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Jubileum Weidevenne: 
foto’s door drones

Met volgend jaar het 25-jarig jubileum van de wijk 
Weidevenne in het vooruitzicht besteedt de redactie 
in de komende wijkkranten daar extra aandacht aan. 
En om de artikelen te illustreren, plaatsen we geregeld 
een of meerdere foto’s bij het artikel. En niet zo 
maar een foto; welnee. We hebben namelijk enkele 
wijkbewoners bereid gevonden middels een drone 
luchtfoto’s te maken. Door een ander perspectief krijg 
je ook een andere kijk op de wijk.

Een van deze personen is Marcel Vinke. Al sinds zo’n vier 
jaar vliegt hij met zijn drones op diverse plekken en bij 
verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld bij het maken van 
plaatjes van wintertaferelen tijdens de laatste vorstperiode. 
Marcel vertelt: “Zo’n vier jaar geleden ben ik begonnen met 
het vliegen met een drone. Dat leek mij wel leuk, en ik heb er 
mijn hobby van gemaakt.”

Regels
Het vliegen met een drone is aan allerlei regels gebonden; daar 
weet Marcel alles van. “Ik heb inmiddels verschillende drones 
gehad, maar dat heeft ook met de regelgeving te maken. Sinds 
1 januari 2021 geldt de Europese wetgeving. Je moet je als 
vlieger laten registreren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, 
de RDW, want voor een drone die zwaarder is dan 250 gram 
moet je gecertificeerd zijn. Daarom heb ik ook een drone van – 

echt waar! – 249 gram. Daarmee mag ik vrij vliegen. En met de 
camera, die daar onder hangt, maak ik ook goede foto’s, zoals 
deze foto bij dit artikel.”

Enthousiast
Geregeld toont de televisie beelden die met een drone zijn 
gemaakt, en dat geeft vaak heel mooie resultaten. Ook Marcel, 
enthousiast als hij is, hoopt nog meer mooie foto’s te maken, en 
zeker ook voor de komende edities van de Wijkkrant Weidevenne.
Mocht u, na het lezen van dit artikel, zich herinneren dat u be-
schikt over mooie en interessante foto’s uit de wijk, die ook in de 
wijkkrant mogen worden geplaatst? Stuur die dan vooral in. Het 
mogen foto’s van nu zijn, maar ook uit de tijd dat de Weidevenne 
nog volop in aanbouw was.

En als u onderweg iets tegenkomt wat u wel leuk lijkt om op 
foto vast te leggen, schroom dan niet, pak uw telefoon en 
leg het vast; je weet immers maar nooit en staat uw prent 
binnenkort in de wijkkrant!  l

Gezocht: redacteur 
en coördinerend redacteur

In ons team van de wijkkrant hebben we plaats 
voor een schrijvend redacteur en een redacteur 
die daarnaast het maken van de wijkkrant wil 
coördineren. 

Onze redactie 
bestaat op dit 
moment uit drie 
enthousiaste 
mensen, die al 
jaren vrijwilliger 
zijn . Als ons iets 
opvalt in de wijk 
of wanneer we een tip krijgen, gaan we op onderzoek uit 
en schrijven daar een stukje over.  
We willen ons team echter graag uitbreiden. 
Heb je affiniteit met taal, houd je van schrijven en heb 
je een paar uur per maand over, dan zijn we op zoek 
naar jou. Onze krant verschijnt zeven keer per jaar. Zie 
je jezelf wel zitten als redacteur? Mail ons dan voor meer 
informatie. We komen graag met je in contact! Mail naar 
wijkkrantweidevenne@gmail.com.

Melkweg met wereldbol  Foto: Marcel Vinke

l
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Het Oranje Fonds organiseerde op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 mei, samen met duizenden organisaties 
in het land, weer NLdoet. Ook in Purmerend waren 
diverse locaties waar vrijwilligers aan de slag gingen. In 
Weidevenne was er keus uit drie locaties. Uw redactielid 
ging naar een tuinmetamorfose in de Rumbastraat.

In de Rumbastraat 
wonen jongeren met een 
verstandelijke beperking. 
Ze hebben allemaal een 
eigen appartement, maar 
delen de gezamenlijke 
tuin. Deze vertoonde een 
hoog betongehalte: er was 
weinig groen en het was 
daardoor erg ongezellig. 
Wel hadden ze al een leuk 
zitje aangeschaft, en een 
bewoner vertelde dat er ook 
een loungebank zou komen. 
Zowel de begeleiding als de 
bewoners wilden het geheel 
graag gezelliger maken 
met bloeiende planten. 
Aangezien het moeilijk voor 
hen is deze klus zelf op 
te pakken, hebben ze die 
aangemeld bij NLdoet.

