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‘Meiden zeggen bij slecht weer niet snel af’
De belangstelling voor vrouwenvoetbal in Nederland 
groeit, en dus ook bij FC Purmerend. “Of je nu voor de ge-
zelligheid komt of juist erg gedreven bent, alle meiden zijn 
bij ons welkom”, vertellen Amanda Peijters en Elja Ozinga.

Amanda is sponsor, moeder 
van een speelster en leidster 
van het meidenteam Onder 
17. Elja is verzorger van
Dames 1 en moeder van
twee dochters, die allebei
keepen. FC Purmerend kent
tien meidenteams, variërend
van Onder 9 tot Dames.
“Er zijn meiden die als
vriendinnengroep voor hun
plezier komen spelen. Er zijn er
echter ook die echt gedreven
zijn, en die willen we ook
uitdagingen bieden. Daarom
willen we groter worden. Als je
in de breedte uitbreidt, groeit
het niveau vanzelf mee, omdat
je dan kunt selecteren.”

Stimulans
De media-aandacht voor de Oranje Leeuwinnen, deze maand 
op het WK, kan voor meisjes ook een stimulans zijn om een 
balletje te gaan trappen. Amanda: “Dat geldt vooral voor de 
jongere meisjes. De oudere meiden hebben afgelopen seizoen 
met hun allen lekker fanatiek wedstrijden van Ajax zitten kijken.”
De dames grinniken als we vragen naar het verschil tussen 
vrouwen- en mannenvoetbal. Elja: “Meiden zijn stoerder dan 
jongens. Als het slecht weer is, komen de meisjes negen van 
de tien keer gewoon trainen. Die zeggen vanwege het weer 
niet zo snel af.” Amanda: “Meidenvoetbal is ook socialer 
dan jongensvoetbal. Vooral in de jongere teams zie je dat. 
Als iemand geblesseerd is, staan ze met z’n eenentwintigen 
belangstellend om die ene heen die op de grond ligt.”

Vlaggenschip 
“Dames 1 is ons vlaggenschip”, vertelt Elja trots. “Afgelopen 
seizoen hebben we ons gehandhaafd in de derde klasse 
Regio West I. En met Pinksteren nam dit team, samen met 
Onder 19 en enkele speelsters van Onder 17, deel aan een 
internationaal toernooi in Simpelveld. Het was erg leuk om 
tegen Duitsers, Denen en Belgen te spelen.”
Amanda: “Voor volgend jaar is ons doel: promoveren naar 

de Tweede klasse. We hebben hierom een nieuwe trainer 
aangetrokken, Dennis Te Vrede. Hij is erg gemotiveerd om 
met het team aan de slag te gaan.”

Speeldagen 
De velden van FC Purmerend liggen aan de rand van onze 
wijk. “We proberen er op te letten dat auto’s op speeldagen 
goed parkeren en dat de buurt zo min mogelijk overlast heeft.” 
De club is zich ook bewust van zijn sociale functie. “Als je ziet 
hoe veel kinderen hier overdag voetballen als het terrein open 
is... Zolang ze zich gedragen, staan we dat oogluikend toe.”

Meetrainen?
Meisjes die zich afvragen of voetballen bij FC Purmerend  
iets voor hen is, kunnen kijken op www.fc-purmerend.nl.  
“Als je je hier aanmeldt, nodigen we je in augustus uit om een 
keer vrijblijvend mee te trainen”, beloven de dames.  
“Wie weet kunnen we volgend seizoen met nog meer 
meidenteams spelen!”  

Reuring, je mag het niet missen! 
Het jaarlijkse zomerfestival Reuring komt er weer aan, en dat 
mag je natuurlijk niet missen. De opening vindt op 27 juni 
plaats in de binnenstad met een muzikale act van Mécanique 
Vivante. Tot en met 30 juni zijn er in het centrum en het 
Leeghwaterpark veel (meestal gratis toegankelijke) theater-, 
muziek- en dansvoorstellingen. Op vrijdagmiddag 28 juni is 
het kidzmiddag in het park. Op zondag 30 juni staat Davina 
Michelle tijdens Cityslam op het hoofdpodium in het park. 
Kijk voor het volledige programma op www.reuring.com. 

