
Pagina 1

WIJKKRANT
PURMEREND-WEIDEVENNE

 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

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

7
D E C E M B E R  2 0 1 8
9 e  j a a r g a n g

De negenjarige Finn heeft sinds zijn tweede een enorme 
passie voor draaiorgels. Elke donderdag middag is hij 
daarom na schooltijd met zijn eigen orgeltje te vinden 
in winkelcentrum Weidevenne. Hier zorgt Finn een paar 
uur lang voor vrolijke klanken tijdens de weekmarkt.

Finn met zijn orgel.

Veel mensen kennen hem als ‘de jongen met het draaiorgel’. 
De marktkooplui en het winkelende publiek kunnen zijn spel 
waarderen. Zijn instrument staat op een karretje dat zich 
gemakkelijk laat verplaatsen. Enthousiast vertelt Finn: “Ik 
blijf steeds maar korte tijd op een plek staan. Daarna zoek ik 
weer een ander plekje, want dat doen echte draaiorgels ook.”

Voorbeeld
Zijn grote voorbeeld is draaiorgel Hollands Welvaren, dat 
op marktdagen in het stadje speelt. De opa van Finn, die 
hem altijd begeleidt tijdens zijn muzikale optredens, heeft 
een foto van Hollands Welvaren uitvergroot, op hardboard 
geplakt en uitgezaagd. Ook is het muziekapparaat van 
Finn voorzien van een beschermzeil tegen de regen en 
verwisselt hij aan de achterkant regelmatig de door hem 
zelf getekende muziekbladen. “Ik heb al vijf orgeldiploma’s”, 
vertelt Finn met stralende ogen, terwijl hij ritmisch met zijn 
centenbakkie rammelt. “Ik heb er bijvoorbeeld een van het 
draaiorgelmuseum in Haarlem en een van museum Speelklok 
in Utrecht. In Haarlem mocht ik het orgel Mariëlle met de 
hand draaien, en dat ging hartstikke goed.”

Afwisselend
Finn zorgt voor afwisselende muziek. Daarbij houdt hij 
rekening met de tijd van het jaar. Na de sinterklaasperiode is 
het nu weer tijd voor kerstmuziek. Als de markt op haar einde 

Finn zorgt voor vrolijke klanken met zijn orgel

loopt, is het bijna tijd voor Finn en zijn opa om weer naar 
huis te gaan. Meestal hapt Finn eerst nog een broodje bal 
weg, ‘want dat doen grote orgeldraaiers ook’. “Maar vandaag 
wordt het een oliebol bij de kraam!”, verklapt hij.

YouTube
Ook thuis is Finn veel met zijn passie bezig. Zo heeft hij een 
eigen YouTube-kanaal, waarop hij zijn zelfgemaakte filmpjes 
plaatst. Hij heeft al achttien abonnees. Wilt u eens een kijkje 
nemen? Zoek dan op YouTube naar Finn van der Veen. 
Natuurlijk hebben we Finn gevraagd wat hij later wil worden; 
u mag één keer raden wat zijn antwoord was!  l

Ons winkelcentrum  
schoonste van de stad

Weidevenne is dit jaar verkozen tot het schoonste 
winkelcentrum van Purmerend. Dit blijkt uit de 
verkiezing van het Schoonste Winkelgebied, 
georganiseerd door de stichting Nederland Schoon. 
Om dit schone feit te vieren, heeft wethouder Eveline 
Tijmstra vorige maand taart uitgedeeld aan de 
winkeliers en bezoekers.

Ook werden bloemen 
gegeven aan Mark Sentel. 
Hij is dagelijks te vinden 
op het winkelcentrum en 
verantwoordelijk voor de 
schoonmaak ervan. “Ik 
ben blij met deze prijs, 
maar ik doe het niet in mijn 
eentje, de samenwerking 
met de winkeliers is ook 
belangrijk.” Uiteraard spelen 
de bezoekers ook een grote 
rol bij het netjes houden van 
het centrum.

Vooruitgang
Aan de verkiezing deden in heel Nederland 581 winkelgebieden 
mee. Weidevenne staat landelijk op plaats 125, een mooie 
vooruitgang ten opzichte van de 273e plek in 2017. Wil ons 
winkelcentrum in 2019 nog hoger eindigen, dan is het de moeite 
eens te gaan kijken hoe ze het in Veere doen. Daar staan namelijk 
dit jaar maar liefst drie winkelcentra in de nationale toptien!  l
 

Mark Sentel neemt de bloemen in 

ontvangst.
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Weidevenne is de jongste wijk van Purmerend, en 
toch zijn de oudste basisscholen hier ook al weer 
twintig jaar geleden begonnen. De Koempoelan en 
De Marimba hebben kort geleden op eigen wijze hun 
twintigjarig jubileum gevierd. 

