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REGIONALE PRODUCTEN BESTELLEN BIJ BUURDERIJ WEIDEVENNE
‘Wat je van ver haalt, is lekker’, luidt het spreekwoord, maar
bij Boeren & Buren gaan ze uit van precies het tegenovergestelde. Via hun website kunnen consumenten (de buren)
rechtstreeks producten bestellen bij producenten (de boeren) uit de regio. De bestelling kan vervolgens op een vast
moment in de week worden opgehaald bij een buurderij.

Lekker eten
Ook Hans en Suzanne Blok komen hun bestelling ophalen.
Hans: “We kopen hier wekelijks diverse artikelen, onze favoriet
is de appel/perenstroop. Het is leuk en goed dat de producten
vlakbij worden gemaakt en het smaakt nog eens lekker ook. We
wonen in Overwhere, maar een autoritje naar Weidevenne heb ik
er zeker voor over.” Met onze eigen bestelling in de tas verlaten
we het pand om na vijf minuutjes fietsen thuis soep te maken
van de aardappels en te smullen van het brood en de aioli.

Bestellen
Via de website www.boerenenburen.nl kunt u tot
maandagavond producten bestellen en deze in dezelfde week
op woensdagavond tussen 17.30 en 19.30 uur ophalen bij de
op de website vermelde locatie. Op 14 april kunt u overigens
kennismaken met Buurderij Weidevenne tijdens de Regionale
Duurzaamheidsbeurs in sporthal De Beuk.
l

Weidevenne vastgelegd op camera

V.l.n.r Pieternel, Vera, Etienne Schwarzwalder van Brood Purmerend en
Jan de Lange van de Rode Os.

Onze redactie onderzocht hoe dit concept in zijn werk gaat
bij Buurderij Weidevenne. En wat is nu leuker dan het zelf te
ervaren? Zo gezegd, zo gedaan: via de website bestelden we
Agria-aardappels, aioli en bierbrood.

Korte keten
Op een koude woensdagavond heet Pieternel Lycklama á Nijeholt ons bij binnenkomst hartelijk welkom. Zij is sinds 1 januari
van dit jaar verantwoordelijk voor de buurderij. In de hoek van
het pand staan de boeren klaar om ons de bestelde producten
te overhandigen. “Dat is precies de kern van het concept: producenten die hun klanten ontmoeten en hen informeren over hun
koopwaar. Een kortere keten bestaat niet”, vertelt Pieternel.

Direct contact
Een van de aanwezige boeren is Vera van Berge van Eerlijk &
Heerlijk, een fruitteeltbedrijf in Zuidoostbeemster. “Wij telen
diverse soorten fruit, zoals appels, peren en kersen. Ons fruit
gaat voornamelijk richting winkels en restaurants. Door mee
te doen aan Boeren & Buren kom ik direct in contact met de
consument, en dat is erg leuk”, aldus Vera.

De afgelopen tijd hebben we schitterende foto’s van
Ferry Verwijk gespot op de facebookpagina 'Wij Weidevenners'. We vroegen hem speciaal voor de wijkkrant
een plaatje te schieten. Nou, dat hoefden we geen twee
keer te doen, want Ferry ging direct op pad, en zie hier
het resultaat!
Ferry is hobbyfotograaf. “Het is al een oude hobby.
Ik doe het al sinds mijn veertiende, dus zo’n 36 jaar. Foto’s
maken op straat vind ik het leukst om te doen, omdat ik daar
mensen op camera kan vangen in een spontaan moment.” Deze
foto is daar een goed voorbeeld van en past dus heel goed bij
zijn blik op fotografie.
Over deze prent
zegt hij: “Ik vind de
Melkwegbrug erg
mooi. De lage zon
door de wolken geeft
een prachtig drama,
en die twee meiden
maken het plaatje
voor mij helemaal af.”
Bedankt voor
deze bijzondere
foto, Ferry!
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MISDAADCIJFERS WEL DEGELIJK GEDAALD
In de media was te lezen
dat het aantal misdrijven
in Purmerend vorig jaar
opnieuw is gedaald. Op
sociale media las ik dat
sommige wijkbewoners
hierbij toch wel hun
vraagtekens zetten, want
hun gevoel zegt namelijk
iets anders. Toch zie ik
dat ook in Weidevenne het
aantal misdaden daalt en
dat de cijfers dus kloppen.
Als ik bijvoorbeeld kijk naar de eerste twee maanden van dit
jaar, dan waren er vier woninginbraken en was er één poging
daartoe. Dat is minder dan vorig jaar. Het tijdstip is overigens wel
opvallend: het gebeurt vooral in de namiddag en vroege avond.

