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Pianospelers gezocht voor stationspiano
Bij wijze van proef wordt binnenkort een piano 
geplaatst op station Purmerend Weidevenne. 
Initiatiefnemers Marion van de Water en Koos van 
Lunteren zijn enthousiast: “Wat ze op grote stations 
kunnen, kunnen wij ook!”

Stationsplein Weidevenne (artist impression)

Marion reist regelmatig naar Amsterdam Sloterdijk. Daar ziet 
ze in de grote hal vaak mensen achter de piano plaatsnemen. 
“Veel reizigers blijven dan even hangen. Ze luisteren met een 
glimlach naar het pianospel, dat soms verbazend goed is.” 
Marion is zelf een verdienstelijke amateurpianiste. Toen de 
gemeente onlangs vroeg om suggesties voor ‘Het Purmerend 
van de toekomst’, kwam ze op het idee de reizigers op haar 
‘eigen’ station Weidevenne te trakteren op pianoklanken.

Voorstel
Samen met haar zingende buurman Koos heeft Marion 
daarom een voorstel ingediend. Het college van 
burgemeester en wethouders staat niet onwelwillend 
tegenover het idee, maar kan op dit moment geen budget 
beschikbaar stellen. Tijdens de proefperiode neemt Marion 
daarom haar eigen draagbare keyboard mee.

Onzin
Niet iedereen in hun omgeving reageerde direct enthousiast. 
Marion: “Sommige mensen vinden het onzin en zeggen dat ons 

station veel te klein is.” Koos is echter optimistisch: “Ik denk echt 
dat de mensen het leuk vinden als ze ’s ochtends voor vertrek 
een beetje worden opgevrolijkt, zeker als op het vertrektijdenbord 
weer eens ‘+5’ staat. En hoe gezellig is het als je ’s avonds weer 
uitstapt en muzikaal welkom wordt geheten in je eigen wijk?”

Experiment
Het experiment start aanstaande maandag en duurt tot en 
met vrijdag. Op die dagen zijn Koos en Marion van 7.00 tot 
9.00 uur met de mobiele piano aanwezig op perron 1, en 
’s middags van 16.30 tot 18.30 uur op perron 2. Natuurlijk 
mag u ook zelf achter de toetsen plaatsnemen. “Graag wel 
even van tevoren aanmelden, want dan kunnen we een 
rooster maken”, zegt Marion. Koos nodigt iedereen uit om 
maandagochtend om 7 uur naar het openingsconcert te 
komen. “Ik zing dan bekende liedjes als ‘Het boemeltje van 
Purmerend’ en ‘Kedeng kedeng’.”

Aanmelden? Koos.van.lunteren@gmail.com.

Parklopen gaat van start
Het is zo ver! Op zondag 31 maart gaat het Parklopen van 
start in het groengebied aan het Weidelandpad. Wethouder 
Mario Hegger geeft om 9.30 uur het startschot.

De organisatie is in handen van Spurd en enkele 
buurtbewoners. Atletiekvereniging NEA verzorgt de materialen. 
Iedereen van jong tot oud kan het opgeknapte looppad van 
één kilometer uitproberen. De activiteit is geschikt voor het 
hele gezin. Er is een kraam van JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht) met fruitwater en stukken fruit en er staat een 
springkussen voor de kinderen. Trek dus uw sportschoenen 
aan en loop mee. Wie weet vindt u het zó leuk, dat u voortaan 
elke laatste zondag van de maand van de partij bent...  l

l
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Buurtgezinnen.nl koppelt 
vraag- en steungezinnen
Afgelopen september is Buurtgezinnen.nl gestart in 
Purmerend. Deze organisatie koppelt gezinnen die hulp 
kunnen gebruiken aan gezinnen in de buurt die hen 
willen ondersteunen. Irene Langerijs is de coördinator 
van Buurtgezinnen.nl in de stad en vertelt ons meer.

“Het valt niet altijd mee 
om als ouder alle ballen 
in de lucht te houden. 
De zorg en opvoeding 
van de kinderen, werk 
en andere verplichtin-
gen kunnen zwaar op 
ouders drukken. Lang 
niet alle ouders hebben 
een sociaal vangnet 
waarop ze kunnen 
terug vallen. Buurtge-
zinnen.nl is er speciaal 
voor hen,” vertelt Irene. 

