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Wijkwethouder in Coronatijd
Mijn naam is Paul van
Meekeren en ik ben naast
wethouder van onze mooie
stad wijkwethouder van de
Weidevenne. Een wijk waar
ik zelf al meer dan twintig
jaar midden in woon, en
dus een mooi uitgangspunt
voor deze rol :-).
Paul van Meekeren komt graag

Ik ben altijd bovengemiddeld
politiek geïnteresseerd
geweest. De aanleiding om daadwerkelijk de politiek in
te gaan was heel toepasselijk, iets in de wijk waar ik mijn
vraagtekens bij zette. Dat was in 2006. Na een minder
geslaagde afspraak met een wethouder en een heel prettige
kennismaking met de lokale D’66-fractie van toen werd ik
figuurlijk de politiek ingezogen. Die kennismaking van toen
leidde uiteindelijk tot wijkwethouder voor de Weidevenne.
met wijkbewoners in contact.

Hoe gaat het met u? Wat een rare periode hebben we achter
de rug. Een jaar geleden hield ik mijn laatste spreekuur
in Weidevenne samen met wijkmanager Michael Lanting.
Daarna was dit in 2020 niet meer mogelijk vanwege de
coronamaatregelen. Deze maatregelen maken het minder
gemakkelijk om met u in contact te blijven en te komen.

Ik kom graag in contact met de wat kleinere buurtprojecten,
initiatieven van een groep vrienden of collega’s, wat dan
ook. Dus ken je iets of iemand en je denkt: ‘Daar moet
de wethouder digitaal heen!’? Uitstekend, dan doe ik dat
graag. De gesprekken kunnen gaan over onderwerpen
die je bezighouden, je kunt ideeën aandragen, problemen
aankaarten of aangeven wat beter of anders kan in de wijk.
Het kan zijn dat ik ook vraag of een ambtenaar aanschuift
tijdens het gesprek. Dat is handig ter ondersteuning of om
notities te kunnen maken. Helaas kan ik tijdens zo’n gesprek
geen zaken bespreken waarover een bezwaar-, beroeps- of
klachtenprocedure loopt.
Lijkt het je wat? Mail dan naar pl.v.meekeren@purmerend.nl
of bel naar 0299-452452.
Ik wens u een gezond en goed 2021 toe, en hopelijk zien we
elkaar snel weer!
l

Verlichte straten
in donkere tijden
De donkere decembermaand ligt alweer een aantal weken achter
ons. Het was opvallend hoe veel extra aandacht mensen in
december besteedden aan de versiering van hun woning, zoals
hier in de Ardennen. Je krijgt er gelijk een goed gevoel van!

Gelukkig houdt niet alleen de wijkmanager mij goed op
de hoogte, ook de Weidevenner.nl doet dit via website en
facebook. Zo kreeg ik mee dat de uitlaatroutes voor honden
zijn bijgewerkt (zie: www.purmerend.nl/honden-uitlatenweidevenne) en dat er wel eens parkeerproblemen zijn in
de wijk. Ook ben ik natuurlijk op de hoogte van de huidige
situatie met betrekking tot de overlast van een bepaalde
groep jongeren in de wijk. Daar zijn meerdere partijen, zoals
politie, handhaving en jongerenwerkers, overigens druk mee
bezig.
Helaas heeft de lockdown er voor gezorgd dat gesprekken
met allerlei mensen er nog even niet in zitten. Omdat het er
naar uitziet dat we voorlopig nog wel even in deze bijzondere
situatie zitten, ben ik op zoek naar andere manieren van
contact tussen ons. Bovendien lijkt het me ook leuk om
eens op een andere manier in gesprek te gaan dan aan een
vergadertafel. Voor nu zullen de gesprekken dus digitaal
plaatsvinden, maar bellen kan natuurlijk ook.

Kerstsfeer in de Ardennen.

