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Vele handen maken licht werk
Vorig jaar zocht boswachter Chris Rost van Landschap
Noord-Holland (LNH) vrijwilligers om het natuurgebied
Weideveld op te knappen. Hij deed met succes een oproep in onze wijkkrant. Tegenwoordig steken elke drie
weken zo’n twaalf mensen met veel plezier de handen
uit de mouwen. Hoe ziet zo’n actieve zaterdag er uit?
We namen ter plekke een kijkje.
Twaalf opgewekte vijftigplussers treffen elkaar om tien uur aan
het eind van de Falconstraat. Ze hebben zin om aan de slag
te gaan in de natte verbindingszone aan de zuidwestkant van
Weidevenne. Het Weideveld bestaat uit een keten van rietlandjes,
poelen, moerasjes en wilgenbosjes. Om daar te komen klautert
de groep eerst van de Stokkenbrug af en loopt naar een boot.
Want ook al ligt het gebied waar ze moeten zijn nog geen
tien meter verderop, ze moeten wel het water oversteken. De
meesten hebben kleding aan van LNH. “In het begin liepen we
in onze eigen kleren. De buurtbewoners die ons bezig zagen,
dachten waarschijnlijk dat we hooligans waren”, grapt Peter.

Hechte groep
Het is inmiddels een hechte
groep geworden. Tijdens de
koffiepauze hebben ze leuke
gesprekken. Hendrik geeft
voedingsadviezen en Chris
deelt iets lekkers uit. Zou het
vandaag droog blijven? “Het
maakt me niet uit hoe het weer
is, want daar kan ik me op
kleden”, zegt ons redactielid
Adrie. Chris vertelt over de
opzet van het beheer en welke
vogels er komen, zoals de
blauwborst, rietzanger, rietgors, kleine karekiet en koekoek. Hij
heeft ook een verrassing voor de groep: zwemvesten voor in de
boot. Ze kijken hem verbijsterd aan, maar het blijkt geen grapje te
zijn, want veiligheid staat voorop.

Spierpijn
Moe maar voldaan, en volledig bereid de spierpijn van de volgende dag voor lief te nemen, nemen de vrijwilligers halverwege
de middag weer afscheid van elkaar. Tot over drie weken!
U kunt boswachter Chris en zijn dagelijkse beslommeringen
volgen op facebook via @boswachterchrisrost en op twitter
via @BoswachterChris.
l

Nieuw record
nieuwjaarsinzameling
De vrijwilligers hebben zin om aan de slag te gaan.

Programma
Onder de brug drinken ze eerst koffie, terwijl boswachter
Chris uitlegt welke werkzaamheden vandaag op het
programma staan. “We gaan dat groepje bomen uitdunnen.
Dat betekent bomen omzagen, takken knippen en sjouwen.”
Via een kronkelig pad lopen de vrijwilligers over de drassige
bodem, waarin je geregeld een beetje wegzakt. In de
zomer hebben ze hier het gemaaide gras verwerkt. Bij het
wilgenbosje gaan ze hard aan de slag met hun gereedschap.
Wereldkampioen judoka Hendrik zegt: “Het is pittig, hoor. Het
is een echte workout.” Chris legt uit hoe een goede takkenril
er uitziet. De opgestapelde takken en bomen worden weer uit
elkaar gehaald en opnieuw opgebouwd. Weer wat geleerd!

We hebben wéér ons eigen record verbroken als het gaat
om het inzamelen van vuurwerk en kerstbomen.
Van de ruim twintigduizend kilo vuurwerkresten in de stad kwam
6.800 kilo uit Weidevenne. Zoals elk jaar haalden we in onze
wijk het meeste op. Per kilo keerde de gemeente € 0,25 uit.
Met het inzamelen van kerstbomen gingen we ook weer aan
kop, met maar liefst meer dan duizend stuks.
Vooral kinderen gaven gehoor aan de oproep van de
gemeente. Via facebook werden ze door bewoners
geattendeerd op bomen die langs de weg lagen.
Voor elke kerstboom werd € 0,50 gegeven.
Er valt dus een mooi extra zakcentje te verdienen zo aan het
begin van het nieuwe jaar. Daarnaast zorgt deze inzamelingsactie
natuurlijk voor schonere straten en grotere spierballen.
l
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Coalities smeden op
De Nieuwe Wereld

Basisscholen klaar voor
digitale toekomst

Ruim honderd kinderen van OBS De Nieuwe Wereld
deden eind vorig jaar mee aan een project over leiderschap en verkiezingen. Leerlingen uit de groepen 7
en 8 richtten daarvoor hun eigen politieke partijen op.
Zo waren er dé Sportpartij, dé Partij Voor Begrijpend
Lezen, Rekenen en Elektronica (PVBLRE) en dé Partij
Voor Allemaal (PVA).

