
Pagina 1

De oliebollencurve
Elk jaar staat eind oktober de oliebollenkraam al 
tegenover het winkelcentrum Weidevenne. Steeds als je 
de kraam in de verte ziet staan of er langs loopt denk je: 
‘Dat is toch veel te vroeg? Ik ga nog lang geen oliebollen 
eten.’ Maar dan ruik je die verleidelijke geuren… 

Ze verkopen ook appelflappen, appelbeignets, berliner 
bollen, rumrozijnenbollen, bananenbollen en wat al niet. Je 
krijgt vanzelf trek en denkt: ‘Waarom zou ik wachten? We 
mogen onszelf toch wel eens verwennen?’ Zo zie je het 
aantal bezoekers dag na dag, week na week toenemen, 
tot de explosie op 31 december. Daarna zakt de curve 
als bij toverslag in elkaar. Laten we hopen dat het met de 
coronabollen ook zo gaat. Eet smakelijk!

We zijn het beu…
maar er is hoop

We hebben een troostrijk bericht voor alle inwoners 
van de Weidevenne. Hoewel we als individuen 
behoorlijk van elkaar kunnen verschillen, zijn we het 
over één ding eens: we zijn het coronavirus helemaal 
beu. Ook de maatregelen die onze vrijheid in veel 
opzichten hebben beperkt, zijn we spuugzat. Maar het 
licht aan het eind van de tunnel wordt groter.

Onze manier van leven is dit jaar sterk veranderd. Er zijn 
slachtoffers gevallen, we hebben ons in huis, op het werk en 
in de publieke ruimten in de gekste bochten moeten wringen. 
Het had invloed op ons gedrag: we waren bang, verdrietig, 
voorzichtig, moedeloos, strijdvaardig, humeurig, gefrustreerd, 
creatief, optimistisch of in de contramine. Laten we onze korter 
geworden lontjes de komende dagen vooral niet aansteken, 

want dat is niet bevorderlijk voor de sfeer. Denk in plaats 
daarvan, als iemand wat kribbig of ongenuanceerd reageert: 
‘Ach ja, die ander heeft het dit jaar ook niet gemakkelijk gehad’.

Wensen
Deze laatste wijkkranteditie hebben we weer met plezier 
gemaakt. Onze redactie is onlangs uitgebreid met Chris de 
Vries; hij stelt zich in dit extra dikke decembernummer aan 
u voor. Voor de puzzelliefhebbers hebben we een speciale 
woordzoeker over de Weidevenne in de aanbieding.  
We wensen u veel lees- en puzzelplezier, fijne feestdagen en 
vooral een gezond en veilig nieuwjaar. Laten we hopen op een 
fantastisch 2021, waarin we afscheid nemen van de pandemie 
en we elkaar met warmte, begrip en respect zullen bejegenen.

De redactie.  l

Heeft u een hulpvraag?
Beste bewoner van Purmerend, hoe gaat het met u? 
Wij kunnen ons voorstellen dat het juist in deze 
Coronaperiode fijn kan zijn om een praatje te maken met 
een ander. En/of dat u uw vragen kunt stellen aan iemand. 
Er zijn veel mensen en organisaties die hun hulp aanbieden, 
voor een luisterend oor of praktische hulp. Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat niemand zich alleen hoeft te voelen en de 
hulp kan krijgen die nodig is. Heeft u een hulpvraag - dit kan 
echt over van alles gaan - of heeft u gewoon behoefte aan 
een praatje, of wilt u iemand anders helpen? Kom in contact!

Bel: 0299 480 630, Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Of stuur een email naar: info@clup.nl  l

Ook de kerstman houdt 

wel van een oliebolletje.

De curve loopt nog zo’n drie weken door…

l
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Sint-Maarten anders dan anders
Op 11 november gaan de 
kinderen traditioneel langs 
de deur met hun lampion. 
Ze zingen uit volle borst 
en ontvangen daarvoor 
snoep of fruit in hun tas. 