Amanda (links) en Elja.

Jongens én meisjes tijdens het jaar lijkse minischoolvoetbaltoernooi.

Foto: Jeroen Otten (J&T Fotografie).

http://www.fc-purmerend.nl
http://www.reuring.com
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Ada Aukema is gelukkig in haar atelier

In Weidevenne wonen veel creatieve talenten.  
We spraken deze keer met Ada Aukema. “Mijn vader 
merkte m’n creativiteit al vroeg op, want ik kon best leuk 
tekenen en schilderen. ‘Jij moet naar de kunstacademie 
gaan’, zei hij”, vertelt Ada. Ze volgde uiteindelijk in 2008  
de keramistenopleiding in Gouda en is sindsdien actief  
in haar eigen atelier. 

Creativiteit zit in haar genen, maar ze is vooral sociaal en 
empathisch. “Met mijn kunst wil ik mensen blij maken. Als ik 
zie dat ze enthousiast zijn over wat ik voor ze heb gemaakt, 
word ik geïnspireerd om door te gaan. Ik word bijvoorbeeld 
gevraagd as van een dierbare in klei te verwerken. Dat is echt 
heel persoonlijk. Als het werkstuk af is en ik zie wat dat met de 
opdrachtgever doet, geeft me dat veel voldoening”, aldus Ada.

Glazuur
Er blijkt veel mogelijk met klei. “Ik werk met een draaischijf 
en een plak klei, of gebruik een mal als vorm. Door diverse 
afbaktechnieken ontstaan verschillende resultaten. Ik heb een 
oven in mijn atelier, maar ik bak ook af in open vuur of in een 
ton, voor een speciaal effect. Ik houd van uitdagingen. Zo breng 
ik nu een foto op glazuur over. Dat klinkt simpel, maar het vergt 
veel voorbereiding, zoals het bewerken van de foto en het 
uitzoeken van materialen waarmee de prent goed op het glazuur 
komt”, vertelt Ada verder. “Een foto verkleurt, maar dit blijft.”

Kunstmarkt
In 2010 vatte Ada met een vriendin het plan op om een 
Kunstmarkt op de Koemarkt te organiseren. Het werd 

een groot succes. “Ik deed dat niet voor mezelf, maar 
om Purmerend op de kaart te zetten. Veel kunstenaars in 
Nederland kennen de Kunstmarkt nu en komen graag. Op 
31 augustus wordt de tiende Koemarkt tot Kunstmarkt 
gehouden. Zeventig kunstenaars uit het hele land komen dan 
naar Purmerend. Dat is toch fantastisch?”

Workshops
Ada geeft ook workshops keramiek. “Ik vind het heerlijk om 
cursisten samen bezig te zien; ik zie graag meer verbinding. 
En aan het eind van een dag creatief ontspannen zijn er vaak 
heel leuke resultaten.” 

Meer informatie over de workshops vindt u op  
www.ateliercreada.nl. Ada exposeert op 6 & 7 juli en 13 & 14 juli 
in het kerkje van Middelie (tijdens de Zeevang zomerroute). 

Van de wijkmanager

De tijd vliegt. De periode van het 
mooie weer en hogere temperaturen 
is weer aangebroken. Dit zorgt er voor 
dat mensen meer naar buiten gaan. De 
aanvragen voor buitenactiviteiten zie ik 
weer toenemen. De ene buurt organi-
seert een buurtbarbecue en de andere 
een oudhollandse spelletjesdag. Het is 
prachtig om te zien dat deze verbon-
denheid onderling bestaat in de wijk. 
Het valt me dan ook op dat buren vaak 
contact met elkaar hebben.