Als je langs basisschool De Nieuwe Wereld rijdt, zie
je op de eerste verdieping van het piekgebouw de
woorden ‘IT-Lab’ staan. In een van de twee lokalen
staan namelijk robots, iPads, een drone en zelfs
een 3D-printer. Het zijn allemaal materialen die de
leerlingen in de regio Waterland moeten klaarstomen
op een steeds verder automatiserende toekomst.

Stemmen in het stemhokje.

Net als bij elk thema organiseerde de school een toepasselijk uitje. Dit keer fietsten
de kinderen op 28 november
naar het stadhuis, waar ze in
de raadzaal werden ontvangen
door de griffie en locoburgemeester Paul van Meekeren.
Die beantwoordden vragen
over het reilen en zeilen van
de gemeentepolitiek. Daarna
mochten de lijsttrekkers van
alle achttien (!) partijen onder
leiding van voorzitter juf
Sabrina om de beurt de rode
spreekknop indrukken en hun
partijprogramma pitchen.

Slogans
Sommige groepen hadden een mooie slogan bedacht,
zoals ‘Stem op de Partij voor Iedereen, dan ben je nooit
alleen’ of ‘Meer macht voor groep acht’. Ook waren er
partijen met grote idealen, zoals gelijkheid voor iedereen,
meer samenwerken en lief zijn voor dieren. De meeste
sprekers beloofden zaken die in de klas snel kunnen worden
ingevoerd, zoals meer spelletjes, meer met computers doen
en – echt waar – spelling afschaffen.

Coalitie
De volgende dag mochten de kinderen op school stemmen op
hun favoriete partij, als ze tenminste niet hun stempas kwijt
waren. Na het tellen van de stemmen moesten de winnaars
een coalitie smeden met andere partijen. Gezamenlijk maakten
ze het dagprogramma voor 7 december, de slotdag van het
project. Als onderdeel van het geheel maakten de kinderen
ook op de computer een verslag over een politiek leider.

Verkiezingen
Deze kennismaking met lokale en ‘klaslokale’ politiek hebben
de leerlingen alvast achter de rug. Grappig genoeg zitten
ze al lang en breed op de middelbare school als er weer
gemeenteraadsverkiezingen zijn. Omdat Purmerend en
Beemster gaan fuseren, is dit waarschijnlijk in november
2021, een half jaar eerder dan in de rest van Nederland.
Toch kunt u volgende maand al naar de stembus. Op 20
maart kunt u zelfs twee keer uw stem uitbrengen: voor de
provinciale staten en de waterschappen.
l

Het bestuur van onderwijsorganisatie Opspoor vindt dat
nieuwe technologieën en innovaties een plek moeten krijgen
in het onderwijs. Petra Farber, Fleur van Hoorn en Coen
Schans zijn de medewerkers van het lab en hebben ieder
ongeveer twaalf scholen onder hun hoede. Hans Oudega is
de bovenschoolse (overkoepelende) IT-beleidsmedewerker,
de schakel tussen het IT-Lab en het bestuur. De keuze van
deze locatie is een praktische: de lokalen stonden leeg, er is
parkeerruimte en het is vlakbij uitvalswegen, wat belangrijk is
voor de bereikbaarheid.

Mogelijkheden
Scholen zijn tegenwoordig op zoek naar nieuwe
mogelijkheden om hun onderwijs te verrijken met de inzet
van IT. Coen: ”We leven en groeien op in een digitale
wereld. Techniek zit in ons leven verweven en wordt steeds
belangrijker. Teams komen hier inspiratie opdoen. We kijken
daarbij naar de behoefte van de school, wat we samen
kunnen bereiken en hoe ze het geleerde kunnen gebruiken in
de eigen lespraktijk.”

