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Een en al plezier bij KidsClup

In Heel Europa kunnen kinderen van vier tot en met 
tien jaar* elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 
uur gratis aan activiteiten meedoen. Onder leiding 
van Edith Merks van Clup en een aantal vrijwilligers 
bedenken de kinderen iedere woensdag zelf wat ze 
gaan doen. Dat kan knutselen zijn, maar ook koekjes 
bakken of spelletjes doen. Ze mogen zelfs koken als 
ze dat leuk vinden.

De grootte van de groep varieert tussen de tien en twintig 
kinderen. Meestal komen ze uit de buurt en kennen ze 
elkaar al. Als je ziet hoeveel jongens en meisjes komen 
binnenwaaien, kun je alleen maar vaststellen dat het er 
reuzegezellig moet zijn.

Knutselen
Als we er zijn, zijn de kids druk bezig met knutselen. 
Sommigen maken een bakje van opgerolde velletjes papier, 
anderen een vleermuis, of ze schrijven een uitnodiging voor 
een feestje. Het is een kleurrijk en gezellig geheel. Voor de 
komende drie weken zijn hun wensen ook al bekend. In goed 
overleg wordt het een keer pannenkoeken bakken, waarbij 
ze het beslag zelf maken en de pannenkoeken om beurten 
bakken. De woensdag erna gaan ze weerwolfje spelen, waarbij 
ze heel aandachtig moeten luisteren. De laatste keer maken ze 
een stressbal.

Bingo
Van tijd tot tijd wordt er een bingo georganiseerd, waarbij 
de kinderen zelf een klein prijsje van huis meenemen en 
dit mooi inpakken. Denk hierbij aan iets simpels als een 

stukje speelgoed waarmee ze zelf niet meer spelen of een 
oude Donald Duck. Iedereen is dan even blij. Dat is dan 
ook precies wat deze middag uitstraalt: enthousiasme en 
blijdschap, ondanks de beperkte middelen.

Materialen
De club is afhankelijk van materialen die hij ontvangt. Denk 
maar aan verschillende soorten papier, stiften, kleurpotloden 
en wol. Er is ook altijd een schreeuwende behoefte aan lijm. 
Kinderen nemen vaak bepaalde spullen mee die ze willen 
gebruiken. Bij het koken is dit bijvoorbeeld bladerdeeg voor 
het bakken van kaasbladerdeeghapjes of versiering voor 
de zelf gebakken koekjes. Heeft u nog wat knutselmateriaal 
liggen en gebruikt u het niet?  Laat het Edith dan weten via 
emerks@clup.nl, ze ontvangt het graag!

* De leeftijdsgrens wordt niet strak aangehouden. Een
driejarige onder begeleiding is ook welkom. Pas als de
leiding ziet dat iemand te groot wordt voor de groep, wordt
het kind doorverwezen naar Columbuzz, het tiener- en
jongerencentrum bij het winkelcentrum. l

11 november is de dag…
Het is weer bijna zo ver: Sint Maarten komt er aan. 
Tijdens dit jaarlijkse kinderfeest komen de kinderen op 
11 november bij u aan de deur.

Maar wees niet bang: niet 
de hele dag, pas als het 
donker is. Ze hebben dan 
immers hun zelfgemaakte 
lampion bij zich, met daarin 
uiteraard een lichtje. De 
kinderen zingen speciale 
sintmaartenliedjes voor u 
in ruil voor snoep – of fruit, 
maar de redactie is nog jong 
genoeg om zich te herinneren 
dat snoep toch echt meer 
wordt gewaardeerd.

We wensen alle kinderen van 
Weidevenne een heel fijn 
Sint Maarten en hopen dat er 
weinig Juffrouwen Kikkerbil 
in onze wijk wonen.             l
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Luctus ondersteunt bij 
rouw en verlies

Iedere tweede zondag van de maand organiseert 
Stichting Luctus in Heel Europa een bijeenkomst, waar 
mensen die een rouwproces doormaken elkaar kunnen 
ontmoeten. 

We spraken met Marja Kragten, een van de initiatiefnemers, 
over het ontstaan van Luctus.