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
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Afvalscheiding in de Weidevenne
Een artikel over afvalscheiding zat al in de pen
van uw redacteur, maar enkele dagen later werd
ik getrakteerd op een staaltje afvalscheiding dat
onverwacht leidde tot een brand in een vuilniswagen
in onze wijk. Hoe komt dat?

het scheidingspercentage omhoog te krijgen. Ze gebruikt
hiervoor de bewonersenquête, die veel ideeën en inzichten
heeft opgeleverd.
Toch zijn er geluiden die vinden dat er ook nascheiding kan
plaatsvinden. Deze discussie is voorlopig in het voordeel
van het scheiden vooraf geëindigd. Om tastbare resultaten
te verkrijgen, maar ook vanwege de portemonnee, moeten
we wel met ons allen ons afval goed scheiden in de daarvoor
bestemde bakken.
l

Redactioneel
De eerste uitgave van de wijkkrant is in februari
en dan ligt de jaarwisseling alweer enige tijd achter
ons, maar tijd voor een vooruitblik is er natuurlijk
altijd. Voorspellen is uiteraard moeilijk, daarom zijn
er zaken die zeker staan te gebeuren en dingen
die men zich kan wensen. Hierbij denken we aan
de woorden van onze burgemeester Don Bijl in
zijn nieuwjaarstoespraak.
Is dit nu restafval of niet?

Het zit zo: de nieuwe vuilniswagens vermalen direct het
restafval, maar wanneer er brandbare stoffen in de container
worden gegooid ontstaat er brand. Het gevolg is dat de
complete inhoud van de wagen op straat wordt gestort en
de brandweer de zaak moet blussen. Vervolgens worden
de resten met een grijpkraan weggehaald; een in principe
onnodige klus.

Verhouding
Maar nu de afvalscheiding. Het is de oplettende wijkbewoner
waarschijnlijk opgevallen dat de verhouding van de
aangeboden huisvuilcontainers sterk wisselt. De grijze bak,
bestemd voor restafval, wordt in groten getale aan de weg
gezet. De naam zegt het al: het gaat om restafval, maar
wanneer is er sprake van restafval?
Het boerenverstand zegt de rest van de rest, afval dat niet
gescheiden kan worden ingeleverd, dus bijvoorbeeld geen
plastic, glas, papier, gft, en om bovengenoemde reden vooral
geen brandbare stoffen. We hebben nog twee containers,
namelijk voor gft en karton,
maar er is tevens de
mogelijkheid om plastic te
scheiden en naar de centrale
containers vaak in de buurt
van de glasbak te brengen.

Discipline

Dit is geen klusje meer voor de
zwandelaars uit onze wijk…

Helaas is deze discipline
(nog) niet bij iedereen
aanwezig. De gemeente
is daarom bezig met
het uitwerken van
verschillende opties om

Hoop doet leven. Hoop moet er altijd zijn. Daar is ook alle
reden voor, want we zien heel veel redelijke, goedwillende,
positieve mensen in Purmerend. Laten we in de tussentijd
elkaar helpen waar nodig en begrip voor elkaar opbrengen
als het even iets minder gaat. Dan bouwen we verder aan
onze samenleving die zo de moeite waard is.
Volgend jaar bestaat onze wijk 25 jaar (we zien u denken: en
nog niet klaar...). Uw wijkkrant gaat naar aanleiding hiervan
gebeurtenissen en ervaringen van bewoners plaatsen. Dat
mag van alles zijn: over de eerste oplevering, de opening
van het winkelcentrum, de circusvoorstelling voor de eerste
bewoners, enzovoort. Misschien heeft u ook nog foto’s uit
de 25 jaar oude doos? Deel dan vooral uw verhalen, zodat
andere Purmerenders en familie en kennissen kunnen lezen in
wat voor een prachtige wijk we wonen.
Komend jaar wordt naar alle waarschijnlijkheid een besluit
genomen over het bosgebied aan de andere kant van de A7, ook
wel het Beusebos genoemd. Komt er een hotel, en zo ja, hoe
groot wordt het? De Provinciale Advies Commissie Ruimtelijke
Ordening is kritisch over de bouw. Er zijn zoals zo vaak voor- en
tegenstanders en wij gaan het proces voor u volgen.
Wat zeker op de agenda staat, zijn de gemeenteraads
verkiezingen. Met twee wethouders en een handvol
gemeenteraadsleden in onze wijk zal de Weidevenne dan
toch wel op de kaart staan. Deze mensen zijn immers het
politieke besturingsapparaat die alle goede en minder goede
zaken in de wijk aan de verantwoordelijke wethouder kunnen
voorleggen en verzoeken actie te ondernemen.
Kortom, het wordt een jaar om naar uit te kijken. Tot ziens in
de wijkkrant.
De redactie.

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
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Jeroen Kuyper, een man van lange afstanden
“Het was 2010 toen ik begon met hardlopen. Ik had
tot die tijd aardig geleefd en hield wel van een feestje,
maar zocht een andere uitdaging. En die vond ik in
hardlopen. En dan niet in de snelheid, maar meer in
de afstand.” Aan het woord is de nu 51-jarige Jeroen
Kuyper, die we vanwege het coronavirus via de
telefoon hebben gesproken.