Bewuster
Leerlingen vanaf groep 1 maken op een speelse manier
kennis met IT. Ze komen naar het lab en werken de opgedane
kennis dan op school verder uit. Petra: ”Het maken van
een film is niet alleen een creatief proces, je moet ook met
elkaar kunnen samenwerken. Wat ik kinderen probeer bij te
brengen, is dat wat ze doen
op sociale media openbaar
is en hoe ze daar mee
moeten omgaan.” Coen en
Petra (Fleur was afwezig)
zijn enthousiast over de
stappen die sinds januari
vorig jaar zijn gemaakt.
Scholen worden zich er
steeds bewuster van hoe
belangrijk het is om hun
leerlingen te leren een burger
in de digitale wereld te zijn,
en het IT-lab helpt ze hierbij.
Bent u benieuwd wat
er zoal gebeurt in het
IT-Lab? Houd dan de
facebookpagina It-Lab
Opspoor in de gaten!
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Van zijden draadje naar volle bak
Bijna een jaar geleden kocht ik een nieuw huis in PurmerNoord. Een mooi huis hoor, maar het staat wel in de
'verkeerde' wijk. Op dat moment maakten Marjolein en
ik al zo'n tweeënhalf jaar met veel plezier de wijkkrant.
Met tegenzin moest ik haar vertellen dat ik van plan was
te stoppen. Want naast een goede samenwerking mogen
we elkaar ook graag en hebben we aan één woord
vaak al genoeg. Het einde van 'Marjolinda', zoals onze
eindredacteur ons noemt, was op dat moment in zicht.

Afscheid
Ik kan dus nu met een gerust hart de wijkkrant verlaten. Maar
de redactieleden willen me nog niet kwijt, omdat ze het zeer
waarderen dat ik meelees met hun teksten en er feedback op
geef. Dat doe ik graag, maar het betekent hoe dan ook dat
ik langzaamaan naar de achtergrond verdwijn. Daarom wil ik
nu, in mijn laatste artikel, gebruikmaken van de gelegenheid
om Marjolein te bedanken voor de fijne tijd en de mooie
wijkkranten die we samen hebben gemaakt. Ook wil ik de
nieuwe redactieleden succes en vooral veel plezier toewensen.
Groet,
Linda Kas.

l

Afvalkalender op telefoon
De nieuwe afvalkalender voor Purmerend en Beemster
is vanaf nu ook als app te gebruiken op uw mobiele
telefoon. Via deze app kunt u meteen zien wanneer
u welke bak aan de weg moet zetten. Ook is het
mogelijk een herinnering in te stellen, een dag van
tevoren of op de dag zelf.

v.l.n.r. Ria, Peter, Linda, Adrie en Marjolein (Willem was helaas ziek).

Natuurlijk gooide ik niet direct de handdoek in de ring. We
gingen op zoek naar nieuwe redactieleden. Twee oproepen
in de wijkkrant leverden geen reacties op, en de derde ook
niet meteen. Net toen we ons zorgen begonnen te maken,
kwam er eind juli een e-mail binnen met het onderwerp
'redactieleden gezocht'. Het zal toch niet? Maar ja hoor, ene
Peter wilde met ons praten. Een paar dagen later meldde
Willem zich en in september nog twee dames: Adrie en
Ria. De eerste vergadering met ons allen was een beetje
onwerkelijk, want de redactie ging in twee maanden tijd van
een zijden draadje naar een volle bak!

Wanneer u de app downloadt, wordt gevraagd naar uw
postcode, zodat u vervolgens op de afvalkalender specifiek
kunt zien wanneer het afval in uw straat wordt opgehaald. Per
afvalstroom vindt u meer informatie: wat er wel en niet in de
bak mag, waar verzamellocaties zijn in de buurt (voor plastic,
papier en karton, glas en textiel) en wat er na de inzameling
met het afval gebeurt. Voor wie liever een papieren versie
in de keuken heeft hangen, is het mogelijk een maand- of
jaarkalender te downloaden en printen.
De app is op uw mobiele telefoon te downloaden in de
appwinkel via de zoekterm ‘afvalkalender purmerend’. De
redactie heeft de app meteen uitgeprobeerd en vindt hem
hartstikke handig, evenals onze wijkwethouder Paul van
Meekeren (foto).

