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WERELDBOL ALS NIEUWE ENTREE NAAR DE WIJK
Wie vanaf de snelweg naar Weidevenne rijdt, kan er
niet omheen. Het heeft even geduurd, maar de lang
verwachte wereldbol staat eindelijk op zijn plek op
de rotonde tussen de Laan der Continenten en de
Amazonelaan. Op 7 februari is het kunstwerk feestelijk
geopend en werd voor het eerst de verlichting aange
daan. Hoe is de wereldbol ook al weer op deze plek
gekomen en waarom is gekozen voor deze globe? En:
wat vinden onze wijkgenoten er eigenlijk van?
Stichting
Weidevenne,
bestaande
uit project
ontwikkelaars,
makelaars en
bouwers, was
vanaf het eerste
uur betrokken bij
de ontwikkeling
van de wijk. Toen
Weidevenne
voor een groot
deel klaar was,
hief de stichting
zichzelf op,
maar niet zonder
het resterende
budget
beschikbaar te
stellen voor iets
speciaals in de
wijk. Dit bedrag
kon worden
aangevuld met een deel van het wijkbudget en een potje
voor speelvoorzieningen, bankjes en kunst, dat ontwikkelaars
vullen met € 250,- per gebouwde woning.
De wijkkerngroep hield in 2013 een enquête onder bewoners
waarbij kon worden gekozen uit diverse ideeën. Een rij
bomen langs de Laan der Continenten had weliswaar de
eerste voorkeur, maar was vanwege onderhoud en locatie
niet haalbaar.

Ontwerp
De tweede keus van de bewoners, een kunstwerk op de
rotonde met als suggestie een wereldbol, werd vervolgens
verder uitgewerkt. Het ontwerp is gemaakt door Jan Been

tjes, stedenbouwkundig ontwerper van de gemeente. Het
moest een herkenbare, tijdloze en onderhoudsvrije entree
worden naar de wijk, met een stoere en robuuste uitstraling.
De wereldbol staat voor de vier kwadranten van Weidevenne:
Azië, Afrika, Amerika en Europa. De oranjebruine kleur is
gekozen omdat die past bij de omgeving. De verlichting geeft
kleur aan de verschillende continenten en staat symbool voor
onze multiculturele samenleving. De rotonde is zó ingericht,
dat de in hoogte oplopende lijn met beplanting de oprijzende
beweging versterkt.

Meningen
De een vindt
de wereldbol
prachtig en een
mooie aanwinst
en entree voor
de wijk. Een van
onze wijkge
noten schrijft
op facebook:
'Handig als ik
mensen de weg
moet wijzen: bij
de wereldbol
rechtsaf.' De
ander vindt hem
lelijk en ziet het
als geldverspil
ling. 'De ge
meente kan het
geld beter aan
ouderen geven',
opperen meer
dere mensen.
Over de niet uitgesneden letters die vaag te zien zijn, wordt veel
gespeculeerd. Volgens de gemeente is het geen fabricagefout, en
vervagen deze nog totdat er niets meer van te zien is. Ook vinden
bewoners het jammer dat niet alle continenten er op staan en dat
de richtingen van de continenten niet kloppen, waarop iemand
reageert: 'Het is kunst, geen richtingaanwijzer.' De leukste reactie
vonden we toch wel: 'Geeft mij een heerlijk Italiaans gevoel, ik rijd
daar zomers altijd langs die roestige vangrails.'
Een onderzoek op de website van Regio Purmerend laat zien
dat 48 procent van de 621 deelnemers het een gruwel en 42
procent het mooi vindt. Kortom, de meningen over de globe
lopen duidelijk uiteen.
l
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RECORD INZAMELING VUURWERK EN KERSTBOMEN
Onder het motto ‘Na het knallen, opruimen met
zijn allen’ zamelde de gemeente begin januari op
verschillende locaties vuurwerk en kerstbomen in. In
Weidevenne kon dit worden ingeleverd op het Abel
Tasmanplein, bij het station. Er is in onze wijk goed
gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente,
want we hebben met elkaar de meeste kerstbomen en
kilo’s vuurwerk ingeleverd van alle wijken en ons eigen
record van vorig jaar gebroken.

Er werd handje contantje afgerekend.
foto: Piet Jonker

Per kerstboom kon vijftig cent
worden verdiend. De versnipperde
kerstbomen worden in een
centrale omgezet in warmte voor
onder andere Weidevenne. Zo
hebben bewoners dubbel plezier
van hun kerstbomen.

Nieuw record?
De kerstbomen waren niet aan te slepen.

foto: Piet Jonker

Op 2 januari kon vuurwerkafval worden ingeleverd. Dit liep
als een speer en aan het eind van dag stond de teller op
6.571 kilo, 164 meer dan vorig jaar en 35 procent van het
Purmerends totaal. Wijkgenoten konden hier een aardig
zakcentje mee verdienen, want per kilo werd 25 cent handje
contantje afgerekend.

Warmte
Ook bij de kerstbomen werd een record gebroken. Brachten
we vorig jaar nog 794 kerstbomen naar de inzameling, dit jaar
waren dat er 851, bijna 27 procent van het stedelijke totaal.