Jeroen tijdens de ultraloop op Texel.

In 2015 was het dan zo ver:
Jeroen had zich aangemeld
voor ‘De 60 van Texel’, een
tweejaarlijkse ultraloop op
en rond het eiland. “En toen
begon het vuurtje echt te
branden”, aldus Jeroen.
Tijdens deze wedstrijd kwam
hij lopers tegen die 120
kilometer liepen, en dit was
voor hem de aanleiding om
te gaan trainen voor langere
afstanden. En om dat te
kunnen volbrengen, zocht hij
hulp van een trainer. In 2019
verwezenlijkte hij zijn droom
door de 120 kilometer van
Texel zelf te lopen.

Trainen
Goed trainen was wel nodig, aldus Jeroen. “Want die lange
afstanden zijn voor zestig procent mentaal en voor veertig
procent fysiek.” Zo wist hij het nuttige met het aangename
te verenigen. Omdat hij werkzaam was in Amsterdam,
besloot hij het woon-werkverkeer dan maar lopend te doen.
Afhankelijk van de route liep hij dan vier keer per week zo’n
19 tot 26 kilometer, heen en terug. Dat was volgens Jeroen
een goede training én een mooie manier van reizen.

Duivelse Uitdaging
Voor 2020 was zijn hardloopdoel om een keer honderd mijl
te lopen. Vanwege het coronavirus waren er vorig jaar echter
geen wedstrijden. Dus zocht hij een andere uitdaging, de
Duivelse Uitdaging van Marek
Vis, een hardloopuitdaging
met diverse afstanden. Hij
was van plan op 30 december
honderd kilometer te lopen.
Een week eerder, tijdens
‘Serious Request’, liep Jeroen
’s nachts voor het goede
doel over de vliegbasis
Twente. Dat bleek voor hem
een mooie training, namelijk
hardlopen in het donker op
het moment dat je normaal
slaapt, en dan ook nog eens
Jeroen Kuijpers rent honderd
met bakken regen.
mijl binnen 24 uur.

Grenzen
Toen bedacht Jeroen zich dat hij toch nog een kans had
om die honderd mijl te lopen. En dat was dus nu, een
hardloopsessie van honderd mijl, ofwel 160,93 kilometer.
“Het lichaam kan veel aan, en ik vind het een mooie
uitdaging om mijn grenzen te verleggen”, aldus Jeroen.
En zo geschiedde. Met enkele pauzes om zich om te kleden
en te eten wist hij de afstand te lopen in een tijd van 23
uur en 53 minuten. Een prestatie van jewelste, zeker als je
bedenkt dat hij op zijn 41ste begon met hardlopen en dan
tien jaar later, als hij 51 jaar is, dit te volbrengen.
Voor de geïnteresseerden is de monsterloop van Jeroen te zien
op facebook en is alles vastgelegd met de strava-app.
l

Jeugd zorgt voor overlast
Er gebeuren soms dingen in de buurt die minder
prettig zijn, maar waarvoor we onze ogen niet mogen
sluiten. Zoals al eerder is geschreven in deze krant
over de leefbaarheid in onze buurt, heeft deze nu haar
kookpunt bereikt. Het gaat in dit geval om een grote
groep jongeren tussen de elf en vijftien jaar die voor
flinke overlast zorgt, en dan hebben we het niet meer
over kwajongensstreken.
Op sociale media
wordt ruim uitgepakt
over de streken
van de jeugd en de
terechte irritaties van
de bewoners. Kortom,
het rommelt flink op
sommige plekken in
de wijk, en daarvan
moeten we ook gewag
maken naar u toe.
Bron foto: Regio Purmerend.

Handhaving
De gemeente laat ons weten dat ze op de hoogte is van
de onrust in de wijk. Ze is de afgelopen weken samen
met politie, handhaving, jongerenwerk, buurtcoaches
en wijkmanager hard bezig geweest de problemen aan
te pakken. Ze spreken jongeren aan en er zijn bonnen
uitgedeeld voor het afsteken van vuurwerk en andere
overtredingen. De instanties blijven dit de komende tijd doen,
ook in het weekend. De gemeente hoopt dat ze op deze
manier de overlast van deze groep kan tegengaan. Zou het
misschien iets met corona te maken hebben dat de ene
groep zich verveelt en de andere groep thuis werkt?
Mensen, laten we goed met elkaar omgaan, helemaal in
deze tijd.
De redactie.