Ezra Stam, directeur 
van De Koempoelan, 
vertelt dat ze een 
projectweek hebben 
georganiseerd 
met het thema ‘Ik 
+ Jij = Wij’. “We 
haalden Stichting 
Een Frisse Blik in 
huis. Die leerde 
de kinderen zelf 
te interviewen, te 
filmen en het geheel 
daarna te monteren. 

De leerlingen gingen in groepjes van vijf onder begeleiding 
naar het winkelcentrum, waar ze marktkooplui en het 
winkelend publiek opnamen tijdens een vraaggesprek. 
Op school interviewden ze de leerkrachten en mijzelf. Als 
afsluiting werden alle gemonteerde filmopnames voor de 
ouders afgespeeld.” Op de laatste dag van de feestweek 
trommelden de leerlingen van de lagere groepen samen 
met EmmerNemmer een percussienummer op met… Jawel, 

Basisscholen vieren twintigjarig jubileum

Trommelen met EmmerNemmer

emmers! De kinderen en leerkrachten kijken dan ook terug op 
een geslaagde week.

Circus
Ook op De Marimba was het tijd voor een feest. “Al twintig jaar 
een fijne school in een fijne wijk, dat moet gevierd worden”, 
zegt directeur Leonard van Koningsbruggen. De school koos 
voor het thema circus, sport en muziek. ”Dat is leuk voor alle 
kinderen. Het plan was om de kinderen een eigen voorstelling 
te laten maken. Daarvoor lieten we Circus Tadaa! komen. 
In groepjes van acht leerlingen werd een zelfgekozen act 
geoefend. Circus Tadaa! zorgde naast instructies ook voor 
schmink, circuskleding en -attributen.” De voorstelling van 
dit kleurrijke zelfgemaakte circus was in de gymzaal van De 
Kraal. “Het bijzondere aan deze dag was dat alle 370 leerlingen 
meededen, en alle 
kinderen waren zowel 
artiest als publiek. 
Voor het organiseren 
van de dag was veel 
hulp nodig, maar 
gelukkig hebben 
we een heel actieve 
oudervereniging”, 
besluit Van Konings-
bruggen. Aan de foto te 
zien was het inderdaad 
een fantastisch feest.  l

Een van de activiteiten in het gebouw van Heel Europa 
heet ‘Creatief ontspannen voor lichaam en geest’. 
De redactie van uw wijkkrant was nieuwsgierig: wat 
gebeurt er in zo’n uur? 

Wordt er geknipt en geplakt 
met kleurig papier? Komt er 
klei aan te pas? Onze razen-
de reporter Willem nam deel 
aan zo’n sessie en ontdekte 
dat het heel iets anders is.
Op een donderdagmiddag 
gaat Willem de grote zaal 
in Heel Europa binnen. Er 
zijn zes dames aanwezig. 
Begeleidster Agnes Kauffman 

is bevoegd docente en coach. Vroeger werkte ze in het 
onderwijs en begeleidde ze docenten en leerlingen in het 
VMBO. “Nu ik niet meer werk, wil ik mijn kennis van zelfhelend 
vermogen doorgeven aan iedereen die daarin interesse heeft.”

Oefeningen
De redenen waarom de dames deelnemen aan deze workshop 
zijn heel persoonlijk. Ze variëren van ‘Ik ben nieuwsgierig’ 
en ‘Ik wil lekker ontspannen’ tot ‘Ik zit in een moeilijke periode’ 

Lekker ontspannen in Heel Europa

Circus op De Marimba

en ‘Ik heb lichamelijke klachten’. Op tafel liggen genummerde 
kaarten met afbeeldingen. Alle deelnemers kiezen een plaatje en 
lezen hardop de tekst voor die daarbij hoort. Het geeft aan wat 
ons zoal kan bezighouden. Dit onderdeel is een opstapje naar 
diverse ontspanningsoefeningen. Op de achtergrond laat Agnes 
beelden zien van bergland schappen en er klinkt prachtige 
muziek.

Energiebanen
Agnes doet voor hoe je de oefeningen op jezelf kunt toe-
passen. Het boek ‘Jin Shin Jyutsu’ (een oude Japanse 
geneeskunst) is voor haar een belangrijke informatiebron en 
hulpmiddel. Energiebanen worden door het aanraken van 
energiepunten met je handen geopend en gaan beter stromen. 
Daar word je rustig van. Dit zijn oefeningen die je thuis, in het 
openbaar vervoer of zelfs tijdens een spannende vergadering 
kunt toepassen.