Vrijwillig
Gezinnen die overbelast zijn (de vraaggezinnen) worden ge-
koppeld aan gezinnen in de buurt die de overbelaste ouders 
kunnen ondersteunen bij de opvoeding (de steungezinnen). 
“Een steungezin is een gezin met ervaren ouders, die een 
gezin in hun buurt willen helpen. Ze krijgen hiervoor geen 
vergoeding, maar doen dit vrijwillig. Ook (oudere) echtparen 
met uitwonende kinderen kunnen steungezin worden. Het 
vraag- en het steungezin maken samen afspraken over de 
soort ondersteuning. Dit varieert bijvoorbeeld van af en toe 
logeren tot de opvang van een kind op een vaste dag of het 
bieden van een rustige huiswerkplek.”

Dankbaar
Cynthia Ferwerda uit Weidevenne is steunouder voor een 
moeder met een zoontje van zeventien maanden. “Ik zag op 
facebook een oproep van Buurtgezinnen.nl voor deze moeder 
en haar verhaal raakte me. Zelf heb ik twee kinderen, maar ik 
maak graag tijd vrij om haar te ondersteunen bij de opvoeding. 
Ze kan me bellen als ze vragen heeft of ergens mee zit, want ze 
heeft eigenlijk niemand in de buurt waarbij ze terecht kan. We 
bekijken dan samen wanneer ik op haar zoontje kan passen. 
Het is heel dankbaar werk en ik vind het erg fijn om een andere 
moeder en haar kindje op deze manier te kunnen helpen”, 
vertelt Cynthia.

Aanmelden
“Ouders die ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken of 
hun sociale netwerk willen uitbreiden, nodig ik van harte uit 
om contact met me op te nemen. We kunnen dan samen de 
mogelijkheden bekijken. Dit geldt ook voor gezinnen die zich 
willen aanmelden als steungezin,” aldus Irene. 
U kunt Irene bereiken via 06-12633197 of irene@buurtgezinnen.nl. 
Meer informatie vindt u op www.buurtgezinnen.nl. l

Irene Langerijs (l) en Cynthia Ferwerda.

Oplevering De Lamellen 
in volle gang
In februari zijn de eerste sociale huurappartementen 
opgeleverd in de Lamellen, het nieuw bouwcomplex 
tegenover winkelcentrum Weidevenne. 

Er zit nu schot in de 
zaak, want binnenkort 
levert Intermaris ook het 
tweede woongebouw aan 
de Canberrastraat op. 
Hierin is ook de ruimte 
voor het jongerencentrum 
van stichting Columbuzz 
gevestigd. De fraaie letters 
hangen al duidelijk zichtbaar 
aan de gevel. l

Chinese cultuur in Purmerend

De stichting Chinese Cultuur, Zorg en Welzijn is 
gezeteld in Weidevenne. Ze stimuleert de culturele 
uitwisseling tussen Nederlandse en Chinese 
bevolkingsgroepen in Purmerend.

Zo werd op 14 februari het Chinese nieuwjaar (‘het jaar van 
het varken’) gevierd in de Purmaryn. Het enthousiasme van de 
vrijwilligers en de hoge kwaliteit van de professionele artiesten 
vielen hierbij op. Deze avond, die zowel in het Chinees als het 
Nederlands werd gepresenteerd, begon met een flink aantal 
toespraken. Daarna barstte het spektakel los. De acrobatiek, 
muziek, dans en zang waren fascinerend om te zien en te horen.

Genoten
Dat vonden niet alleen de hoogwaardigheidsbekleders en 
de mensen met een Chinese achtergrond. Ook bewoners 
van de Tien Gemeenten en het Jaap van Praaghuis, die 
als speciale gasten waren uitgenodigd, genoten van deze 
avond. Afgelopen jaar heeft 
de stichting twee maal een 
culturele avond georganiseerd 
in het Jaap van Praaghuis. 
Hierbij werd onder andere 
traditionele Chinese live-
muziek opgevoerd en 
waren de mensen actief 
bezig met het leggen van 
Chinese knopen. Een van 
de andere doelstellingen 
van de stichting is om een 
seniorenwoning op te richten 
voor ouderen. De focus ligt 
hier vooral op mensen met 
een Chinese achtergrond. 
Dit project bevindt zich echter 
nog in een voorstadium.      l
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‘Als je niet meer beweegt, ben je dood’

Femke Wit is de wijksportcoach 
van Weidevenne. Ze wil iedereen 
in onze wijk in beweging krijgen 
én houden. Opgewekt vertelt 
ze waarom: “Als je regelmatig 
beweegt, blijft je hoofd fris en je 
lichaam langer fit!”