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
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Oud en nieuw ook voor bomen

Alle bomen op de Eufraatlaan
worden weggehaald.

Het was even schrikken
toen ik begin december
op de Eufraatlaan liep.
Een paar takelwagens
waren bezig alle bomen
langs het fietspad weg
te halen. Was dit een
protestactie van een of
andere boze actiegroep?
Of zaten er goede
bedoelingen achter?

Meestal informeert de gemeente bewoners in de directe
omgeving als er iets te gebeuren staat, maar ik had geen
bewonersbrief gezien. Ik appte de wijkmanager en die zou
het navragen. Ondertussen ging het rooien door. Een dag
later was alles weg en deden de donkere cirkels in het gras
met weemoed terugdenken aan de mooie rij bomen die daar
heeft gestaan. Van de wijkmanager hoorde ik niks meer, maar
gelukkig las ik op www.weidevenner.nl wat er aan de hand was.

Groenstroken
Het gaat om de groenstroken
op de Zambezilaan,
Eufraatlaan en Gangeslaan.
Als gevolg van de droogte in
het voorjaar en de verdichte
bodem kregen de bomen
niet voldoende water en
stonden daar nu dode en
uitgedroogde exemplaren.
Die zijn nu verwijderd.
Om nieuwe bomen goede
groeiplaatsen te kunnen
geven wordt de grond
In het voorjaar staan hier nieuwe
doorgespit en verbeterd met
bomen.
compost. Dit gebeurt over
de gehele strook, zodat de bomen genoeg ruimte krijgen
om te groeien. Eerst gaat het gras er uit op de nieuwe plek.
Na het planten wordt het weer ingezaaid. Omdat gras in het
najaar en winter niet echt groeit, wordt het later nagelopen en
eventueel nog een keer gezaaid. De groenstroken zullen een
poosje dus niet echt groen zijn.

Soorten
In het verleden werd vaak maar één boomsoort per straat
geplant, waardoor ze extra vatbaar voor ziekten zijn. Er
komen nu verschillende soorten: op de Zambezilaan en
Eufraatlaan komen zuileiken, sierappels, lindes, veldesdoorns
en lijsterbessen, en op de Gangeslaan Glymlocladus diocia
(Doodsbeenderenboom) en Tilia americane ‘Nova’ (Linde). De
nieuwe bomen worden naar verwachting eind februari/begin
maart geplant. Ik kijk er naar uit!
Peter Mackaay.

l
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Vrijwilligers FC Purmerend
gewaardeerd
Jaarlijks wordt het Lokaal Compliment van de gemeente uitgereikt aan een organisatie die wordt gerund door vrijwilligers. De gemeente wil hiermee laten
zien dat ze blij is met alle vrijwilligers die zich inzetten
voor anderen in de stad.
Afgelopen jaar waren dertig organisaties aangemeld, waarvan
er tien werden genomineerd. De voetbalvereniging FC
Purmerend, sinds 2001 gevestigd op sportpark Weidevenne
aan de Savannestraat, was al trots om bij deze tien
genomineerden te staan. Ze waren daar dan ook verrast toen
bleek dat ze de tweede prijs, een bedrag van € 500,-, hadden
gewonnen.

Oordeel
Het oordeel van de jury was dat de club met veel positiviteit
het verenigingsleven nieuw leven heeft ingeblazen, voor
alle leeftijdscategorieën. De samenwerking met een
voetbalschool en GoldenSport van Spurd geeft blijk van
lokale betrokkenheid en een positieve instelling in deze
lastige tijd. Jeugdleden trainen kinderen, ouders helpen
mee in de kantine en afgelopen jaar zijn er allemaal extra
activiteiten opgezet, zoals een online quiz.

Apetrots
Simon Butter, die sinds een jaar voorzitter is van FC
Purmerend, vindt het ontzettend mooi dat zijn club tweede is
geworden en is dan ook apetrots. Hij had dit niet verwacht,
vooral als je kijkt naar de andere organisaties die waren
genomineerd. Hij zegt dan ook: “De vrijwilligers zorgen ervoor
dat we elke week samen kunnen voetballen. Helaas is het
afgelopen jaar wel iets anders gegaan, maar we zijn er trots
op dat veel vrijwilligers zich blijven inzetten, variërend van
onderlinge wedstrijden, onderhoud en Sinterklaasjournaal tot
een inzameling voor de voedselbank, in samenwerking met
de brandweer.”