Na mijn vorige column in deze wijkkrant heb ik veel aanvragen 
ontvangen voor het onderhouden van gemeentegroen. We pro-
beren dit zo goed mogelijk te organiseren en te faciliteren. Helaas 
komen niet alle groenvakken in aanmerking voor onderhoud door 
bewoners. Laat u het mij echter vooral weten als u graag een 
stukje groen wilt gaan onderhouden.
Doordat het leven zich in de zomermaanden ook veel buiten 

afspeelt, nemen de overlastmeldingen over hangjeugd toe. Samen 
met onze netwerkpartners (politie, handhaving en Clup Welzijn 
Jongerenwerk) gaan we in gesprek met de jongeren en waar 
nodig wordt opgetreden. Ook organiseren we vaak samen met 
Spurd activiteiten voor de jongeren.

Vorige zomer heb ik een rondje gevaren door de Baaienwijk. Het is 
een prachtige wijk, waar de mensen heerlijk aan het water wonen. 
Maar waar water is, zijn ook bootjes, en vorig jaar hebben we veel 
meldingen ontvangen over het vaargedrag in de wijk en rond de 
Port Saidweg. Door de soms hoge snelheden ontstonden gevaar-
lijke situaties en schade aan oevers en eigendommen. Dit vaarsei-
zoen gaan we daarom samen met de politie strenger handhaven. 
Ook brengen we de regels die gelden op het water extra onder 
de aandacht. Ik hoop van harte dat iedereen dit prachtige stukje 
water op de juiste manier gebruikt en de omgeving respecteert.

Rest mij alle Weidevenners een fijne zomer te wensen.
Tot ziens in de wijk!

Michael Lanting,
wijkmanager Weidevenne. 

Auke Adema in haar atelier.

http://www.ateliercreada.nl
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De Terugkom blijft bestaan!

De Terugkom, de recreatieruimte in ouderencomplex 
Woonstate W.C.J. Passtoors aan de Karavaanstraat, 
blijft behouden. Nadat de Zorgcirkel vorig jaar aangaf 
de ruimte niet langer te zullen huren, ontstond veel 
onrust bij de bewoners.Aan die onzekerheid over 
de toekomst van De Terugkom is nu gelukkig een 
eind gekomen. Clup Welzijn huurt de ruimte per 1 
juli en Jolanda Kee wordt de sociaal beheerder. Ons 
redactielid Adrie ging bij Jolanda langs om meer te 
horen over haar plannen.

Als ik op Jolanda wacht in de ontmoetingsruimte, geniet een 
groep ouderen zichtbaar. Ze oefenen voor een uitvoering 
van het stuk ‘Ja zuster, nee zuster’. In De Terugkom worden 
dagelijks activiteiten georganiseerd voor de bewoners, zoals 
samen koffie drinken en spelletjes doen. Jolanda: “Ik werkte 
bij de Zorgcirkel in de huishouding en was daarnaast altijd 
druk met het organiseren van leuke dingen in de recreatie-
ruimte. Nu stap ik over naar Clup Welzijn om me volledig te 
richten op De Terugkom. Dat was geen moeilijke keuze, want 
mijn hart ligt bij het organiseren van activiteiten.”

Wijkgebouw
Er gaan wel wat dingen veranderen. “Ik wil graag de buurtbe-
woners bij onze activiteiten betrekken. Iedereen mag met ons 
meedoen. Het restaurant krijgt een andere ingang, waardoor 
het kan uitgroeien tot een wijkgebouw. Misschien kunnen we 
in de toekomst dan ook wat langer open blijven. Wat gelukkig 
niet verandert, is de trouwe inzet van onze vrijwilligers, zoals 
Joke Egsdorf en Riek Nieuwenhuis. De vrijwilligers blijven het 
doen en ik ga waar nodig de nieuwe activiteiten ondersteu-
nen”, zegt Jolanda.