Marja: “Na het overlijden van mijn man kreeg ik veel tekenen 
van medeleven uit mijn omgeving. Toch kun je het verdriet 
niet altijd delen op het moment dat je er echt behoefte aan 
hebt. Na verloop van tijd werd de belangstelling ook minder 
en kreeg ik vaker de reactie: ‘Kom op meid, het leven gaat 
door’. Tijdens een gesprek met kennissen over rouw en 
verdriet en hoe daarmee om te gaan, kwamen we op het idee 
ontmoetingen te organiseren. Om dit idee vorm te geven en 
goed aan te pakken, hebben we in februari 2018 Stichting 
Luctus opgericht.”

Lotgenoten
Luctus organiseert maandelijks een bijeenkomst in de 
ruimte van Clup Welzijn in Heel Europa. Elke bijeenkomst 
heeft een ander thema. Op 9 december aanstaande is 
dit: rouwen tijdens de feestdagen. “We nodigen om de 
maand ook een gastspreker uit. Agnes Kauffman en ik 
zijn de gastvrouwen tijdens deze bijeenkomsten. Na de 
inleiding kunnen lotgenoten elkaar opzoeken en ervaringen 
uitwisselen, om zo steun aan elkaar te geven of die te krijgen. 

Naast het verliezen 
van dierbaren of 
geliefden kan het 
verwerken van 
verlies ook gaan om 
bijvoorbeeld een 
baan of gezondheid. 
Iedereen is op 
de bijeenkomst 
welkom”, vertelt 
Marja.

Informatie
Marja laat weten 
dat Stichting Luctus 
een ANBI-status 
heeft en dat een 
vrijwillige bijdrage 
altijd welkom is om 
de kosten te kunnen 
dekken. Wilt u meer 
weten? Kijk dan 
eens op de website 
www.stichtingluctus.
nl of stuur een 
e-mail naar: info@
stichtingluctus.nl.  l

Wethouder Paul van Meekeren: 
‘leukste baan ooit’
Na de verkiezingen van afgelopen maart hebben we 
een nieuw college en ook een nieuwe wijkwethouder: 
Paul van Meekeren. We waren benieuwd naar Paul 
en zijn plannen, en maakten een afspraak om hem te 
interviewen. Hij heeft er duidelijk zin in.

We worden hartelijk welkom geheten op het gemeentehuis  
Het is nog even zoeken naar een kamer waar we kunnen 
zitten, want ook wethouders hebben tegenwoordig 
flexplekken. Dat is niet helemaal ideaal, vindt hij zelf, maar 
eenmaal een kamer gevonden neemt hij echt de tijd om ons 
te vertellen over zijn passie ‘de politiek’ en zijn werk.

Actief
“Het is de leukste baan ooit, want geen dag is hetzelfde”, vat 
hij samen. Paul is sinds 2010 politiek actief voor D66 en vindt 
het mooi dat hij wethouder van deze wijk is. Wekelijks spreekt 
hij Michael Lanting, de wijkmanager, over wat er speelt in 
wijk. De wijkmanager heeft immers contact met de bewoners 
en weet meestal in detail wat er speelt.

Aandachtspunten
Op de vraag of er aandachtspunten voor de wijk zijn, 
antwoordt hij: “Verkeersveiligheid, waaronder de 
doorstroming van het verkeer, (hang)jongeren en het 
openbaar groen. Meer sociale samenhang in de wijk vind ik 
ook belangrijk.” Zo kunnen bewoners van Weidevenne zich 
inzetten voor hun wijk. Denk hierbij aan het adopteren van 
een bak die mooi wordt gemaakt met planten. U kunt zelfs 
een bijdrage ontvangen voor het onderhoud ervan.

Compliment
Paul heeft al bijzondere dingen meegemaakt in zijn korte tijd 
als wethouder: “Iets kleins, ik heb iemand die de tuin doet 
voor de Prinsenstichting voorzien van compost. Ik kreeg als 
compliment: ‘Jij hebt hart voor de zaak’.” Een ander mooi 
moment vindt hij de toekenning van de subsidie van het rijk 
om een deel van Purmerend aardgasvrij te maken.  l
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Lekker zweten in de buitenlucht

In Weidevenne kun je onder professionele begeleiding 
intensief buiten sporten. Al vier jaar organiseert 
Wesley van Doesburg bootcamp-achtige trainingen 
op een grasveld in natuurgebied Purmerland. 
Die buitentrainingen gaan altijd door, ook als het 
onverhoopt een keer nat of guur is. Wat bezielt 
mensen om zich ook in de herfst en winter daar in het 
zweet te werken? We bezochten zo’n groepstraining 
en spraken de trainer en enkele deelnemers. 