aangifte, omdat dit vaak alleen op afspraak kan. Als de
verzekeringsmaatschappij een aangifte eist voordat ze
tot uitbetaling van de schade overgaat, doen mensen
dit natuurlijk wel. Maar als het geen vereiste is, moeten
bewoners iets meer moeite doen en haken hierdoor soms af.
Ten tweede wordt meer doorgevraagd naar wat de persoon
wil met zijn aangifte. Soms wil iemand alleen dat de dader de
schade vergoedt of dat die wordt gecorrigeerd in een gesprek
met de wijkagent. Ook wordt een betere afweging gemaakt
of er sprake is van een strafbaar feit. Mijn idee is dan ook dat
de kwaliteit van de cijfers is verbeterd.

Aangehouden
Dat het niet alleen bij cijfers blijft, bleek toen tot twee keer
toe een vrouw werd overvallen en beroofd van haar geld. Dit
gebeurde nota bene op klaarlichte dag op een druk fietspad.
Dankzij camerabeelden vlakbij de plek des onheils is de dader
herkend door een collega van de afdeling handhaving van de
gemeente. Hij is inmiddels aangehouden en zit in voorarrest.
Bas Bakker, wijkagent Weidevenne.

Aangifte
Volgens mij hebben twee factoren invloed gehad op de
cijfers van het afgelopen jaar. Ten eerste doet niet iedereen

P.s. Mocht u (preventie)advies van mij willen, dan kunt u altijd
met me contact opnemen.
l

INTERNETCAFÉ IN HEEL EUROPA

Al twee proviandkastjes
in de wijk

Wilt u meer leren over het gebruik van uw computer,
tablet of smartphone? Dan bent op dinsdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur van harte welkom in Heel Europa.

Iedere week zijn daar vrijwilligers aanwezig van Gilde
Purmerend en Omstreken (P&O), die u wegwijs kunnen maken in
het gebruik van internet, e-mail en tekstverwerking. Ook kunnen
ze u helpen met het opslaan van documenten in mappen of op
een usb-stick, foto’s van uw fototoestel of smartphone op de
computer zetten, en nog veel meer. Aarzel niet als u met vragen
zit en kom gezellig langs. Alle hulp en adviezen zijn gratis.

Informatie
De activiteiten van Gilde P&O vindt u op www.gildepurmerend.nl.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Cok
Schorsij via 06-20369655.
l

In de laatste wijkkrant
van vorig jaar heeft u over
de allereerste Little Free
Pantry van Weidevenne
kunnen lezen. In dit kleine
winkeltje van Melona
di Benedetto kunt u
producten neerzetten die
u kunt missen en pakken
als u ze nodig heeft.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan
eten, drinken, snoep, maar
ook aan verzorgingsproducten
en speelgoed. Het idee achter
het winkeltje is simpel: verspilling tegengaan. Want het is
natuurlijk zonde als producten
worden weggegooid, terwijl
andere mensen er blij mee
kunnen worden gemaakt.

Barcelonahaven 13.

Limbostraat 32.

Sinds begin dit jaar is er nog een nieuw kastje in de wijk bij
gekomen. Zo staat in de voortuin van Maaike ter Aar aan de
Limbostraat nu ook een Little Free Pantry.
We vinden het geweldig dat jullie dit doen, dames!