Proberen
En… het werkt! Alle deelnemers voelen zich na afloop meer 
ontspannen, en Willem ook. Proberen maar dus, een keer in 
de twee weken op donderdagmiddag, van 13.00 tot 14.00 
uur in de grote zaal van Heel Europa. Informatie opvragen en 
aanmelden kan bij Agnes Kauffman, telefoon 06-12647096 en 
e-mail agneskauffman@yahoo.co.uk.  l

 

 

mailto:agneskauffman%40yahoo.co.uk?subject=
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Geluksmomentjes op Lesbos

Denise Brands deed dit 
jaar vrijwilligerswerk op het 
Griekse eiland Lesbos. In de 
vluchtelingenkampen Kara 
Tepe en Moria maakte ze 
mooie, maar ook schrijnende 
dingen mee. “Toen ik net 
terug was en een collega 
mopperde dat zijn computer 
zo langzaam opstartte, kon 
ik daar niet goed tegen. 
‘Waar maak je je druk om?’, 
dacht ik.”

De meeste migranten die met een bootje oversteken naar een 
Grieks eiland, belanden op Lesbos. Ze komen vooral uit Syrië, 
Irak en Afghanistan. In Kara Tepe wonen zo’n dertienhonderd 
mensen, voornamelijk gezinnen. Hier is het relatief veilig. In 
kamp Moria bivakkeren zo’n negenduizend mensen. Dit kamp 
is overvol, met vechtpartijen en seksueel geweld tot gevolg. We 
blikken met Denise terug op een week die ze nooit zal vergeten.

Hoe kwam je op het idee?
“Ik wilde iets betekenen voor medemensen die in het nauw 
zitten. Via stichting Because we Carry kon ik met zes andere 
vrijwilligers een week meedraaien met een hulpverlenersteam. 
We moesten met elkaar het budget inzamelen om een 
week lang een groep vluchtelingen te helpen. Dankzij een 
sponsoractie kon ik duizend euro inleggen.”

Wat deden jullie daar?
“We kochten eten in bij de lokale bevolking. Elke ochtend 
brachten we ontbijt bij de kampbewoners van Kara Tepe. In 
zo’n pakketje zat voor iedereen een banaan, een stokbroodje 
voor vier personen, met een ui of paprika, in ieder geval een 
vers stuk groente erbij. We zorgden voor een centraal punt, 
waar mensen terecht konden voor koffie of thee en een 
praatje konden maken. Overdag organiseerden we allerlei 
activiteiten. Kinderen konden bijvoorbeeld naar een schooltje 

en kregen les in rekenen, Engels en Grieks. Ook hielpen we 
vluchtelingen die zelf iets wilden doen, zoals een barbershop 
voor de mannen of een yoga-uurtje voor de vrouwen.”

Hoe heb je het ervaren?
“Het was erg intensief. Het zit immers in de kleine menselijke 
dingen: een praatje maken met een moeder, een aai over 
de bol van een kind, iemand het gevoel geven dat hij er 
mag zijn. Het is belangrijk dat mensen ook in deze moeilijke 
omstandigheden af en toe een geluksmomentje ervaren. De 
omstandigheden in Moria waren veel slechter. Er zitten veel 
te veel mensen dicht op elkaar. Ik werd daar geconfronteerd 
met vervelend gedrag, zoals een man die in mijn gezicht 
spuugde en kinderen die stenen gooiden. Gelukkig staan er 
ook veel mooie beelden op mijn netvlies, zoals de kinderen 
die vrolijk op me afrenden en een knuffel wilden.”

Hoe kijk je er nu op terug?
“Emotioneel was het pittig. Ik vond het ook niet leuk om naar mijn 
eigen wereld terug te gaan. Gelukkig zakte dat na een tijdje weer 
weg. Via facebook volg ik nog een aantal mensen. Het liefst ga 
ik over een tijdje weer. Maar ook op afstand blijf ik betrokken bij 
Lesbos, bijvoorbeeld met kledinginzamelingsacties.”

