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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

VERANDERINGEN OV
DOOR NOORD/ZUIDLIJN
U kunt het bijna niet hebben gemist, want er wordt
veel over gesproken. Na het acht keer verschuiven
van de openingsdatum en een budgetoverschrijding
van anderhalf miljard euro gaat de Noord/Zuidlijn
vanaf 22 juli eindelijk rijden in onze hoofdstad. Deze
nieuwe metrolijn 52 verbindt Amsterdam-Noord met
Amsterdam-Zuid.
De gemeente Amsterdam heeft besloten deze lijn aan te
leggen, omdat die een goed alternatief is voor de vaak
overvolle trams en bussen. In de binnenstad is geen plaats
voor nog meer bovengronds openbaar vervoer, maar onder
de grond wel. Daarnaast wil lang niet iedereen meer reizen via
Amsterdam Centraal, maar liever direct naar andere delen van
de stad. Hiermee wordt het CS een minder druk knooppunt.

Busverbinding
Van alle bussen rijdt straks zeventig procent naar het
Buikslotermeerplein in Noord in plaats van naar Amsterdam
CS. Dit geldt ook voor ‘onze’ bus 308. Deze 308 maakt straks
een extra stop bij Het Schouw. Daar kunt u overstappen op alle
bussen naar Amsterdam CS, ook op die die vanuit de richting
Volendam en Waterland komen. Vanaf de metrohalte Noord bent
u in slechts zestien minuten aan de andere kant van de stad.
Overdag rijdt iedere zes minuten een metro over de Noord/
Zuidlijn en in de latere avonduren iedere zeven of acht minuten.

Ervaring delen
De een gaat er met de veranderingen op vooruit, de ander
op achteruit. We zijn benieuwd naar uw mening over en/of
ervaring met de Noord/Zuidlijn. Wilt u die met ons delen?
Stuur dan een mail naar info@weidevenner.nl.
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Informatie
De nieuwe dienstregeling kunt u vinden op:
www.ebs-ov.nl.
Meer informatie over de metrolijn vindt u op:
www.amsterdam.nl/noordzuidlijn en www.wijnemenjemee.nl l

Redactieleden gezocht!
In de vorige twee
edities van deze wijkkrant hebben we een
oproep geplaatst voor
nieuwe redactieleden.
Helaas is onze mailbox
niet overstroomd met
aanmeldingen. Sterker
nog, we hebben geen
enkele reactie gehad.
Daarom doen we nog
eens een beroep op u
om u aan te sluiten bij
de redactie van deze
wijkkrant. We spreken uit ervaring als we zeggen dat het
erg leuk is om betrokken te zijn bij wat er allemaal in de
wijk gebeurt en om daarover te schrijven.
De wijkkrant verschijnt ongeveer zeven keer per jaar en de
redactie beslist zelf over welke onderwerpen ze schrijft. Het
maakt niet uit hoe oud of jong u bent, enthousiasme is het
belangrijkste. Het redactiewerk kost niet veel tijd, ongeveer
een tot twee uur per week. Als u nog niet zeker weet of de
wijkkrant iets voor u is, kunt u een editie meedraaien, zodat
u kunt zien wat het redactiewerk inhoudt. Een introductie- of
opfriscursus behoort tot de mogelijkheden. We zoeken ook
iemand voor het coördineren van de overige werkzaamheden,
zoals de contacten met de eindredacteur, de opmaker en de
redacties van de andere wijkkranten.
Met de zomer(vakantie) in aantocht hopen we dat u liggend
op het strand, zittend op het terras of in uw tuin zin krijgt
om mee te werken aan de leukste krant van Weidevenne.
Stuur ons dan een e-mail (info@weidevenner.nl) en we hopen
spoedig kennis met u te maken.
De redactie, Linda en Marjolein.

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
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Plannen HOP in de koelkast
Het is maar net vanuit
welk oogpunt je het
bekijkt, maar over het
weer hebben we tot nu
toe volgens mij niet te
klagen.