Aan de slag
Samen met drie andere vrijwilligers en vier bewoners gingen 
we op zaterdag aan de slag. De bewoners, met hulp van 
de begeleiding, hadden al gezorgd voor plantenbakken, 
bloeiende planten en zakken potgrond. Het was heerlijk 
weer en iedereen had er zin in. Terwijl Bram voor de 
muziek zorgde, vulden de anderen de bloembakken. Ook 
gingen we aan de slag met de schutting die moest worden 
gebeitst. Nick hield scherp in de gaten of alles goed ging en 
corrigeerde waar nodig.

Voordat we het wisten, was het lunchtijd. Er werd ons een 
heerlijke, uitgebreide lunch aangeboden, die was verzorgd door 
Kimberley. Na de lunch maakten we de schutting af en zetten 
we de bloembakken op hun plaats. Wat een verandering!

Perfect
De opzet van de metamorfose was duidelijk gelukt, want 
de bewoners vonden het perfect. Er was een echte tuin 
ontstaan, die uitnodigt om er te gaan zitten na het werk, met 
iemand een spelletje te doen of gewoon te genieten van 
de zon. Overal stonden plantenbakken, zelfs op de tafels. 
De schutting zag er perfect uit. De bewoners beloofden de 
plantenbakken goed te onderhouden, zodat het nog mooier 
kon worden. Als dank kregen de vrijwilligers nog een attentie 
voor al het werk.

Mocht u ook belangstelling hebben gekregen om eens als 
vrijwilliger aan de slag te gaan, dan kunt u voor informatie kijken 
op de website van het Oranje Fonds: www.oranjefonds.nl.

(Achternamen van de deelnemers bij de redactie bekend).  l

Kattenbelletje: red de vogels
Zoals overal in Nederland lopen in Purmerend ook 
veel huiskatten buiten rond. De een vindt dat niet erg, 
de ander juist heel vervelend. De grootste ergernissen 
zijn kattenstront in je tuin en 
de (jonge) vogeltjes die ten 
prooi vallen aan de katten. 

Mensen hebben al allerlei 
oplossingen in de tuin staan 
om de kat weg te houden van 
het doen van de behoefte daar, 
maar tegen het jagen op (jonge) 
vogels kunnen de tuineigenaren 
niet zo veel doen. 

Daarvoor ligt de, eigenlijk vrij 
simpele, oplossing bij de eigenaar 
van de kat: doe je kat een belletje 
aan de halsband, zodat de vogels 
de katten horen aankomen en op 
tijd een veilig heenkomen kunnen 
zoeken. Op deze manier helpen 
we ook mee aan het herstellen 
van de populatie tuinvogels.  l

Metamorfose van binnentuin woongroep Rumbastraat

Welverdiende lunch na hard werken.

http://www.oranjefonds.nl
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Een kijkje in het brugwachtershuis

Meerdere bruggen op afstand bedienen, in contact zijn 
met de scheepvaart via de marifoon, het treinverkeer 
volgen, kortom, alert zijn. Ik ben op bezoek bij Peter 
Reus, een van de brugwachters van de Jan Blankenbrug, 
de Melkwegbrug en twee spoorwegbruggen.

Uitzicht op geopende Jan Blankenbrug.

Naar de brug toe lopend moet ik terugdenken aan hoe ik als 
jong meisje voor de Bierstekersbrug (over de Where naar het 
Venediën) stond te wachten. Een van de brugwachters in die tijd 
was een vrouw, die handmatig met een lier de brug open en dicht 
moest draaien. Anno 2021 gaat dit duidelijk anders.

Brugwachter
Sinds vijf jaar is Peter nu brugwachter. Vanuit de bouw 
maakte hij al vroeg de overstap naar de Nederlandse 
Spoorwegen, waar hij meerdere functies op verschillende 
locaties vervulde. Toen zijn laatste baan werd verplaatst van 
Alkmaar naar Utrecht, deed zich de gelegenheid voor om 
brugwachter in Purmerend te worden.

Peter vertelt: “Vanuit deze post kunnen we meerdere 
bruggen bedienen, hebben we contact met de scheepvaart 
en de hulpdiensten. Via de laptop hebben we toegang tot 
alle informatie van het langskomend treinverkeer. Op dit 
moment is het heel stil. De reden is dat de Melkwegbrug een 
storing heeft, die niet snel kan worden opgelost. Nu krijg ik 
telefoontjes van schippers die vragen hoe lang de storing 
nog gaat duren. Die informatie is weliswaar via NOS Teletekst 
pagina 721 voor alle schippers beschikbaar, maar ze bellen 
me toch. Uiteindelijk is besloten dat met ingang van 24 mei 
de brug op maandag, woensdag en vrijdag een uur open 
gaat voor de scheepvaart, totdat de storing is opgelost.”