Maar hoe ging het dit jaar 
met Nederland tijdens de 
gedeeltelijke lockdown 
vanwege het coronavirus?
In Waterland mocht worden 
gelopen met inachtneming 
van de regels, dit in tegen-
stelling tot waar mijn kleinkin-
deren wonen. Met hen vierde 

ik, en hun ooms en tantes, Sint-Maarten via facetime. Terwijl 
zij met hun zelfgemaakte lampions telkens voor een andere 
deur in huis stonden te zingen, verscheen er een familielid in 
beeld. Achter elke deur stond ook een schaal met snoepjes. 
Hun enthousiasme deed gelukkig niet onder voor kinderen 
die wél langs de deuren konden gaan.

Belletje
Hoeveel kinderen zouden er vanavond daadwerkelijk langs 
de deuren lopen met hun lampion? De weersvooruitzichten 
waren goed. De mand met snoep en mandarijnen stond klaar. 
Het was nu wachten op het eerste belletje. Warempel, om zes 
uur stonden de eerste drie kinderen voor de deur.
Ik werd gewoon vrolijk van de mooie lampions en hun liedje.

Daarna bleef het heel lang stil. Uiteindelijk kwamen er nog 
twee groepjes. Een schamel resultaat van negen kinderen 
was het, maar het was tenminste iets. Laten we hopen dat 
Sint-Maarten in 2021 weer normaal kan worden gevierd.

Adrie Wien.  l

Tips van een zwandelaar
In onze derde wijkkrant van dit jaar beschreef Koos 
van Lunteren het goede werk van ‘zwandelaar’ Anita 
Wildenbeest. Zij raapt zwerfvuil op tijdens haar wande-
lingen door de wijk en mailde ons twee leuke tips. 

1. Er is een leuke nieuwe app, Helemaal-
groen, waarop je de wandelroutes kunt 
registreren die je loopt, vergelijkbaar met 

Strava. Je kunt dan zien wie waar zwerfvuil heeft geraapt; erg 
inspirerend. De app is landelijk al aardig bekend en steeds meer 
mensen registreren zich erop. Per dag, maand of gemeente kun 
je zien hoeveel er is geraapt. Goed initiatief! Meer informatie 
vindt u op www.helemaalgroen.nl.

2. Langs de Melkweg (tussen Amazonelaan en station 
Weidevenne) zijn stroken ingezaaid met bloemenzaad, die 
goed zijn voor (solitaire) bijen en vlinders. Anita heeft de 
gemeente gevraagd of dit ook op het grasveld voor haar huis 
kan worden gedaan. Wordt vervolgd! Meer informatie vindt u 
op www.weidevenner.nl, zoek op ‘bijenlint’.  l

Chris de Vries.

Even voorstellen: Chris de Vries
Mijn naam is Chris de Vries. Ik woon sinds 1997 in de 
Weidevenne en was een van de eerste bewoners, of beter 
gezegd pioniers, van de nieuwste wijk van Purmerend. 
Als geboren Alkmaarder ben ik veertig jaar geleden naar 
Purmerend verhuisd, omdat ik dichter bij mijn werk in 
Amsterdam wilde gaan wonen. Ik heb 42 jaar in onze 
hoofdstad gewerkt, wat me niet alleen arbeidsvreugde, 
maar ook, volgens mensen in andere delen van Nederland, 
een accent heeft opgeleverd, maar dat terzijde.

In 1980, toen er nog volop 
beschikbare woningen 
in Purmerend waren, 
ben ik begonnen in de 
Vrouwenzandstraat. Enkele 
jaren later werd ik voorzitter 
van de huurdersvereniging 
Wheermolen, destijds nauw 
betrokken bij de transitie naar 
stadsverwarming in de wijk, 
een proces dat ons gelukkig 

in de Weidevenne bespaard is gebleven. Via de Purmer-Noord 
zijn we gaan kopen in de Weidevenne, een grote bouwput aan 
de andere kant van het kanaal. Een groot avontuur was het, 
want er zouden immers bijna 19.000 inwoners komen. Toen 
was dat onvoorstelbaar, nu is het realiteit.

Tijdelijk
Geen brug, maar een pontje, geen school, een supermarkt en een 
apotheek in een voorlopig onderkomen, kortom, alles was tijdelijk 
of nog niet aanwezig. Onze kinderen hebben op de Koempoelan 
gezeten en ook dat was opbouwen, klussen met andere ouders 
in de lokalen, dingen regelen die nog niet aanwezig waren, zoals 
een bibliotheek, en de oprichting van een sportcommissie. Het 
organiseren van een sponsorloop was een van de hoogtepunten. 