Wesley begroet zijn mensen enthousiast. Ze variëren in 
leeftijd van twintig tot zestig jaar. Terwijl hij ze aan een 
warming-up laat beginnen, vertelt hij over zijn aanpak. “Het 
doel van mijn training is dat mensen allround fit worden. 
Ik train ze op kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en 
uithoudingsvermogen. Ja, nog een laatste rondje mensen, 
hup!” Als een groepje jonge honden doen de cursisten hun 
oefeningen en rennen over het veld. Ze hebben duidelijk lol in 
dit uur. “Ik kijk er elke week naar uit”, zegt een deelneemster. 
“Ook in de winter is het lekker om even buiten bezig te zijn. 
We doen gevarieerde oefeningen. Ze zijn pittig, maar de 
sfeer is geweldig.” Een ander knikt: “Wesley heeft oog voor 
ieders niveau en sluit daar goed op aan. Hij weet ons op een 
prettige manier te stimuleren.”

Landingsbaan
Dat er ’s avonds geen daglicht meer is, heeft Wesley 
opgelost door twee led-lampen vast te binden aan het ijzeren 
voetbaldoel. In combinatie met de pionnen op het gras lijkt 
het wel een landingsbaan voor vliegtuigen. Een hoogtepunt 
van de avond is het spelonderdeel. In het midden van ‘de 
landingsbaan’ ligt een grote oranje bal. Aan weerskanten 
staan de sporters met een eigen grote bal, die in zwaarte 
varieert van drie tot tien kilo. Ze moeten proberen de oranje 
bal over de lijn van het andere team te krijgen. Het gaat er 
ook hier vrolijk fanatiek aan toe.

Opdrachten
Na het sportieve wedstrijdje is het tijd voor de grote workout. 
Wesley geeft in één keer een hele serie opdrachten, die de 
deelnemers op verschillende plekken moeten doen, zoals heen 
en weer springen over matjes, optrekken aan een stang, touwtje 
springen, zware ballen vangen en teruggooien, en kniebuigingen 
maken en gelijktijdig een zware bal opwerpen. Wesley: “Ik daag 
ze uit om het maximale uit zichzelf te halen. Ik ben pas tevreden 
als iedereen aan het eind van het uur er lekker doorheen zit.” 
Als er genoeg zweetdruppels zijn gevallen, deelt Wesley een 
zelfgemaakte after workout-snack uit. Moe en voldaan gaat 
iedereen weer naar huis; ze kunnen er weer even tegen!

Informatie
De animo voor deze groepstraining groeit. De lessen zijn 
op maandag- en donderdagavond en op zaterdagochtend. 
Misschien komt daar de dinsdagavond nog bij. Kijk voor 
meer informatie op: www.radicalfit.nl.  l

Nog meer buiten sporten
Op zomerdagen zie je veel 
wijkgenoten ’s avonds of in 
het weekend lekker spor-
ten in de buitenlucht. Je 
komt ze tegen langs het 
Noordhollandsch Kanaal, 
op het Weidelandpad en in 
het Weideveld. Wandelaars, 
hardlopers, fietsers, wielren-
ners en skeeleraars: het is 
vaak een drukte van belang.

De echte bikkels sporten 
na de zomer gewoon buiten 
door, op eigen houtje, met 
vrienden of georganiseerd, 
zoals de voetballers van FC 
Purmerend en de bootcam-
pers van Radical Fit. Op dit 
moment lopen er twee initia-
tieven om het buiten sporten 
nog verder te promoten. In 
ons vorige nummer vertel-
den we al over de plannen 
voor het organiseren van een Parkloop. Daarnaast heeft onze 
jonge wijkbewoner Moos Holtzer de gemeente gevraagd 
om in het recreatiegebied van Weidevenne een calisthenics-
park te maken. Calisthenics is een nieuwe sport, die snel in 
belangstelling groeit. Hierbij wordt het eigen lichaamsgewicht 
gebruikt om met gevarieerde oefeningen een krachtig en 
lenig lichaam op te bouwen. Meer informatie over dit initiatief 
is te vinden op de facebookpagina Calisthenics park Weide-
venne. We houden u op de hoogte.  l

Moos in actie.
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Onkruid vergaat niet 
Wie weet is het u in het begin van de zomer tijdens 
een fietstocht opgevallen, dat de beplanting op 
de helling ter hoogte van de fietstunnel aan de 
Zambezilaan/Eufraatlaan er uit is gehaald.

