
inmiddels beroemde katten Spikey de Brievenbuskat
en Brammetje de Stationskat in onze wijk wonen?

weet ik dat hij nog leeft, want hij komt vaak alleen even thuis
om te eten. Er worden ook persoonlijke verhalen gedeeld. Zo
lazen we laatst dat hij verdrietige familieleden had getroost
die hun vader uitzwaaiden omdat die op een lange zakenreis
moest.”

Dubbel
Baasjes Esther en
Dave zagen wel dat
Spikey steeds naar
de gang snelde als de
brievenbus klepperde,
maar wisten niet wat
hij daar deed. “Daar
kwamen we achter
toen de postbode ons
vertelde dat hij de
post terug duwde naar
buiten en zijn poot uit
de brievenbus stak.
Kort daarna zaten op
onze post stickers
met de mededeling
'kat komt met poot
uit brievenbus' om
de postbodes te
waarschuwen.”
Inmiddels hebben ze
een klep gemaakt aan
de binnenkant van
Spikey loert op de post.
de brievenbus, zodat
Spikey zijn poot er
niet meer doorheen kan steken. De postbezorgers kunnen dus
weer met een gerust hart hun werk doen.

Tijdens het interview merken we dat er twee kanten zitten aan
dit verhaal. Voor de buitenwereld is het best grappig, maar de
familie heeft er een dubbel gevoel bij. Anneke: “Brammetje is
dol op aandacht en heeft gekozen voor dit zwerversbestaan.
Hij is gelukkig, dus we houden hem niet binnen, maar we
missen hem wel. En ik ben bang dat hem iets overkomt,
want hij loopt ook op het spoor en kan zomaar in een trein
stappen. Gelukkig wordt er goed op hem gelet.” Brammetje
is inmiddels niet meer weg te denken van het station.
Kattenliefhebster Heleen neemt vier keer per week de trein
naar Amsterdam en geeft hem elke ochtend een kriebeltje.
“Het is voor mij een vrolijk moment in een chagrijnige
ochtendspits, en daar kijk ik elke ochtend naar uit.”

Dansje
Maar wie nu denkt dat de grappen en grollen voorbij zijn,
heeft het mis. “Spikey vindt het grappig om naar buiten te
gaan via de voordeur en vervolgens meteen om te lopen.
Dan staat hij binnen twee minuten alweer bij de achterdeur.
Alle andere keren is hij precies na anderhalf uur thuis. Dat
is toch knap zonder horloge. Eten doet hij lui liggend op
zijn zij en het liefst sopt hij het brokje eerst nog even in de
waterbak. En als hij zin heeft in een snoepje, staat hij bij het
kastje met zijn achterpoten te trappelen. We noemen dat zijn
kittydansje.” Dat laatste hebben we met eigen ogen gezien,
maar verder heeft Spikey het hele interview als een roos
liggen slapen.

Troost
Ook van Brammetje hebben we geen ‘last’ als we langsgaan
bij zijn bazin Anneke, want hij is 'natuurlijk' op het station.
“We kwamen er achter dat hij daar heel vaak zit, doordat
er steeds op facebook werd gevraagd van wie de kat is. Ik
heb toen de facebookpagina 'Brammetje de Stationskat'
aangemaakt, zodat iedereen weet dat hij niet kwijt is.” Op die
pagina plaatsen mensen geregeld foto’s van Brammetje. “Dan

Brammetje geniet van de kriebel van Heleen.

BN’ers
'NH Nieuws' heeft een tijd geleden aandacht besteed aan het
verhaal van Brammetje. Vlak daarna is hij meegenomen naar
Hoorn, omdat iemand dacht dat het zijn vermiste kat was.
Anneke: “Omdat veel mensen met Brammetje begaan zijn en
de berichten over zijn vermissing massaal deelden, was hij
na een paar dagen gelukkig weer thuis. We hoorden later dat
Gijs Staverman hem heeft genoemd op Radio 2.” Ook Spikey
was heel ongerust toen Brammetje vermist was. Esther: “Af
en toe sturen ze elkaar een bericht via facebook. Tot nu toe
heeft dat niet geleid tot een date, want Spikey blijft liever in
en rond ons huis.” Het verhaal van Spikey is overigens ook
voorbijgekomen bij 'Hart van Nederland'. “Maar hij loopt nu
niet naast zijn pootjes, hoor.”
l
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Het werk van de wijkagent