Freelancer
Voorheen heb ik als freelancer voor het Gezinsblad gewerkt, 
tot het moment dat dit helaas niet meer verscheen. Ik zie het 
schrijven in de wijkkrant dan ook bijna als een logisch gevolg. 
Mijn specialiteit is in gesprek gaan met Weidevenners over 
allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld hun hobby, ervaringen in 
de buurt, initiatieven en ideeën.  l

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

http://www.helemaalgroen.nl
http://www.weidevenner.nl


Pagina 3Pagina 2

Onze kersverse redacteur Chris de Vries sprak 
uitgebreid met Geoffrey Nijenhuis, iemand die in twee 
verschillende rollen zeer actief is (geweest) in de 
Weidevenne. Een interview.

Sinds maart van dit jaar is Geoffrey Nijenhuis directeur van 
obs Weidevogels aan de Loirestraat. Hij deelt deze functie 
met Margriet Reynders; zij is al vele jaren directeur op deze 
school. De geboren en getogen Purmerender is een telg 
uit een bestuurdersdynastie en een vrijwilligersgeslacht: 
zijn grootvader en vader waren ook schooldirecteur en 
wethouder in Purmerend. Na een studie geschiedenis 
volgde een loopbaan bij de overheid. Daarnaast was 
hij actief in de gemeenteraad en werd hij de jongste 
wethouder in de geschiedenis van onze stad. In die 
functie was hij wijkwethouder voor de Weidevenne. Na zijn 
politieke loopbaan maakte hij een carrièreswitch naar het 
onderwijs. We kunnen dus stellen dat Geoffrey terug is in de 
Weidevenne, maar nu in een andere rol. Hij is getrouwd met 
Nienke en samen hebben ze drie kinderen, Jake van zeven en 
de tweeling Kate en Bruce van vier.

U komt uit een vrijwilligersgeslacht. 
Hoe geeft u daar invulling aan?
“Ik ben graag maatschappelijk actief. Zo ben ik drie jaar 
lang voorzitter geweest van het bestuur van ‘Wij | Allemaal’, 
het inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten in 
Purmerend. Het is een prachtige stichting die zich bezighoudt 
met het welbevinden van mensen die worden geconfronteerd 
met kanker. De stichting drijft op de inzet van veel vrijwilligers. 
Inmiddels ben ik niet meer actief in het bestuur, maar zet ik me 
vol in als ambassadeur.”

U bent directeur op een brede school. 
Wat is het voor een soort school?
“Weidevogels is een openbare basisschool. Onder een brede 
school wordt verstaan dat er meerdere partijen in het gebouw 

zijn gevestigd. De drie hoofdgebruikers in 
ons pand zijn Odion, SKOP (kinderopvang) 
en onze school. Het gebouw wordt dus 
op een bredere manier gebruikt door 
verschillende partijen. Goed contact en 
overleg is dan belangrijk.”

Staat uzelf ook voor de klas?
“Ik sta zelf niet voor de klas. In vroeger 
tijden stonden schoolhoofden wel vaak voor 
de klas. Zo denk ik terug aan mijn vader, die 
directeur was op de St.-Jozefschool in het 
centrum en voor de klas stond in groep 8. 
Tegenwoordig staan de directeuren niet of 
nauwelijks meer voor de klas. Het is meer 
een managementfunctie geworden, maar wel met volledige 
bevoegdheid om in te springen in geval van nood.”

Wat doet de coronacrisis met u en de school?
“Ik ben in deze nieuwe functie gestart toen de coronacrisis begon. 
Het is dan wel gek dat je op 2 maart op een normale manier 
begint met kinderen en ouders in de school, en twee weken later 
is de school gesloten en krijgen de kinderen onderwijs op afstand. 
Vervolgens gingen we na de meivakantie met halve klassen aan 
de slag en in juni waren we weer helemaal open, alleen met veel 
meer regels dan voor de coronacrisis. We zijn een van de groot-
ste scholen van Purmerend; we hebben circa 470 leerlingen. 
Ik ben dan ook enorm trots op de enorme flexibiliteit van de 
kinderen, leerkrachten en ouders in deze ingewikkelde tijden. 
Goede communicatie is hierbij enorm belangrijk. We proberen 
op alle mogelijke manieren contact met elkaar en de ouders te 
hebben, uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM.”
“Het eind van het jaar nadert, en dus komen de tijden voor 
feesten en vieringen. We proberen deze periode op een zo 
creatief mogelijke manier toch een onvergetelijke tijd voor de 
kinderen te laten zijn. Hopelijk ziet 2021 er weer wat normaler 
uit voor ons allemaal.”  l

Op dinsdag 17 november was de officiële opening van 
tiener- en jongerencentrum Columbuzz. 