Femke is in dienst bij Spurd, de 
sportorganisatie die sinds ruim 
een jaar gehuisvest is op de derde 
etage van het gemeentehuis. Femke 
ontvangt ons enthousiast. Natuurlijk 
nemen we niet de lift, maar volgen we 
haar de trappen op. Op de Spurd-
gang hangen allerlei sportattributen, 
zoals een paar ringen, een rekstok en 
een honkbalknuppel. Femke leidt ons 
naar een afgekeurde springkast die 

tegenwoordig dienst doet 
als vergadertafel. “We gaan 
het gesprek staand doen”, 

lacht ze.

Actief
Femke vertelt over het doel van 
Spurd. “We willen alle inwoners van 
Purmerend actief laten bewegen. Als 

Spurd ondersteunen we dit op veel 
manieren.” Professor Erik Scherder, die 

op tv zo vaak enthousiast vertelt over het 
nut van bewegen, inspireert haar enorm. “Hij heeft wel eens 
gezegd: ‘Als je niet meer beweegt, ben je dood’. Dat klinkt 
misschien wat cru, maar het is wel waar.”

Wijksportcoach
Zelf is Femke vijf jaar vakleerkracht bewegingsonderwijs 
geweest. Sinds vorig jaar is ze de wijksportcoach van 
Weidevenne. “Dit is een heerlijke rol. Ik kom op veel plekken 
in de wijk en praat met bewoners en instanties over het nut 
en de mogelijkheden die er zijn om actief te bewegen. Dat 
geldt voor alle leeftijden. We helpen scholen en ouderen met 
het opzetten van sportieve activiteiten, maar ook individuele 
sporters die wensen hebben.”

Parklopen
Zo is Femke betrokken bij de organisatie van Parklopen. 
Op 31 maart vindt dit voor de eerste keer plaats (zie elders 
in deze wijkkrant). Hierbij wordt een opgeknapt wandel- en 
hardloopparcours op feestelijke wijze geopend. Het pad 
is niet alleen bedoeld voor trimmers of joggers. Ook voor 
ouderen die graag met anderen af en toe een wandelingetje 
willen maken is zo’n rondje heel geschikt. Femke stimuleert 
dit soort initiatieven. “Dat hoeft natuurlijk niet in het weekend, 
maar kan ook op doordeweekse dagen. Ik hoop dat er veel 
mensen gebruik van gaan maken.”

Herkenbaar
Aan het eind van het gesprek loopt 
Femke met ons mee naar buiten. Ze 
pakt haar oranje Spurd-fiets om een 
kijkje te gaan nemen bij de Purvak-
activiteiten in de Kraal. Femke wil 
graag mensen helpen en dus is 
herkenbaarheid belangrijk. “Ik zou 
willen dat iedereen die me ziet lopen 
of fietsen denkt: ‘Hé, dat is Femke, 
bij haar kan ik met mijn vragen over 
actief bewegen terecht!’.”
We bedanken haar voor het leuke 
gesprek en beloven dat we haar weer 
zien op 31 maart. “Leuk”, zegt ze, “en 
wel je sportschoenen aan, hè?”

Meer informatie? Mail naar f.wit@
spurd.nl of bel met 0299-418100.  l

Bezorgperikelen wijkkrant

Onze vorige wijkkrant is op veel plekken niet bezorgd. 
Als redactie balen we hier behoorlijk van. Om met ons 
redactielid Marjolein te spreken: “We maken de krant 
natuurlijk niet voor de kat z’n viool!” Verspreider Rodi 
en de gemeente hebben er daarom voor gezorgd dat 
de wijkkrant in een aantal ‘getroffen’ delen van de wijk 
wordt nabezorgd.

Dit keer was sprake van een logistiek probleem. Hopelijk was het 
eenmalig, maar incidentele fouten kunnen altijd voorkomen. Als u 
een bezorgklacht heeft, kunt u die het best melden bij Rodi  
 (www.rodimedia.nl/contact/bezorgklacht). Hoe nauwkeuriger Rodi 
weet waar fouten zijn gemaakt, hoe beter het bedrijf de kans heeft 
die te herstellen.

Wilt u de wijkkrant digitaal 
lezen, dan kunt u die vinden
op de websites 
www.wijkkrantenpurmerend.nl of  
www.weidevenner.nl. De wijkkrant 
kunt u in Weidevenne ook afhalen bij 
een van de drie displays. Ze staan 
in de entree van Heel Europa, bij de 
dierenarts op de Gangeslaan en in 
de Kwalitaria in het winkelcentrum. 