We zijn heel trots dat we met
ons allen zo veel hebben
ingeleverd. Want hoe meer dat
is, hoe schoner de wijk is na de
feestdagen. Laten we volgend jaar
weer het record verbreken!
l

De container was
te klein voor al dat
vuurwerk.

foto: Piet Jonker

Sportvrouw van het jaar woont
in Weidevenne
Op 19 januari werden tijdens
het Sportgala in de Purmaryn
weer de Sport Awards uitge
reikt aan de beste sporttalen
ten van Purmerend. Ook in
Weidevenne vielen sporters
in de prijzen.

Foto's: Han Cozijn

Zo sleepte Dominique Koppe de prijs voor sportvrouw van het
jaar in de wacht, omdat ze in haar handbalteam VOC Amsterdam
een dominante rol speelde bij het behalen van het kampioenschap
van Nederland. Ook turnster Ariena Rasker uit Weidevenne was
genomineerd voor deze categorie, maar er kan natuurlijk maar een
winnaar zijn. Daarmee was het Weidevenne-feestje nog niet voor
bij, want de oeuvreprijs – die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt
– ging naar judoka Hendrik Koppe. Hij werd vorig jaar voor de
zevende keer Europees Kampioen en is de vader van Dominique.
Een klein familie-onderonsje dus.
De buit werd eerlijk verdeeld.

Gefeliciteerd, Dominique en Hendrik Koppe!
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DE OPMAAK VAN DE WIJKKRANT IN BEELD
Ongeveer zeven keer per jaar verschijnen de
wijkkranten van Purmerend. Iedere wijk heeft zijn
eigen redactie van bewoners die het leuk vinden om
te schrijven over nieuws uit de wijk. Daarmee is de
wijkkrant echter nog niet klaar; zo moet hij nog worden
opgemaakt. Gerjan Stolp verzorgt dit sinds jaar en dag
voor ons.

wijkkranten opgemaakt.” Nadat hij goedkeuring van de
redacties heeft ontvangen, stuurt Gerjan de bestanden naar
de drukker. Vervolgens gaan ze naar Rodi Media, het bedrijf
dat zorgt voor de verspreiding.

Trots
Hoewel Gerjan alle artikelen uit de wijkkranten ziet
langskomen, heeft hij eigenlijk geen tijd om ze echt te lezen.
“Omdat ik maar een paar dagen heb en afhankelijk ben van
de snelheid waarmee de redacties reageren, is het altijd
weer een uitdaging om alles vóór de deadline af te hebben
– maar dat lukt gelukkig meestal wel. Of ik me trots voel als
ik na twee weken zelf de wijkkrant op mijn deurmat vind?
Het is leuk om er even bij stil te staan dat ik die krant heb
opgemaakt, maar na zoveel jaren went dat eigenlijk ook wel
weer”, besluit Gerjan nuchter.
l

Gedichtenwedstrijd

Sinds 2008 werkt Gerjan bij BaanStede, dat sinds 1 januari
2018 in Werkom is opgegaan. Werkom voert taken van de
Participatiewet uit in opdracht van de gemeenten Purmerend
en Zaanstad. Werkom is bedoeld voor mensen met een
overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, die vallen onder
de Wet sociale werkvoorziening (WSW) of zijn aangewezen
op een beschutte werkplek.

In de wijkkrant van december riepen we u op om, met
het oog op Gedichtendag op 25 januari, een gedicht
in te sturen over onze wijk. We ontvingen een gedicht
van Ilja Froklage met de titel 'Winters Weidevenne'. Van
een wedstrijd was echter geen sprake, want ze was de
enige inzender. Niettemin vinden we het een prachtig
gedicht en heeft Ilja de plek in onze wijkkrant dubbel en
dwars verdiend. Ilja, bedankt voor je inzending!

Eigen ontwerp
Gerjan werkt als dtp’er ('desktop publishing') bij Business
Post en Printing, onderdeel van Werkom. Deze afdeling werkt
voor de gemeente en diverse andere opdrachtgevers. “We
hebben een gezellig team van ongeveer tien mensen. De
meesten van ons hebben een beperking; er heerst daardoor
een gemoedelijke sfeer. Toen ik hier tien jaar geleden begon,
werd me gevraagd of ik de opmaak voor de wijkkranten van
Purmerend wilde doen. Ik heb toen ook een nieuwe stijl voor
de wijkkranten bedacht.” Hoe de wijkkrant er nu uitziet, is
nog steeds hoe Gerjan hem destijds heeft bedacht.