Dat Columbuzz al gebruikmaakte van hun nieuwe locatie aan de 
Australiëlaan 2, lieten we u in het vorige nummer al weten. Voor 
de opening was wijkwethouder Paul van Meekeren uitgenodigd.
Corona dreigde voor de derde keer roet in het eten te gooien. 
Vanwege de maatregelen tegen het virus kon de opening 
niet met publiek plaatsvinden en werd die noodgedwongen 
heel klein gehouden. De wethouder opende het tiener- en 
jongerencentrum in bijzijn van onder anderen de directeur van 
Clup, Wouter Burger, en de jongerenwerkers Tarik Meriç en Lina 
Karim. Hij feliciteerde: “Iedereen die hier mee bezig is geweest, 
degenen die het project echt hebben afgerond en vooral de 
jongeren die hier naartoe gaan. Ik wens jullie echt een hele 
leuke tijd!” Hiermee was Columbuzz officieel geopend.

Film
Clup had voor de opening 
een alternatief bedacht: 
voor belangstellenden 
filmden ze een rondleiding 
door het pand. Deze kunt 
u onder andere zien op de 
website van Clup en op hun 
facebookpagina.
Hebt u belangstelling om het 
jongerencentrum live te zien? 
U kunt op afspraak een 
rondleiding aanvragen bij 
Tarik Meriç, telefoon 06-36266759, e-mail t.meric@clup.nl, of 
bij Lina Karim, 06-48961490, e-mail l.karim@clup.nl. U bent 
van harte welkom.  l

Geoffrey Nijenhuis.

Jongerencentrum Columbuzz officieel geopend

Wethouder Paul van Meekeren 

opent Columbuzz.

Geoffrey Nijenhuis terug in de Weidevenne
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Met een flinke snotneus fietste ik onze wijk uit, 
over de Jan Blankenbrug, rechtdoor naar de 
coronatestlocatie achter de brandweerkazerne, 

want die was daar toen nog net operationeel. Ik mocht blij 
zijn dat ik een afspraak had kúnnen maken, maar ik was niet 
blij. Wachtend tussen de rij auto’s dacht ik aan mijn goede 
vriendin Marion. Ik had haar al een tijd niet meer gezien.

Ik arriveerde bij de witte partytent. Een goed beschermde 
jongedame ging met een staafje in mijn keel (dat viel mee) 
en daarna met een dun slangetje in mijn neus (dat viel 
een beetje tegen). Ik proefde de smaak van bloed en mijn 

zakdoek bevestigde een lichte 
bloedneus. Tranen stonden in mijn 
ogen. Ik moest nu in quarantaine tot 
de uitslag bekend was.
Snel fietste ik weer richting 
Weidevenne. De Jan Blankenbrug 
stond open en het verkeer stond vast. 
Was er een calamiteit? Ik besloot 
om te rijden via de Melkwegbrug en 
fietste aan de andere kant langs. De 
brug stond nog steeds open. Als ik 
deze route niet had gekozen, stond 

ik daar nu als potentiële superspreader te 
wachten tussen het verkeer.

Na drie dagen belde ik Marion met 
goed nieuws. “Ik wil je nu graag in mijn 
armen sluiten”, riep ik, maar dat zat er 
nog niet in. “Ik zie je ook graag, Koos, 
maar we moeten ons voorlopig nog even 
aan die anderhalve meter houden.” Ze 
heeft natuurlijk gelijk. Haar recht in de ogen kijken en haar 
lichaamstaal lezen, dat zou al geweldig zijn. Geduld, geduld...