Wilt u meer weten over het werk van Because we Carry? 
Kijk dan eens op www.becausewecarry.org/vrijwilligers.  l

Inleveren vuurwerk 
en kerstbomen
Aan het begin van het nieuwe jaar organiseert de gemeente 
weer een inzameling voor vuurwerkafval en kerstbomen. 
Op woensdag 2 januari tussen 09.00 en 15.00 uur kunt 
u uw vuurwerk inleveren op het achterste deel van
het parkeerterrein van treinstation Weidevenne (Abel
Tasmanplein). Op diezelfde locatie kunt u op vrijdag 4 januari
tussen 09.00 en 15.00 uur uw kerstboom komen brengen.
Behalve schone straten levert het inleveren nog meer op:
€ 0,25 per kilo vuurwerk en € 0,50 per kerstboom. l

Denise Brands.

Denise aan het werk in een vluchtelingenkamp.

http://www.becausewecarry.org/vrijwilligers
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Waar is dit?

Van de wijkagent
Vuurwerk
Elke keer als het einde van het jaar nadert, neemt 
het aantal meldingen van vuurwerkoverlast weer toe. 
Daarom richt de politie zich in deze periode, met name 
in de avonduren, op het aanpakken hiervan. We zijn 
vaker op de fiets in de wijk aanwezig om sneller te 
kunnen reageren op het afsteken van vuurwerk.

Naast die controles geven we 
voorlichting op basisscholen. 
Aan de hand van folders en 
filmmateriaal vertellen we de 
jongeren over de gevaren van 
het gebruik van vuurwerk. 
Natuurlijk geven we ook aan 
wat er gebeurt als ze wor-
den gepakt. De daders die 
tegen de lamp lopen, worden 
namelijk getrakteerd op een 
boete of een alternatieve straf 
via tussenkomst van bureau 

Halt. Het vuurwerk wordt afgenomen en vernietigd. Ik hoor u al 
denken: ‘Ja vast, dat zal wel worden vernietigd in de zin van zelf 
afsteken op oudejaarsavond’. Zo spectaculair is het allemaal 
niet, kan ik u zeggen. Het vuurwerk wordt namelijk nat gemaakt 
en op milieuverantwoorde wijze afgevoerd. Na het knallen geldt 
vanzelfsprekend opruimen met z’n allen.

Verantwoordelijkheid
Verder wil ik nog het volgende aan u meegeven. Het komt 
regelmatig voor dat de jeugdige afsteker het vuurwerk op 
zijn slaapkamer bewaart. Hierbij gaat het vaak om illegaal 
spul, zoals strijkers. Ouders weten hier meestal niets van af. 
Ik pleit niet voor een grootscheepse controle op de kamers 
van uw kinderen, maar als sprake is van goed contact en 
u zicht heeft op de bezigheden van uw kinderen, neemt
u uw verantwoordelijkheid en komt u minder snel voor
verrassingen te staan. Ik wens u een goede jaarwisseling en
een voorspoedig 2019!

Bas Bakker,
wijkagent Weidevenne. l

Goed nieuws voor de Terugkom

In de wijkkrant van juli schreven we dat Zorgcirkel 
vanaf 1 juli 2019 weggaat uit Woonstate W.C.J. 
Passtoors, het ouderenwooncomplex aan de 
Karavaanstraat. Dit zorgde voor onrust onder 
de bewoners, omdat de voor hen belangrijke 
ontmoetingsplek in het gebouw dreigde te verdwijnen. 
Maar gelukkig is er goed nieuws: de Terugkom blijft 
bestaan.

Melissa Paans, werkzaam bij de Zorgcirkel, vertelt dat er een 
oplossing is gevonden. “De ruimte wordt straks betrokken 
door Clup Welzijn. Er is nog niet veel bekend, maar wel dat 
de ruimte ook een ontmoetingsruimte wordt, waar naast 
de bewoners van het gebouw ook andere Weidevenners 
welkom zijn. De activiteiten die nu voor de bewoners worden 
georganiseerd en de dagelijkse koffietafel gaan dus gelukkig 
gewoon door.” De redactie houdt de ontwikkelingen uiteraard 
in de gaten.  l

Ken je wijk
Waar is deze foto genomen? 
Als u de juiste oplossing weet, 
maakt u kans op een cadeau-
bon ter waarde van vijftien 
euro. Mail uw oplossing uiter-
lijk 13 januari 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 sluisje in het water 
tussen het Weidelandpad en Seychellen. De winnaar na loting 
is Ria van Leeuwen-Rijkelijkhuizen.  Gefeliciteerd, de bon 
komt uw kant op!  l

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 7 februari 2019.

De redactie  

van de wijkkrant wenst de inwoners 

van Weidevenne gezellige kerstdagen 

en de allerbeste wensen voor het 

nieuwe jaar!
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