Aan de slag
Gerjan is zeven of acht weken per jaar bezig met het
opmaken van de wijkkranten. De redacties sturen hem de
Word-bestanden met de artikelen en de daarbij behorende
foto’s. “Daarmee ga ik aan de slag. De artikelen zijn dan al
bekeken door de eindredacteur, Fred Berga. Ik werk met
het computerprogramma In Design. Als ik de eerste versie
af heb, mail ik die naar de betreffende redactie en vraag ik
om commentaar. Vaak krijg ik dan nog wel wat opmerkingen
of verzoeken. Als ik die heb verwerkt, maak ik een tweede
versie. Zo heb ik dan aan het eind van de week zeven

Mocht u meer willen lezen van Ilja, dan kan dit, want onder
de naam Dichtbij Ilja maakt ze gedichten over uiteenlopende
onderwerpen. Lees ze op facebook.com/dichtbij.ilja en
instagram.com/dichtbij_ilja.
l

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl

Pagina

4

VERPLAATSING SKATEBAAN OP TIL De Wereld in Weidevenne
Een paar maanden geleden is de skatebaan aan de Ka
naaldijk tegenover Heel Europa weggehaald. Het was altijd
al de bedoeling dat de baan hier tijdelijk zou liggen, omdat
deze plek bestemd was voor een appartementengebouw.
Nu de bouw daarvan is gestart, moest de skatebaan wij
ken, maar hij komt elders in de wijk terug.
Wijkmanager Michael
Lanting: “Omdat de
skatebaan goed werd
gebruikt, eigenlijk beter dan
verwacht, heeft de gemeente
besloten een andere plek te
zoeken in Weidevenne. Dat is
niet gemakkelijk, want het is
een behoorlijk object dat we
niet zomaar overal kunnen
neerzetten.”

Onderzoek
In het voortraject hebben de skaters meegedacht over
mogelijke locaties. De gemeente heeft nu twee plekken op
het oog die nader worden onderzocht. Zodra de definitieve
locatie is gekozen, worden de skaters betrokken bij de
opbouw. Michael: “De skatebaan is nog in goede staat, dus
die hebben we opgeslagen. De baan komt dan ook terug
op de nieuwe locatie. Mogelijk in een andere opstelling, dat
gebeurt op basis van de wensen van de skaters. Er gaat nog
veel voorbereiding aan vooraf, maar mijn persoonlijke wens
is dat de baan er in de aanloop naar de zomer ligt, zodat
iedereen weer lekker kan skaten als het mooi weer is.”
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 28 februari naar info@weidevenner.nl.
Opsturen kan ook: Redactie
Wijkkrant Weidevenne, p/a
Waar is dit?
Cairostraat 38, 1448 PB
Purmerend. Vergeet niet uw
naam en adres te vermelden.
Veel succes!
De oplossing van de vorige
keer was de speeltuin op de
kruising Donaulaan/Loirestraat.
Twee mensen dachten dat het
de Tigrisstraat was. Daar staan
inderdaad ook een beer en een
schildpad, maar in een andere
opstelling. We hebben vijf
goede inzendingen ontvangen.
De winnaar na loting is Maggie
Simon. Gefeliciteerd, de bon
komt uw kant op!
l

Vraagt u zich ook wel eens af waar straatnamen vandaan
komen als u door Weidevenne rijdt, fietst of loopt? We
gaan op zoek naar de achtergrond van straatnamen die
niet zo bekend zijn. Deze keer: het Van Damplein.
Iedere bewoner van de wijk is zeer waarschijnlijk wel eens
op het Van Damplein geweest: het is namelijk de locatie van
ons winkelcentrum. Met de gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018 in het vooruitzicht vond de redactie deze
straatnaam goed passen in deze rubriek. Het plein is namelijk
vernoemd naar Theun van Dam, van september 1988 tot eind
2002 burgemeester van Purmerend.

Veertien jaar
Van Dam werd in 1970 wethouder Onderwijs voor de Partij van
de Arbeid in Zaandam. Toen deze stad in 1974 opging in de
gemeente Zaanstad, werd hij daar wethouder. Gedurende die
hele periode was hij locoburgemeester. Zijn invloed was groot in
Zaanstad. Er werd zelfs gezegd
dat er zonder hem geen beslis
sing werd genomen. Bij zijn
vertrek in 1988 werd hem het
ereburgerschap aangeboden.
In september van dat jaar werd
hij benoemd tot burgemeester
van Purmerend. Hij volgde daar
Jan van Burg op. Van Dam gaf
in december 1996 het startsein
voor de bouw van Weidevenne
en de aanleg van de Jan Blan
kenbrug. Na ruim veertien jaar
ging Van Dam eind 2002 met
vervroegd pensioen en werd hij
opgevolgd door Leen Verbeek.
Sinds juli 2009 is Don Bijl de
burgemeester van onze stad.
Foto aangeleverd door Theun van Dam.

Trots
De inmiddels 78-jarige Van Dam geniet tegenwoordig samen met
zijn vrouw van kleine reisjes en fietsen, vooral op de Veluwe. “Nu
moet er niets meer en vind ik zelfs het verzorgen van een flink
deel van de administratie van mijn zoon een aangename vrijetijds
besteding.” Hij winkelt nog geregeld op ‘zijn’ plein. “Ik ben nog
altijd trots op Weidevenne en het is nog mooier nu ons geweldige
kleinkind sinds veertien maanden een van de bewoners is!”
l

COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Linda van Etten en Marjolein Jonk.
Met dank aan Piet Jonker. E-mail: info@weidevenner.nl.
Opmaak: Werkom 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 29 maart 2018.
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