Op het moment dat ik dit schrijf, gaat het in Nederland weer 
de verkeerde kant op. Niet alleen is het virus aan een nieuwe 
zegetocht begonnen, ook is het gezonde verstand en de 
emotionele stabiliteit bij een groeiende groep landgenoten 
steeds verder te zoeken. Ik zou willen dat ik beide problemen 
met een toverstafje kon oplossen. En als ik maar één keer 
mocht zwaaien, dan zou ik er eerder voor kiezen de geesten 
van de mensen duurzaam te beïnvloeden dan het virus per 
direct weg te wensen. Maar ja, die invloed heb ik niet, dus ik 
zoek het geluk maar dicht bij huis, in mijn eigen kleine bubbel.

De groeten van Koos.  l

Het is in oktober goed toeven in Limburg. Terwijl er 
in het westen plensbuien vallen, genieten wij van een 
flauw zonnetje dat ons nog redelijk kan verwarmen. 
Sinds kort zijn we namelijk trotse eigenaar van een 
heuse camper en die willen we in oktober uittesten. 
Dat gaat prima, totdat…

In de herfstvakantie komt onze dochter met gezin bij ons. 
Hoe gezellig is dat! In een kleine voortent, die ze aan hun 
camper hebben bevestigd, spelen hun twee meisjes en zitten 

wij ’s middags gezellig en 
comfortabel aan een wijntje.

Potdicht
“Hé, onze camperdeur 
staat open”, roept mijn 
man. “Die heb ik wel dicht 
gedaan”, antwoord ik, sta 
op en ga hem nogmaals 
dichtdoen. Bij het plaatselijke 
pannenkoekenrestaurant 
hebben we om zes uur 
gereserveerd. Net voor 
vertrek wil ik nog iets uit ons 
woonmobiel halen, maar: 

“Ik krijg de deur niet open!” Hoe ik ook probeer, de klink 
geeft niet mee. Mijn man zal het wel doen, ’de deur klemt 
misschien een beetje’, maar ook hem lukt het niet. De deur 
zit potdicht en na een blik naar binnen te hebben geworpen 
zegt hij: “Je hebt hem op slot gedaan!” Daar staan we dan, 
camper op slot en geen van beiden hebben we sleutels bij 
ons, want we zitten bij onze dochter, drie meter van onze 
plek af. Hoe komt die deur op slot?

Oplossing
Hoe lossen we dit op? Plots heeft schoonzoon de oplossing. 
In de bergruimte achter in de camper is een luikje verbonden 
met een kastje naar de binnenruimte. Het is te klein voor een 
volwassene, maar zijn dochter misschien? Nog geen vier 
jaar. Schoonzoon vraagt, vleit, praat op haar in. Ze vindt het 
eng en wil niet. Goed voor te stellen, toch? Dat we dan geen 
pannenkoeken gaan eten en nergens kunnen slapen, kan 
haar niet overhalen dat gat in te kruipen. Uiteindelijk overtuigt 
hij haar en daar staat ze dan binnen in onze camper, sip om 
zich heen te kijken. We roepen naar haar, moedigen haar aan. 
“Loop naar de deur, maak hem maar open.” En dan, yes, ze 
opent de deur met een stralend snoetje. Het is gelukt. We zijn 
opgelucht en héél trots op haar. Gered! De pannenkoeken 
daarna smaken heerlijk!

Ria Groot.  l

Deze regel geldt 

nog wel even…

Camperavontuur: gered door kleindochter

Het luik dat toegang geeft 

tot de camper.

Koos naar de grenzen van Weidevenne
Aflevering 9: Koos laat zich testen op corona
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Monique Klaasen aan het mozaïeken  

foto: Weidevenner.nl

‘Het bankje van Inge’ foto: Weidevenner.nl

Opgeruimd staat niet netjes

Afgelopen zomer zijn twee beschadigde 
mozaïekbankjes verwijderd uit de Semerustraat. 
Zonder overleg met de buurt heeft de gemeente de 
bankjes laten vernietigen. Buurtbewoonster Monique 
Klaasen, die acht jaar geleden het initiatief nam voor 
deze bijzondere bankjes, is teleurgesteld. We spraken 
met haar en namen contact op met de gemeente.