Het mooie weer heeft
ook invloed op het soort
meldingen dat wij ontvangen.
Als de zon schijnt zijn
mensen, met name in het
weekend, vaak buiten actief
en staat de barbecue aan.
Het aantal meldingen van
geluidsoverlast stijgt als gevolg van feestjes in de tuin die tot in de
late uurtjes duren. Veel meldingen hebben betrekking op overlast
van jeugd, die elkaar langer en later buiten opzoekt. Ook zien we
dat het aantal burenruzies toeneemt als de buitentemperatuur
stijgt. Een zonnige zomer betekent voor ons doorgaans dan ook
meer werk aan de winkel.

In de vorige wijkkrant schreven we over het bewonersinitiatief voor een hondenontmoetingsplaats (HOP)
in Weidevenne. Dat is een speeltuin voor honden, een
losloopveld met een hek eromheen. De in dat artikel
aangekondigde bewonersavonden op 20 en 25 juni,
zijn niet doorgegaan. De voorstellen van de bewonersgroep voor het maken van een HOP aan de Kanaalweg, Melkweg of Port Saidweg zijn namelijk door de
gemeente in de koelkast gezet.

Communicatie
Uit ervaring weten we dat communicatie of eerder het gebrek hieraan de belangrijkste factor is voor onenigheid tussen
mensen. Maak daarom als u iets wilt vieren afspraken met de
directe buren en laat de buurt weten dat u een feestje geeft.
Een vaste regel is echter wel dat na tien uur ’s avonds het
geluid moet worden getemperd, maar ook overdag mag geen
overlast worden veroorzaakt. Doet u dat toch, dan loopt u het
risico bezoek te krijgen van de politie. In de meeste gevallen
waarschuwen we in eerste instantie, maar als dit niet helpt,
trakteren we de overlastgever op een bekeuring en kunnen we
zelfs de geluidsapparatuur in beslag nemen. Hopelijk hoeft het
niet zo ver te komen en gaan we een gezellige zomer tegemoet.
De wijkagent, Bas Bakker

l

Groentewinkel is niet meer
Het is u misschien niet ontgaan dat groentewinkel
Altijdvers.nl op het winkelcentrum Weidevenne sinds
enige weken te huur wordt aangeboden. Van de
verhuurder hebben we begrepen dat de eigenaren
van de zaak hun deuren hebben gesloten en dat ze
proberen een nieuwe huurder te vinden. Begin 2016
zijn de huidige eigenaren met hun groentezaak gestart,
maar het is ze blijkbaar niet gelukt de winkel te laten
voortbestaan.
De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het niet heel
gemakkelijk is om snel een nieuwe huurder te vinden voor
een leegstaand pand op het Van Damplein. Hopelijk wordt
het object snel weer verhuurd en komt er een waardevolle

Omwonenden van de voorgestelde locaties hebben bezwaren geuit tegen een HOP in hun buurt. Ook zorgt de verplaatsing van de
skatebaan naar het groengebied voor de nodige rumoer. Verder
moet de gemeente nog in gesprek met Landschap Noord-Holland
om een en ander te bespreken. De bewonersgroep heeft nieuwe
voorstellen ingediend bij de gemeente en gevraagd deze te onderzoeken. Als in het najaar meer bekend is, wordt een nieuwe datum
gepland voor een bewonersavond. We houden u op de hoogte.
Voor meer informatie kunt u mailen naar
Hopweidevenne@gmail.com.

toevoeging aan het winkelaanbod. Op het moment dat deze
wijkkrant naar de drukker gaat, is dit nog niet het geval.