Verantwoordelijkheden
Op het eerste gezicht lijkt het eenzaam, daar boven in het 
brugwachtershuis. “Oud-collega’s vragen wel eens of ik hier 
niet vereenzaam, maar ik kan er prima tegen. Ik heb hier mijn 
eigen verantwoordelijkheden en heb het naar mijn zin. Nu, 
door de eerder genoemde storing, is het stil. Ik word straks 
afgelost door mijn collega en dan hebben we een uur overlap 
voor de werkoverdracht.”

Peter vertelt verder: “De werkzaamheden zijn heel divers. De 
bruggen moeten op tijd open en weer sluiten. Je moet vooral alert 
blijven en rekening houden met treinen die passeren. Ik heb hier 
meerdere beeldschermen, voor elke brug één, een marifoon, een 
meldpunt voor de hulpdiensten en allerlei digitale snufjes. Het 
kan bijvoorbeeld voorkomen dat een hulpdienst met spoed over 
de brug moet en dat wordt gemeld via een tekstbericht. En bij 
windkracht 6 kleurt een alarmlamp op het display rood; de brug 
mag dan niet worden geopend voor de scheepvaart.”

Fooi
De zomer is een drukke tijd, want dan is er veel pleziervaart. 
Op mijn vraag hoe de betaling vandaag de dag gaat zegt 
Peter: “Wij ontvangen nooit geld. Dat is anders geregeld 
dan vroeger.” En ik denk terug aan de brugwachter met zijn 
klomp aan een hengel om, dacht ik altijd, doorgangsgeld 
te ontvangen. “Nee hoor”, zegt Peter lachend, “dat was 
waarschijnlijk gewoon een fooi voor de brugwachter.”

Display van de Melkwegbrug.

Geld aanvragen voor Burendag
Op zaterdag 25 september is het weer Burendag. 
Dit duurt dus nog wel even, maar het is handig te 
weten dat u nu al hiervoor een financiële bijdrage kan 
aanvragen bij het Oranje Fonds. 

Douwe Egberts en het Oranje Fonds zijn de initiatiefnemers 
voor het vieren van Burendag. De dag staat in het teken van 
het vieren en bevorderen van het contact tussen buren. Zo 
zijn in de afgelopen jaren op diverse locaties in Weidevenne 
leuke én nuttige activiteiten door bewoners georganiseerd. 
De redactie verneemt het graag als u iets met uw buren gaat 
ondernemen, dan komen we een kijkje nemen.

Aanvragen
Vanaf 14 juni tot en met 15 augustus 2021 is het mogelijk om 
een aanvraag in te dienen tot maximaal € 350,- bij het Oranje 
Fonds voor het uitvoeren van een Burendagplan. Meer 
informatie vindt u op www.burendag.nl. Er geldt wel: op = 
op en er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Wacht niet te lang en organiseer iets leuks met uw buren, 
want beter een goede buur dan een verre vriend!  l

l
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Waar is dit?

Bloemenlint

Het bloemenlint: helaas is het nu niet meer zo kleurrijk als een 
paar weken geleden toen de tulpen, blauwe druifjes en narcissen 
rood, wit en blauw kleurden. Wat er nu bloeit, ken ik niet van 
naam. Ik loop vier dagen in de week over de Melkwegbrug naar 
het treinstation, en elke keer als ik er een paar dagen niet geweest 
ben, kijk ik weer mijn ogen uit. Dan ben ik nieuwsgierig hoe het 
erbij ligt. Daardoor begin ik ook elke ochtend al met een glimlach 
op mijn gezicht. Ik word zo vrolijk van die bloemen, en dat terwijl 
ze vooral bedoeld zijn voor de bijen.

Carla Michels 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 25 juli 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 luidt: de kikker zit op de 
tuinmuur van de Port Saidweg 
38. De winnaar na loting is
Joke van Helden. Gefeliciteerd,
de bon komt uw kant op!  l

Oplossing

l

Woordzoeker
Voor de puzzelaars onder u hebben we weer een woordzoeker. 
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 op 25 juli naar info@weidevenner.nl. 
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

De oplossing van het vorige nummer was: Bloemenlint. De 
winnaar na loting is de heer Elferink. Gefeliciteerd, de bon komt 
uw kant op!

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Ad Broeders, Ria Groot en Adrie Wien.
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 9 september 2021.
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