‘Hangen’
Simon vertelt tevens dat naar
aanleiding van de berichtgeving
met betrekking tot de jongeren
die in de wijk ’s avonds ‘hangen’
er sinds begin januari onder
toezicht van Spurd (en Clup
Welzijn) voor deze doelgroepen
leuke actieve activiteiten worden
georganiseerd. Het betreft hier de
leeftijdscategorie van dertien tot
zeventien jaar.
Mocht u interesse hebben om
als vrijwilliger te werken bij FC
Purmerend of meer van hun
activiteiten willen bekijken, ga dan
naar de website fc-purmerend.nl. l

De 2e prijs was voor
FC Purmerend.

Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
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Koos naar de grenzen van Weidevenne
Aflevering 10: Pleisterplaatsen in ons zonnestelsel
Even een frisse neus halen is belangrijker
dan ooit. Tijdens de lockdown is het dan ook
een stuk drukker langs de randen van onze
wijk. Veel wijkbewoners maken een ommetje,
lopen hard of fietsen, net als ik. Het valt me op dat mensen
elkaar minder vaak groeten. Bovendien staan de bekkies die
ik onderweg zie lang niet altijd vrolijk. Dat geldt trouwens ook
voor mezelf. Toen ik vanochtend mijn jas aantrok, zag ik in de
spiegel een chagrijnige kop. Ook al zijn we in Nederland aan
het vaccineren, het duurt nog wel even voordat we kunnen
zeggen: “Zo, en nou is het klaar.”
Een oude wijsheid luidt: ‘Wat je aandacht geeft, groeit’. Omdat
het covid-19-probleem al groot genoeg is, probeer ik daar
niet de hele dag aan te denken. Hoe verder ik uitzoom, hoe
meer ik de shit van alledag kan relativeren. Ik kan ook altijd
vluchten in mijn fantasie, houd ik mezelf voor. Als ik deze
overlevingstechnieken samenvoeg, kom ik uit bij een heel
groot speelveld: het heelal! Laat ik eenvoudig beginnen. Wat
kun je allemaal aantreffen in ons zonnestelsel? Wat weten we
al en vooral: wat kan ik daarbij fantaseren? Wellicht kom ik op
een verhaal dat de moeite waard is om te worden geschreven.
Men neme een wijkbewoner (m/v) die af en toe de dagelijkse
werkelijkheid wil ontvluchten. Die sluit de ogen en gaat op
rondreis door ons zonnestelsel. De maan en Mars zijn voor
de hand liggende bestemmingen, daar weten we al heel veel
van. Maar er zijn ook raketten onderweg (geweest) naar andere
planeten, en zelfs naar de zon. Laat ik de cirkel om onze eigen
koperen ploert tot en met de buitenste nevelgebieden kiezen
als het domein waar onze aardse held(in) doorheen reist om op
kosmisch niveau op adem te komen. Dan fantaseer ik daar een
haalbare manier van reizen bij en geef de hoofdrolspeler een
fantastische toolkit, zodat die op elk hemellichaam minimaal
één pleisterplaats kan realiseren, waar je alleen of in goed
gezelschap kan bijkomen van de hectiek op aarde. Dat levert
een hoop hoofdstukken op; ik denk nu aan tien. Tel maar mee:
in ieder geval hoofdstukken over Mercurius, Venus, Maan,
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, toch ook Pluto en
misschien wel een paar grote zwevende rotsblokken waarop
de NASA ook wel eens een ijskastje heeft laten landen. Je kunt
zelfs denken aan een Icarus-variant met als eindbestemming
de Zon, maar misschien is het slimmer om een hotel Icarus op
de planeet Mercurius te laten bouwen.
Enfin, u merkt wel dat ik me niet meer wil laten begrenzen.
Ik verlang letterlijk en figuurlijk naar meer ruimte. Ik voel
dat ik met deze rubriek mijn grens heb bereikt. Ik heb zin
in iets nieuws. Misschien kan ik samen met u, beste lezer,
herinneringen ophalen aan 25 jaar Weidevenne. Zie hiervoor
het artikeltje ‘Herinnert u zich deze nog?’ elders in deze
krant. Misschien heeft u ook fantasieën over hoe het is om
de aarde met haar waan van de dag tijdelijk te ontvluchten.
Laat me dat dan vooral weten, want ik ben erg benieuwd of
er meer mensen zijn die zich door deze crisistijd slaan door
daarbij hun fantasie in te zetten.

Koos bestudeert ons zonnestelsel.