Vanwege een vervuilde 
zandbak in de Semerustraat, 
die door de gemeente zou 
worden verwijderd, vatte 
Monique in 2012 het idee 
op deze zandbakelementen 
te verfraaien met mozaïek 
voordat ze werden 
teruggeplaatst als bankjes. 
Het was een initiatief dat 
helemaal in de smaak viel bij 
andere buurtbewoners. 

Initiatief
Al snel ontstond een club waarbij driftig werd gewerkt 
met mozaïek, vanuit een tijdelijk geplaatste zeecontainer. 
Door dit initiatief ontstonden nieuwe contacten en 
leerden buurtbewoners elkaar (beter) kennen. Een van de 
bewoonsters, Inge, wilde graag zelf een bankje voorzien 
van mozaïek. “Dat vond ik een goed idee. Ik keek haar in 
de ogen en begreep onmiddellijk waarom ze me dit vroeg.” 
Het was Monique namelijk bekend dat Inge ernstig ziek was. 
Uiteindelijk werden de bankjes op feestelijke wijze onthuld en 
plaatste de gemeente enkele nieuwe speeltoestellen. Kortom, 
de buurt zag er weer fraai uit.

Vandalisme
Helaas heeft ook hier het vandalisme-monster toegeslagen. 
“Ik had gevraagd om bij beschadigingen aan de bankjes aan 
de bel te trekken en mij hiervan in kennis te stellen. Maar 
helaas bleef dit achterwege.” Zo raakten de bankjes in verval. 
Zo erg zelfs dat er bij spelende kinderen letsel ontstond 
als gevolg van de scherpe delen in het mozaïek. Vanwege 
deze onveilige situatie vond de gemeente het niet langer 
verantwoord de bankjes te laten staan. 

Nagedachtenis
Ook Inges bankje werd echter 
afgevoerd en vernietigd. 
“Ze had zo graag gezien dat 
er na haar overlijden een 
leuke herinnering zou staan 
voor haar beide zoons, ter 
nagedachtenis aan haar, maar 
het mocht helaas niet zo 
zijn. Inge is een poos na dit 
project overleden.”
Monique verbaast zich 

over de eenzijdige actie van de gemeente. “Zo’n bankje had 
toch ook kunnen worden opgeknapt en voorzien van nieuw 
mozaïek? Ook bij het winkelcentrum hebben soortgelijke 
bankjes gestaan, en ook deze zijn zonder overleg verwijderd.”

Schoonheidsprijs
De gemeente meldt op onze navraag dat er te snel is 
gehandeld. Ze geeft toe dat het beter was geweest eerst 
contact op te nemen met de initiatiefneemster, maar in de 
haast om een veilige situatie te creëren is dit vergeten. De 
gemeente heeft aangeboden om met Monique, de echtgenoot 
en de twee kinderen van Inge in gesprek te gaan en te bezien 
wat eventueel kan worden geplaatst op de plek van ‘het 
bankje van Inge’. Hopelijk leidt dit tot een goede oplossing, 
want zeg nou zelf, dit verdient niet de schoonheidsprijs.

Ad Broeders.  l

Van de wijkmanager
Beste bewoners van de Weidevenne,

Wie had gezegd dat we bij de start van 2020, afgelopen 
januari, zo’n jaar zouden gaan meemaken? Corona kwam 
in ons midden en heeft het dagelijks leven totaal veranderd. 
Voor mij als wijkmanager betekende dit vooral vanuit huis, 
wijkgericht werken. Het is niet de meest ideale situatie, maar 
gelukkig weten veel bewoners me nog steeds goed te vinden.

Ondanks het moeilijke jaar moet ik de bewoners een compliment 
geven. Ik bemerk een goede cohesie en heb initiatieven gezien 
waarmee de bewoners elkaar een hart onder de riem steken 
in deze moeilijke tijd. Bewoners zijn creatief om elkaar toch te 
ontmoeten en te behoeden voor eenzaamheid. Gelukkig worden 
daarbij de regels goed nageleefd. Ik hoop dat we dit kunnen 
volhouden in 2021 en goed op elkaar blijven letten.