De grond werd toen klaarge-
maakt om opnieuw te worden 
ingezaaid. Tot onze verbazing 
staat het nu helemaal vol met 
allerlei plantjes en onkruid. 
We hebben bij wijkmanager 
Michael Lanting geïnformeerd 
wat er is gebeurd.
“Het klopt dat deze zomer de 
grond is ingezaaid met een 
bloemenmengsel. Door de 
aanhoudende droogte in de 

afgelopen zomer en het neerstrijken van zogenoemde pioniersoor-
ten is helaas het gewenste beeld nog niet bereikt”, vertelt Michael. 
Hij laat ons verder weten dat de gemeente contact heeft gezocht 
met de aannemer om te kijken hoe het gewenste resultaat alsnog 
kan worden bereikt. We wachten af!  l

Gezocht: foto’s Indische Buurt
Purmerend is een van de 61 gemeenten met Indische 
straatnamen. Dick Rozing schrijft een boek over alle Indische 
buurten in Nederland. Hierom is hij op zoek naar bewoners 
van het eerste uur, die hem kunnen helpen aan foto’s van 
de bouw van de Indische Buurt in Weidevenne. Dit zijn de 
straten vernoemd naar Indonesische eilanden, zoals Gordel 
van Smaragd, Timor, Java, Sumatra en Bali. 

Kent u iemand of heeft u zelf nog foto’s, dan wil Dick deze 
graag ontvangen en eventueel opnemen in zijn boek. U kunt 
de foto’s mailen naar info@dickrozing.nl. Meer informatie is te 
vinden op www.indischebuurten.nl/buurten/50-purmerend.  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 18 november 2018 naar 
info@weidevenner.nl. Opsturen 
kan ook: Redactie Wijkkrant 
Weidevenne, p/a Bloemfontein 
22, 1448 RE Purmerend. 
Vergeet niet uw naam en adres 
te vermelden. Veel succes!

De oplossing van de vorige keer is het brugwachtershuisje bij de 
Jan Blankenbrug.  Het was blijkbaar een gemakkelijke opgave, 
want de oplossingen bleven maar binnenstromen. We hebben 
maar liefst 45 goede inzendingen ontvangen! De winnaar na loting 
is Ilona Oostindier. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op! l

Alert zijn tijdens donkere dagen
Wist u dat tachtig procent van de woninginbraken wordt 
opgelost door de oplettendheid van burgers? Bewoners 
kennen hun buurt immers het best. 

Ze weten over het algemeen wie hun buren zijn en in welke 
auto’s die rijden. U kunt de politie bellen als u situaties ziet 
die u niet vertrouwt, zoals verdachte personen of vreemde 
auto’s. Bij spoed of heterdaad kan dat via 112 en anders via 
0900-8844. Het helpt ons enorm als mensen het kenteken van 
de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte 
persoon doorgeven. De kans dat woninginbrekers, straatrovers 
en overvallers kunnen worden opgepakt, neemt toe als 
inwoners verdachte zaken bij de politie melden.

Donkere Dagen Offensief
Tijdens de donkere dagen (de periode van oktober tot en met 
maart) zal de politie plaatselijk meer surveilleren, preventieve 
acties houden en extra energie steken in het opsporen van 
daders. “Als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, 
kunnen we echt een vuist maken tegen woninginbraken, 
overvallen en straatroven”, 
vertelt Hans van Vegten, 
teamchef basiseenheid 
Purmerend, ons bij de start 
van het zogeheten Donkere 
Dagen Offensief. “Ook onze 
partners, zoals gemeenten 
en het Openbaar Ministerie, 
zetten een extra tandje bij, 
maar daarnaast hebben we 
ook de ogen en oren van alle 
inwoners hard nodig.”

Preventie
U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer 
wordt van een woninginbraak door te zorgen voor degelijk 
hang- en sluitwerk. Ook is het belangrijk uw woning goed 
af te sluiten als u weggaat. Op de website www.politie.nl 
vindt u onder het kopje ‘Thema’ en dan ‘Preventietips’ nog 
meer hints om woninginbraak te voorkomen. Bent u toch 
slachtoffer geworden? Doe dan altijd aangifte!

Bas Bakker,
wijkagent Weidevenne l

Waar is dit?

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Marjolein Jonk, Linda Kas en Peter Mackaay, met dank 
aan Willem Blom, Ria Groot en Adrie Wien.
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 13 december 2018.
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