Marktkraam
Om het verlies van
de groentewinkel
enigszins op te
vangen, is op de
wekelijkse markt
op donderdag
een groentekraam
aanwezig, zodat
er toch een divers
aanbod aan groente
en fruit op het
winkelcentrum
kan worden
aangeboden. l

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
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ZORGCIRKEL WEG UIT WOONSTATE W.C.J.PASSTOORS
Zorgcirckel heeft aangekondigd zich met ingang van 1 juli
2019 terug te trekken uit Woonstate W.C.J. Passtoors, het
ouderenwooncomplex aan de Karavaanstraat. Jolanda
Kee en Melissa Paans zijn werkzaam voor Zorgcirkel.
We spraken met Melissa om te vragen waarom de
mededeling voor onrust zorgt onder de bewoners.
Intermaris is de verhuurder van de woningen in dit gebouw.
Zorgcirkel huurt in het pand ook een ruimte die is ingericht
als recreatieruimte: de Terugkom. Jolanda en Melissa zijn,
naast hun werk in de huishoudelijke hulp, de gezichten van de
Terugkom. Ze zijn een goed geolied team en erg betrokken bij
de ouderen. Melissa: “Dit is een belangrijke ontmoetingsplek
voor de bewoners. Dat deze plaats dreigt te verdwijnen, zorgt
voor grote ongerustheid. Er worden hier veel activiteiten
georganiseerd, met name mogelijk gemaakt door de achttien
vrijwilligers die we hiervoor hebben.”

ruimtes huurt waar ze ook kantoor houdt, zijn er altijd medewerkers in het pand aanwezig. Als een bewoner op de hulpknop
drukt, staat er dan snel iemand voor de deur. Dat zal volgend
jaar anders zijn. Er wordt dan nog steeds zorg en huishoudelijke
hulp aangeboden, maar de medewerkers moeten dan vanaf een
andere locatie komen; de 'aanrijdtijd' wordt langer.”
Of een andere zorgaanbieder zich in het gebouw gaat
vestigen, is op het moment dat deze wijkkrant naar de
drukker gaat, nog niet bekend. We houden u echter op de
hoogte van de ontwikkelingen.
l

Met de wijkkrant op vakantie
De zomer ligt in het vooruitzicht en de redactie is in
ieder geval in een zomerse
stemming.
Heeft u plannen om op vakantie te gaan? Neem de wijkkrant
Weidevenne dan gezellig mee.
Maak een leuke foto op uw vakantiebestemming met daarop
deze wijkkrant en stuur deze naar ons op (info@weidevenner.nl).
De leukste inzending krijgt een eervolle vermelding in de
volgende wijkkrant en een zonnige prijs. We wensen iedereen
een mooie zomer!
l

Buurtsportwerk
ook in Weidevenne

Melissa Paans (links) en Jolanda Kee.

Gezelligheid
“Iedere dag is in de Terugkom wel iets gezelligs te doen, van
rummikub via klaverjassen tot een snackmiddag. Dagelijks treffen
bewoners elkaar in de ochtend aan de koffietafel, waar ze de
wereld met elkaar bespreken. Het vooruitzicht dat ze niet meer
kunnen samenkomen en er geen ruimte meer beschikbaar is voor
activiteiten, stemt de bewoners niet gelukkig. Maar de betrokken
partijen zijn met elkaar in gesprek, dus zo ver is het nog niet. We
blijven positief en hopen op een goede oplossing”, vertelt Melissa.

Afstand

Gezelligheid in de Terugkom

Ouderen die in de Woonstate wonen, kunnen via
Zorgcirkel huishoudelijke
hulp en zorg afnemen. Zo
kan iemand wel zelfstandig
wonen, maar is er hulp
dichtbij op het moment dat
die nodig is, bijvoorbeeld
als iemand valt en niet
meer zelf kan opstaan. Melissa: “Doordat Zorgcirkel in
de Woonstate verschillende

Spurd Buurtsportwerk organiseert
dagelijks na schooltijd gezellige en
sportieve activiteiten. Kinderen van
de basisscholen kunnen hieraan op een aantal locaties
in Purmerend gratis meedoen. Ook in Weidevenne
is Buurtsportwerk actief; bij De Kraal, Veluwe en
Weidelandpad. Bij slecht weer worden de activiteiten
op de laatste twee locaties verplaatst naar de gymzaal
aan de Gangeslaan en gymzaal De Weide.
Met het Buurtsportwerk probeert Spurd jongeren op een
aantrekkelijke en gezellige manier te stimuleren actief
bezig te zijn. Het aanbod bestaat uit diverse sport- en
spelactiviteiten maar de jeugd kan zich ook uitleven op een
van de springkussens.