Als wijkmanager blijf ik me inzetten voor een goede, leefbare 
wijk. Afgelopen jaar waren er echter toch wel wat meldingen 
van overlast. Aan de ene kant komt dit doordat meer 
mensen thuis zijn en meer waarnemen. Aan de andere kant 
komt dit doordat bijvoorbeeld jongeren elkaar toch willen 
blijven ontmoeten en dit soms gepaard gaat met overlast. 
Als gemeente proberen we vooral in gesprek te blijven en 
te toetsen waar de behoeftes liggen. Dit doen we in nauwe 
samenwerking met onder andere politie en handhaving.

Vooruitblikkend kan ik alleen maar zeggen dat de Weidevenne 
zich blijft ontwikkelen. Er komen mooie initiatieven aan en 
ook worden weer diverse projecten afgerond. Hoofddoel is 
om gezamenlijk gezond te blijven, elkaar gezond te houden 
en goed met de maatregelen blijven omgaan, zodat we snel 
weer terug kunnen naar het ‘normaal’.

Ik wens u een fijn en gezond 2021!

Groeten,
Michael Lanting.  l
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Waar is dit?

Doe mee: kwart eeuw 
Weidevenne in 2022
Tikt u voor de aardigheid eens in op Google: Weidevenne 
+ wiki. Dan komt u er achter dat de bouw van onze ‘Vinex-
locatie ten westen van het Noordhollandsch Kanaal’ in 1996 
begon. Dat is bijna 25 jaar geleden! De eerste bewoners 
staken een jaar later al hun sleutel in de voordeur. Dit 
betekent dat we in 2022 ons zilveren jubileum kunnen vieren! 
Als het goed is, zijn we dan al lang van de pandemie af en 
mag er volop worden gedanst, gezongen, gedronken en 
gegeten. Gewoon lekker knus, niks geen anderhalve meter 
afstand meer. Een ouderwetse polonaise kan ook, ziet u het 
al voor zich? Wij vragen ons af of er al mensen of instanties 
bezig zijn met het bedenken van feestelijkheden. Zo ja, laat 
het ons dan vooral weten.
 
Als redactie willen we tijdens de aanloop naar ons zilveren 
jubileum alvast aandacht besteden aan de historie van onze 
wijk. Wie heeft nog foto’s of boeiende herinneringen aan met 
name die beginperiode? Wie woont al (bijna) een kwart eeuw 
met plezier in onze wijk? Wie zou wensen dat hij nooit naar 
Weidevenne was verhuisd? Wie mist nog wel eens de ganzen 
die vroeger in groten getale neerstreken op wat toen nog 
onbebouwd weiland was? Of wie was fel tegenstander van de 
komst van de Melkwegbrug, maar is nu stiekem trots als hij in 
het donker de kronkelende, verlichte brug ziet?
We roepen u dan ook op de komende periode uw geheugen en 
computerbestanden af te grazen. Mail uw herinneringen, foto’s 
en suggesties naar wijkkrantweidenne@gmail.com, dan maken 
wij daar weer een leuke wijkkrant – of wijkkranten - van.

De redactie.  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 5 januari 
naar info@weidevenner.nl. 
Opsturen kan ook: Redactie 
Wijkkrant Weidevenne, p/a 
Masaistraat 25, 1448 MG 
Purmerend. Vergeet niet uw 
naam en adres te vermelden. 
Veel succes!

De oplossing van de vorige 
keer is Amazonelaan 167. De 
winnaar na loting is Dennis 
Water. Gefeliciteerd, de bon 
komt uw kant op! l

Woordzoeker Weidevenne

Voor de puzzelaars hebben we deze speciale woordzoeker 
over onze wijk. Als u de juiste oplossing weet, maakt u 
kans op een cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Mail 
uw oplossing onder vermelding van ‘woordzoeker’ uiterlijk 
5 januari naar info@weidevenner.nl.

Weidevenne

Oplossing

ALGARVE

AMAZONELAAN

BURENDAG

BUSBAAN

COLUMBUZZ

GANGESLAAN

HAZEPOLDER

HEELEUROPA

HELSINKIHAVEN

INCASTRAAT

JANBLANKENBRUG

JUTTER

KOEMPOELAN

LEVIAAN

NATUUR

ROMMELMARKT

ROTONDE

SARAMACCASTRAAT

SENIORENWONING

TREINSTATION

TUIN

VANDAMPLEIN

VOETBAL

WERELDBOL

WINKELCENTRUM

ZAMBEZILAAN

ZUIDLAND

l
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