Dynamiek
Het is best moeilijk om afscheid te nemen van de wijkkrant.
Daarom is het fijn te zien dat er een goede dynamiek in de
nieuwe groep zit. Peter is een enthousiaste vent met humor.
Hij komt actief met nieuwe onderwerpen, zoals de orgeljongen
Finn die op donderdagmiddag op het Van Damplein staat.
Omdat Marjolein en ik op donderdag werken, hadden we dat
helemaal gemist. Willem is een rustige man, die weloverwogen
zijn thema's kiest en deze met zorg op papier zet, zoals het
artikel over de stichting Luctus. Ria en Adrie waren bij de
eerste krant nog een beetje zoekende en gingen liever samen
op pad – om daarna zelf stoer op onderzoek uit te gaan.
Kortom, het zijn alle vier toppers op hun eigen manier.

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
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Hardlooppad opgeknapt
Goed nieuws voor alle Weidevenners die van wandelen
en hardlopen houden. In oktober schreven we over
het plan om parklopen te organiseren in onze wijk. Om
veilig en prettig te kunnen lopen is in het groengebied
aan het Weidelandpad een geschikt parcours
aangelegd. Binnenkort vindt de feestelijke opening
plaats in de buurt van de grote glijbaan. De datum was
bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.
Poets uw hardloop- of wandelschoenen maar vast af!
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Even voorstellen:
wijkagent Ilse Molenaar
Op het politiebureau aan
de Waterlandlaan hebben
we een afspraak met Ilse
Molenaar. Ze komt het team
wijkagenten Bas Bakker
en Peter Bouwer versterken. Omdat onze wijk nog
steeds groeit, is een derde
kracht nodig.

De nieuwe wijkagent Ilse Molenaar.

Ilse is 33 jaar en heeft tot nu gewerkt bij de politie in Heerhugowaard. Naast haar werk volgt ze de hbo-opleiding sociaalpedagogische hulpverlening, die ze dit jaar verwacht af te ronden.
Ze zoekt voor haar scriptie een onderwerp in de wijk. Ilse is een
sportieve vrouw: “In mijn spaarzame vrije tijd sport ik het liefst
buiten, zoals kitesurfen, golfsurfen en mountainbiken. Ook ga ik
graag op wintersport.”

Ervaring

Weidevenne krijgt met haar hardlooppad de primeur voor
Purmerend. Er zijn ideeën om ook in andere wijken zo’n
parcours aan te leggen. Als dat lukt en de paden met elkaar
verbonden worden, kunnen we over een paar jaar een mooi
‘Rondje Purmerend’ lopen.
We kunnen melden dat er ook beweging zit in de plannen
om in hetzelfde groengebied voorzieningen te treffen voor de
beoefenaars van Calisthenics. In onze volgende krant hopen
we verslag te doen van de opening van het hardlooppad
en vertellen we meer over de sportactiviteiten die dit jaar
georganiseerd worden.
l

Ken je wijk

Waar is dit?

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 2019
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 begin van het
Weidelandpad, bij de Mandelabrug. De opgave was moeilijk,
want we hebben geen inzendingen ontvangen en daarom
deze keer helaas geen winnaar.
l

Ilse heeft in Heerhugowaard acht jaar gewerkt bij de noodhulp
(112 meldingen) en de Mobiele Eenheid (ME). Afgelopen jaar heeft
Ilse stage gelopen als wijkagent. “Ik heb dus al wat ervaring opgedaan en hoop die nu verder in praktijk te brengen.” Na die acht
jaar wilde ze iets anders, en liefst in een ander gebied met een
eigen wijk. Toen deze vacature vrijkwam in de regio ZaanstreekWaterland, was de keuze dan ook snel gemaakt.

Verbinding
Ilse vindt het belangrijk om blijvende oplossingen te zoeken voor
problemen in de wijk. “Ik wil verbinding zoeken met de inwoners
en laten weten dat ze bij me terecht kunnen. De politie moet immers zo benaderbaar mogelijk zijn. Veel je gezicht laten zien in de
wijk helpt hierbij.” In januari heeft ze meegelopen en vanaf februari
pakt ze zelf dingen zelf op. Een taakverdeling tussen de wijkagenten is er nog niet.
De wijkagenten zijn bereikbaar via 0900-8844. Op www.politie.nl/
mijn-buurt/wijkagenten vindt u meer informatie en een contactformulier. Ilse maakt binnenkort een instagram-account aan.
l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Marjolein Jonk, Peter Mackaay en Adrie Wien,
met dank aan Willem Blom, Ria Groot en Linda Kas.
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 28 maart 2019.
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