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
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DE WIJKKRANTEN EEN
KWART EEUW OP DE MAT

Mitchell Bakhuijsen
op weg naar Japan

In 1993 werden in
Purmerend wijkkern
groepen opgericht, die
bestonden uit bewoners
die zich actief inzetten voor
het wel en wee in hun wijk.
Omdat ze behoefte hadden om op een simpele
manier informatie te delen
met hun wijkgenoten, werd
de wijkkrant in het leven
geroepen. Destijds gebeurde dit nog in zwart-witgroen, maar vanaf 2008 in een modernere uitvoering met
kleurenfoto’s.

Sinds september vorig jaar studeert de 17-jarige
Mitchell Bakhuijsen aan de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding (ALO). Naast zijn studie is
hij volop bezig met karate. Komende zomer komen
deze inspanningen samen in Japan, want dan neemt
hij deel aan het World University Championship, het
wereldkampioenschap karate voor studenten.

Tegenwoordig zijn veel kerngroepen gestopt, maar de
wijkkranten zijn er nog altijd. Het begin is dit jaar dus 25
jaar geleden, en dit was reden voor een klein feestje. Op
donderdag 8 maart genoten alle redacties met elkaar van
een hapje en een drankje bij het wokrestaurant op de
Koemarkt. Het was een gezellige avond, met veel anekdotes
en herinneringen. Ook zette Edwin Färber van de gemeente
de redacties in het zonnetje en bedankte hen voor hun
belangeloze inzet en betrokkenheid bij hun wijk.
l

Wij zoeken collega’s!
Wilt u uw wijk en haar bewoners beter leren kennen? Meldt u zich dan aan bij de leukste krant van
Purmerend! Als redacteur van de wijkkrant bent u
nieuwsgierig ingesteld en steeds op zoek naar mooie
initiatieven en bijzondere mensen in uw en onze wijk.
U komt op plekken waar u anders nooit zou komen en
spreekt mensen die u anders niet had ontmoet. En als de
wijkkrant op de mat valt, brengt dat elke keer weer veel
voldoening en trots met zich mee. Neem dat gerust van
ons aan, want we spreken uit ervaring.
Oud en jong, iedereen is welkom. De krant komt zeven keer
per jaar uit en dat kost u slechts een paar uurtjes per week.
We zijn op zoek naar enthousiaste en gedreven mensen die
het leuk vinden om te schrijven en die kunnen omgaan met
de computer. Perfect schrijven is niet noodzakelijk, want
we hebben een eindredacteur die er voor zorgt dat alle
artikelen zonder spelfouten in de krant komen.
Bent u overtuigd? Stuur dan vandaag nog een e-mail naar
info@weidevenner.nl om u aan te melden. U kunt ons ook
mailen als u eerst meer wil weten. Hopelijk tot snel!

Mitchell woont met zijn
ouders en zusje Chelsey
in Weidevenne. Ongeveer
zeven jaar geleden is
hij bij Sambon Sports
begonnen met karate. “Ik
zat op voetbal, maar door
Chelsey, die ook aan karate
doet, raakte ik enthousiast
voor deze sport. Het bleek
me erg goed te liggen, en
ongeveer vijf jaar geleden
besloot ik te stoppen met
voetbal om helemaal te
gaan voor karate.” Dit
laatste heeft zijn vruchten
zeker afgeworpen,
want Mitchell zit in de
Nederlandse selectie en
hij heeft al veel prijzen
gewonnen. Sinds afgelopen
zomer traint hij bij Kenamju
in Haarlem om nog beter te
worden.

Japan
“Het echte WK heb ik helaas gemist; ik kwam één puntje
tekort. Maar omdat ik nu student ben, kon ik me wél
aanmelden voor het Studenten WK”, vertel Mitchell. Het
toernooi duurt van 19 tot en met 22 juli en vindt plaats in
Kobe, Japan. “Ik ga er samen met mijn ouders en Chelsey
een weekje eerder naar toe, zodat ik kan wennen. We maken
er ook meteen een vakantie van. Ik vind het erg leuk dat
ze meegaan, want zonder mijn ouders was ik nooit zover
gekomen in het karate. Ze doen heel veel voor me.”