U kunt mij mailen op koos.van.lunteren@gmail.com.
De groeten van Koos! 		

l

Engelen bestaan wel
De laatste weken van december was het voor veel
mensen stressen. De lontjes waren korter door
corona en iedereen wilde bij elkaar op visite gaan,
maar dat mocht helaas niet. Gelukkig was er ook
iemand met zijn hart op de juiste plaats. Hij bezorgde
buurtbewoonster Tini een gelukkig uiteinde. Tini vertelt
wat haar overkwam.
“Op oudejaarsdag stond ik met alleen een pinpas bij de
oliebollenkraam in Weidevenne. Ik merkte pas bij het afrekenen
dat je alleen contant kunt betalen; pinnen kon niet. Terwijl ik
met de verkoopster in gesprek was, hoorde ik een lieve meneer
naast me zeggen: ‘Ik betaal wel voor die mevrouw’.”
“Ik zei nog: ‘Maar dat kan niet’, maar die meneer antwoordde
met: ‘We moeten elkaar helpen’ en betaalde vervolgens de zes
euro voor mijn oliebollen. Ik
was helemaal flabbergasted
en vergat daardoor te vragen
hoe ik hem kon terugbetalen.
Dat besefte ik pas toen ik
geëmotioneerd thuiskwam. Ik
hoop deze meneer nog eens
tegen te komen om dat alsnog
te doen. Zo zie je maar,
engelen bestaan dus wel.”
Gelukkig weet Tini nog wel
hoe die meneer er uit ziet. Als
ze hem tegenkomt, zal ze hem
zeker aanspreken. Maar of dat
gaat lukken? Engelen kom je
niet zo vaak tegen…
l

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

Tini ontmoette een engel bij
de oliebollenkraam.

Foto: Piet Jonker
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Vroeger is nog niet zo lang geleden: 25 jaar Weidevenne
Volgend jaar bestaat de Weidevenne 25 jaar. In
aanloop naar ons jubileumjaar beginnen we daarom
met een nieuwe rubriek onder het motto ‘Herinnert u
zich deze nog?’. Daarom de vraag: doet u mee?

Guldens
In 1997 betraden de eerste bewoners hun nieuwe woning.
In die tijd hadden nog maar weinig mensen internet.
Smartphones bestonden niet, niemand liep met oortjes in over
straat. Er waren geen winkels; boodschappen deed je buiten
de wijk en je moest alles in guldens betalen. We hadden geen
treinstation en geen busverbindingen. Om onze wijk binnen te
komen moest je vanaf de Gorslaan met een pontje het kanaal
oversteken. In de kwart eeuw die volgde is een grote wijk met
ruim 20.000 inwoners uit de grond gestampt.

Momenten uit de begintijd van onze wijk.

Welke hoogte- of dieptepunten springen direct in uw
geheugen als u terugdenkt aan de geschiedenis van onze
wijk? Laat het ons weten! Stuur ons uw herinneringen en
foto’s en verover een plaatsje in deze nieuwe rubriek.

Nieuwbouwwijk
Zo’n 25 jaar geleden lag het gebied aan de westkant van
Purmerend er nog groen en ongerept bij. De Melkweg liep er
doorheen, een historische verbindingsweg met Amsterdam,
met hier en daar een enkele boerderij. Grote ganzenkolonies
trokken dagelijks luid gakkend over het gebied. Hun rust
werd vanaf 1997 flink verstoord: in rap tempo begon
Purmerend met de bouw van een nieuwbouwwijk aan
de overkant van het Noord-Hollandsch Kanaal. De wijk
Weidevenne werd geboren en groeit nog steeds.

Het lijkt ons leuk om in aanloop naar het jubileumjaar 2022
alvast terug te kijken. Doet u mee? Reacties zijn van harte
welkom op wijkkrantweidevenne@gmail.com.
l

Oplossing woordzoeker
We ontvingen veel enthousiaste mailtjes en briefkaarten
met de goede oplossing van onze woordzoeker. Dank voor
de vele goede wensen en vriendelijke reacties. Het is zeker
een reden om vaker een puzzel te plaatsen. De oplossing
is: Wijkkrant Weidevenne. De winnaar na loting is Kitty
Schmeddes. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!
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 op 25
februari 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 de
zijkant van het appartementencomplex
La Mayenne. De winnaar na loting is
Pia Meerveld. Gefeliciteerd, de bon
komt uw kant op!
l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Ad Broeders, Ria Groot, Peter Mackaay, Chris de Vries
en Adrie Wien.
Met medewerking van: Koos van Lunteren.
E-mail: wijkkrantweidevenne@gmail.com.
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 25 maart 2021.

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