Overigens is Rodi altijd op zoek 
naar nieuwe bezorgers in de wijk. 
Is dit misschien iets voor u of jou? 
Aanmelden bij Rodi Verspreiding 
kan al vanaf dertien jaar,  telefonisch 
op 0226-331020 en via de mail 
verspreiding@rodi.nl.                      l
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Kledingbank zoekt 
nieuwe ruimte

De Kledingbank 
Purmerend moet per 
1 april van dit jaar de 
huidige locatie verlaten. 
Sinds december 2017 
gebruikt de Kledingbank 
een ruimte van Clup 
Welzijn in Zuidland aan 
het Abel Tasmanplein. 

Vanwege de verhuizing van 
Clup Welzijn naar een nieuwe 
locatie kunnen ze echter 
niet langer van deze ruimte 

gebruikmaken. “We zijn daarom dringend op zoek naar een 
nieuwe stek, waarvan we gratis gebruik mogen maken,” 
vertelt Chantal van Elsland.

Chantal is tien jaar geleden begonnen met het inzamelen van 
kleding. Tot december 2017 heeft ze de Kledingbank vanuit 
huis gerund, maar dit gaat vanwege de grote hoeveelheid 
aangeboden kleding en andere spullen niet meer. Chantal werkt 
inmiddels samen met enkele andere vrijwilligers, die veel tijd 
besteden aan het ophalen en uitzoeken van de kleding. Afgelopen 
december ontving de Kledingbank bij de uitreiking van het Lokaal 
Compliment nog de extra prijs van vijfhonderd euro.
Op het moment van aanlevering van de kopij voor deze 
wijkkrant is nog geen nieuwe locatie gevonden. Uiteraard 
hopen we dat vóór 1 april een nieuwe plek is gevonden.  
Weet u een geschikte locatie? Dan kunt u Chantal bereiken 
via chantalvanelsland@live.nl.  l

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

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 9 april 
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 jongerencentrum 
Columbuzz op het Abel Tasmanplein. De winnaar na loting is 
Laura Grijpsma. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op! l

Foto: CCV.

Van de Wijkagent
In Weidevenne is het enige tijd 
‘rustig’ geweest waar het gaat 
om woninginbraken. De laatste 
maanden lijkt het aantal inbraken 
echter weer toe te nemen. In de 
periode van 1 januari tot 1 maart 
van dit jaar zijn maar liefst elf 
woninginbraken gepleegd in 
verschillende delen van de wijk. 

Dit is inclusief drie pogingen tot inbraak. Hierbij is het de 
inbrekers niet gelukt in de woning te komen. Vaak is er wel 
schade aan het hang- en sluitwerk.
Veel inbraken zijn te voorkomen door preventieve maatregelen 
te nemen. Goed hang- en sluitwerk maakt het voor inbrekers 
lastiger om binnen te komen. Ook kunt u er voor zorgen dat het 
niet gemakkelijk is om vanuit uw tuin naar de eerste verdieping 
te komen. Denk hierbij aan ladders of afvalbakken waarop kan 
worden geklommen. Het plaatsen van camera’s is ook een optie. 
Hierbij is het belangrijk dat de camera is gericht op uw eigendom 
en niet op de gehele openbare weg of op de buren.
Bij een aantal inbraken is ook de auto gestolen. Het is daarom 
verstandig de sleutels van uw auto goed op te bergen. Heeft u 
waardevolle spullen in huis, bewaar die dan in een kluis.

Voorkomen
Als u actief wilt bijdragen aan het voorkomen van inbraken, 
dan kunt u zich aansluiten bij het project “Ogen en Oren” 
(www.ogenenoren.com). U loopt dan op bepaalde tijden met 
andere inwoners zichtbaar door de wijk, waardoor inbrekers 
kunnen worden afgeschrikt. Kortom, u kunt veel dingen doen 
om de kans op woninginbraak te verkleinen. U moet hiervoor 
wel wat investeren, in tijd of geld. 

Informatie
Duizelt deze informatie u een beetje? Benader dan een van 
de wijkagenten. We voorzien u graag van advies of kunnen 
u doorverwijzen naar instanties die op bepaalde gebieden
gespecialiseerd zijn.

Bas Bakker,
wijkagent Weidevenne.  l

Waar is dit?

Chantal van Elsland.

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Willem Blom, Ria Groot, Marjolein Jonk,  
Peter Mackaay 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 9 mei 2019.
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