Vraagt u zich ook wel eens af waar straatnamen
vandaan komen als u door Weidevenne rijdt, fietst
of loopt? Wij gaan op zoek naar de achtergrond van
namen die niet zo bekend zijn. Deze keer: Bloemfontein.
Bloemfontein is een stad in
Zuid-Afrika met ongeveer
250.000 inwoners. Het is
de juridische hoofdstad van
het land; onder meer het
Hooggerechtshof is hier
gevestigd. De bijnaam van
de stad is Rosestad of City of
Roses, omdat er in de lente
veel rozen groeien. Tijdens
De raadzaal in Bloemfontein.
het WK voetbal in Zuid-Afrika
in 2010 was het Freestate
Stadium in Bloemfontein een van de speellocaties. De bekende
Engelse schrijver J.R.R. Tolkien is in Bloemfontein geboren.

Relaxt
Bloemfontein is een rustige stad, met een indrukwekkende
oude architectuur. Zuid-Afrikanen uit andere steden zeggen
soms spottend dat de inwoners van Bloemfontein
af en toe voor een stoplicht gaan staan om de wisseling
van de lichten te bekijken, want dat zou de enige zichtbare
verandering in deze stad zijn.
In Weidevenne is de Bloemfontein een zijstraat van de
Zambezilaan.
l

Ken je wijk
Waar is deze foto genomen? Als u de juiste oplossing weet,
maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van vijftien euro.
Mail uw oplossing uiterlijk
Waar is dit?
3 augustus naar info@
weidevenner.nl. Opsturen
kan ook: Redactie Wijkkrant
Weidevenne, p/a Cairostraat
38, 1448 PB Purmerend.
Vergeet niet uw naam en adres
te vermelden. Veel succes!
De oplossing van de vorige
keer was het winkelcentrum.
Op de foto staat het gebouw
van het reisbureau en de
bloemist, maar we rekenen
ook de inzendingen van het
gebouw met de snackbar en
viswinkel goed. We hebben
negen goede oplossingen
ontvangen. De winnaar
na loting is Lisette Prins.
Gefeliciteerd, de bon komt
uw kant op.
l

Weidevenne heeft twee
wijkagenten, Bas Bakker
en Peter Bouwer. Vorig
jaar hebben we ze in de
wijkkrant al kort aan u
voorgesteld. Maar weet
u eigenlijk precies wat de
twee mannen allemaal
doen? We vragen het Bas.
“We zijn het gezicht van de politie in Weidevenne. Alle wijken in
Purmerend hebben hun eigen agenten. Het is de bedoeling dat
we tachtig procent van onze werktijd fysiek aanwezig zijn in de
wijk. De overige twintig procent zijn voor andere werkzaamheden, zoals surveillance rijden of cursussen”, zegt Bas. Hij vertelt
dat signaleren en adviseren belangrijke taken zijn. Bij burenruzies bijvoorbeeld luistert de wijkagent naar de ruziënde buren
en adviseert hen waar ze het beste naartoe kunnen gaan om
het probleem op te lossen, onder andere naar de woningbouwvereniging of buurtbemiddeling. “Dit is wel anders dan vroeger,
want toen probeerden we veel meer zelf te bemiddelen.”

Netwerkpartners
Een wijkagent werkt veel samen met het sociaal wijkteam, de
vreemdelingendienst, gemeente, jeugdzorg en woningbouwverenigingen. Bas noemt dit de netwerkpartners. “Wat in de
afgelopen tijd ook is veranderd, is dat we niet meer zoveel
zaken zelf afhandelen. We onderzoeken nu vooral waar het
probleem thuishoort, zodat mensen bij de juiste instantie
kunnen aankloppen als ze ergens mee zitten. De laatste jaren
zien we vooral een stijging van de sociale problematiek. Een
groot deel van ons werk heeft hiermee te maken.” Bas vertelt
dat hij voorheen ook maandelijks op scholen voorlichting
gaf. “Hoewel preventie van groot belang is, is hierop helaas
bezuinigd en is dit geen taak meer van ons.”

Inkijkje
Om u meer inzicht te geven in zijn bezigheden, schrijft Bas in
de komende wijkkranten over enkele onderwerpen die hij in
zijn werk tegenkomt.
Als u de wijkagenten ergens over wilt spreken, dan kunt u
bellen naar 0900-8844 of het contactformulier invullen op de
website van de politie.
l

COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Linda van Etten en Marjolein Jonk. Met dank aan Conny
Dijkstra. E-mail: info@weidevenner.nl.
Opmaak en drukwerk: BaanStede Business Post & Printing.
Bezorging: Rodi Media.
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.
De volgende wijkkrant verschijnt rond 21 september 2017.
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