Programma
Op de website van Spurd (www.spurd.nl) staat het buiten
programma van Buurtsportwerk tot en met 28 september
2018. In de zomervakantie (van 21 juli tot en met 2 sep
tember) zijn er geen activiteiten, want in die periode is er
weer ZomerPurVak.
l

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
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GELD AANVRAGEN VOOR
BURENDAG
Op zaterdag 22
september is het weer
Burendag. Dit duurt dus
nog wel even, maar als u
van plan bent iets leuks
te organiseren op deze
dag, kunt u hiervoor
een financiële bijdrage
aanvragen bij het Oranje
Fonds.
Op initiatief van Douwe Egberts is in 2006 voor het eerst
Burendag gevierd in Nederland. De dag staat in het teken
van het vieren en bevorderen van het contact tussen buren.
U kunt gezellig samenkomen om uw buren (beter) te leren
kennen en/of iets goeds te doen voor een ander en de
buurt. U kunt bijvoorbeeld denken aan een straatfeest, een
sportdag of de straat onkruidvrij maken. Het Oranje Fonds is
sinds 2008 medeorganisator van het evenement. Het steunt
sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding
tussen groepen mensen.

Aanvragen
Sinds eind juni is het mogelijk om via www.burendag.nl
maximaal € 400,- aan te vragen voor uw burendagactiviteit.
Let op: de bijdrage is alleen geldig als de activiteit op 21, 22
of 23 september plaatsvindt. Wacht niet te lang en organiseer
iets leuks met uw buren, want beter een goede buur dan een
verre vriend!

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 6 september naar info@
weidevenner.nl. Opsturen kan ook: Redactie Wijkkrant
Weidevenne, p/a
Bloemfontein 22, 1448 RE
Waar is dit?
Purmerend. Vergeet niet uw
naam en adres te vermelden.
Veel succes!
De oplossing van de
vorige keer is de Laan der
Continenten, gezien vanaf de
Mandelabrug, vlak voor de
rotonde bij de Zambezilaan
en de Eufraatlaan. We
hebben vier goede
inzendingen ontvangen. De
winnaar na loting is Rob
Bleeker. Gefeliciteerd, de bon
komt uw kant op!
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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 geen
onbekende naam, maar met de vakantie in het
vooruitzicht wel een toepasselijke: Toscane.

Toscane is een van de populairste vakantiebestemmingen
voor Nederlanders. Het is een regio in centraal Italië, met als
belangrijkste bezienswaardigheden de steden Florence en Pisa.
Florence is de meest uitgesproken renaissancestad van het
land. Nergens anders in Italië bevinden zich zoveel gebouwen
en kunstwerken uit deze periode. Pisa staat natuurlijk bekend
om zijn scheve toren. De 55,85 meter hoge toren staat zo'n vier
meter uit het lood. Hier maken toeristen graag foto's, waarbij
het lijkt of ze de toren overeind houden of omduwen.

'Salute'
Toscane staat ook bekend om zijn prachtige landschap met
heuvels en bossen met wijngaarden. Veel van de mooiste
Italiaanse wijnen komen hier vandaan, zoals de Chianti. Deze
streek met heuvels bevindt zich ten zuiden van Florence. De
grond in Toscane is kalkhoudend. Het klimaat in de heuvels
is warm en droog in de zomer en regenachtig in de herfst,
tijdens het oogsten; ideale omstandigheden voor de druiven.
Italianen proosten op twee manieren: 'salute' (formeel) of 'cin
cin' (informeel). Die laatste term heeft als een van de weinige
'proostuitingen' geen betekenis; het is slechts het geluid dat
twee glazen maken als ze elkaar raken. In Weidevenne is
Toscane een zijstraat van de Donaulaan.

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Linda Kas 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 4 oktober.
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