Sponsors
De kosten voor de deelname
aan dit WK moet Mitchell zelf
betalen. Hij heeft daarom een
sponsorwebsite gemaakt, waar
mensen een donatie kunnen
doen. Wilt u Mitchell sponsoren?
Kijk dan op https://sport.talentboek.nl/talenten-teams en
zoek op zijn naam.

De redactie.
We wensen Mitchell alvast heel veel succes in Nippon!
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DE WERELD IN WEIDEVENNE
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: het
Papyrusplantsoen.
Niet veel mensen kennen deze straat, maar
toch is het de officiële naam voor de stoep
tussen Cairostraat en Woestijnstraat bij het
drukbezochte basketbal- en voetbalveldje.
Het heeft wel een postcode, maar geen
huisnummers.

Oudheid
Papyrus is vooral bekend als schrijfmateriaal uit het oude Egypte.
Het werd gemaakt van de stengels van de plant Cyperus papyrus,
die over de lengte in repen werden gesneden. Deze werden
verticaal en horizontaal over elkaar heen geplakt en aangedrukt.
Het kleverige plantensap diende als lijm. Papyrus was broos
en werd daarom opgerold. Deze zogenoemde papyrusrollen
zijn tijdens opgravingen gevonden in graftombes en huizen, en
hebben veel over de geschiedenis van het oude Egypte verteld.
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'Patat en bloemkool'
op De Marimba
Een aantal kinderen uit groep drie tot en met zes van
basisschool De Marimba doet sinds begin februari mee
aan het schoolkoor. Twaalf weken lang werken ze iedere
dinsdagmiddag na schooltijd aan hun zangkunsten. We
zijn op een middag langsgeweest om te luisteren.
Als we er zijn, doen acht kinderen mee. Het enige jongetje die
middag is de zevenjarige Feike Kok. Hij is erg enthousiast: “Ik
kan al best wel goed zingen, maar door mee te doen met het
koor kan ik nog beter worden. Het leukste vind ik het ‘patat
en bloemkool-liedje'. Dit liedje blijkt een oefening te zijn
waarbij docent Fraukje Weishaupt de kinderen leert hun eigen
stem te blijven zingen in een wirwar van motiefjes. Maar
er komt ook heuse Italiaanse opera voorbij. De les wordt
beëindigd met het grappige liedje ‘Twee bananen gingen
naar het strand’ om het meerstemmig zingen te oefenen. Het
project wordt afgesloten met een optreden voor de ouders.

Postcodeloterij
In november 2012 werd het Papyrusplantsoen omgetoverd tot
een winterwonderland voor de opname van het reclamespotje
van de Postcodeloterij. Met een schaatsbaan, een koeken-zopietentje en een hoop nepsneeuw op de daken werd
het wintersfeertje gecreëerd. Dat was wel nodig, want van
winterweer was op dat moment geen sprake. Tot teleurstelling
van de bewoners betekende het bedrag van 48 miljoen euro
op de truck niet dat de prijs in de straat was gevallen.
l

Ken je wijk

Dirigent

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 15
april naar info@weidevenner.nl.
Waar is dit?
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 speeltuintje aan
het eind van de Orinocostraat.
We hebben vier goede
inzendingen ontvangen. De
winnaar na loting is Jenny
Schaft. Gefeliciteerd, de bon
komt uw kant op!
l

Het project is een samenwerking met Muziekschool Waterland en
maakt kinderen enthousiast voor het zingen in een koor. Fraukje,
die zelf zingt en diverse instrumenten bespeelt, is de dirigent.
“Sinds anderhalf jaar geef ik muzieklessen op basisscholen. Ik
ben door de muziekschool gevraagd om ook het schoolkoor te
leiden. Natuurlijk heb ik ja gezegd, want ik houd van zingen en ik
vind het prachtig om die passie aan kinderen door te geven.’’ l

COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Linda van Etten en Marjolein Jonk.
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 24 mei 2018.
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