Kookclub
Ook ziet Jolanda volop mogelijkheden voor nieuwe activitei-
ten. “Ik hoop dat we met de bewoners kunnen gaan koken 
in onze nieuwe keuken, om daarna gezellig samen te eten. 
Misschien is een kookclub een idee. En wat is er mooier om 

samen een voetbal-
wedstrijd te kijken 
in het restaurant in 
plaats van alleen op 
je kamer? Ik heb het 
volste vertrouwen 
dat we er iets moois 
van gaan maken”. 
Dat hebben de 
bewoners duidelijk 
ook, want ze zijn zo 
blij dat ze Jolanda, 
Melissa Paans en de 
bewonerscommissie 
een oorkonde heb-
ben uit gereikt voor 
hun inzet.  

Drie kroontjes voor Alysha

Alysha Timman (19) uit 
Weidevenne won maar 
liefst drie prijzen met 
haar deelname aan de 
Miss Beauty-verkiezing 
van Noord-Holland. Met 
aanstekelijk enthousiasme 
vertelt ze over haar grote 
avontuur. “Het ging 
gelukkig niet alleen om 
het uiterlijk; ik heb ook 
veel meer zelfvertrouwen 
gekregen.”

Ze eindigde als derde, of 
zoals dat in de missenwereld 
heet: als tweede runner-up 
Miss Beauty Noord-Holland. 
Bovendien won ze de titels 
Miss Charity en Miss Media. “Het was zo indrukwekkend, 
zo leerzaam. Dat ik drie kroontjes zou winnen, had ik nooit 
verwacht.”

Sprankelen
Alysha’s ogen sprankelen als ze vertelt over haar twijfels 
vooraf, over het goede doel, de fijne onderlinge sfeer, de 
presentaties van bikini- tot hashtag-ronde (spontaan iets 
vertellen over een maatschappelijk onderwerp) en de vele 
contacten en volgers die ze er aan overhield. Deze maand 
rondt ze haar mbo-opleiding Marketing & Communicatie af. 
Wat ze daarna gaat doen, weet ze nog niet precies. “Ik denk 
aan een nieuwe studie, maar het lijkt me ook leuk om snel 
financieel onafhankelijk te zijn.”

Hostess
Op dit moment heeft ze een baantje bij GP Elite. Voor deze 
organisatie treedt ze op als hostess, bijvoorbeeld op het 
racecircuit van Zandvoort. “Ik ben gek op auto’s en kom 
graag in die mannenwereld. Je moet wel tegen wat vunziger 
grapjes kunnen, maar ik kan tegen een stootje, hoor.” Een 
rol als pitspoes ziet ze overigens niet zitten. “Dan kun je heel 
goedkoop overkomen, en dat is het laatste wat ik wil.”

Toekomst
Alysha ziet het leven met vertrouwen tegemoet. Ze wil eerst 
veel van de wereld zien. Een leuke baan, een eigen huis, 
een lieve vent en twee kinderen zouden zo maar het vervolg 
kunnen zijn. “Die kinderen neem ik dan ook graag mee de 
autowereld in. Ook als het meisjes zijn”, besluit ze lachend 
ons gesprek.  

De bewoners zijn heel blij dat Jolanda  

(achteraan bij het raam) blijft.

Alysha straalt!
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Van de wijkagent

De zomer komt er aan en hopelijk het daarbij 
behorende mooie weer. Ik ken echter mensen in 
de wijk die hopen op slecht weer – niet omdat ze 
een hekel hebben aan de zomer, maar omdat in die 
periode meer jeugd op straat is. En wat doet de jeugd 
zoal? Inderdaad, ‘hangen’, maar zeker ook voetballen.

Door de ligging van de speelveldjes doen ze dit vaak tussen de 
huizen en zijn sommige bewoners daarvan de pineut. immers, 
een tuin dient dan vaak als opvang voor de bal. Begrijp me niet 
verkeerd, kinderen moeten speelruimte hebben, maar als hun 
bal tientallen keren met geweld in een tuin terechtkomt en er 
zelfs schade ontstaat, is de sympathie voor die gedachte snel 
verdwenen.

Pispaal
In de zomermaanden worden de wijkagenten vaker benaderd om 
te bemiddelen bij dit soort overlast. Dit zijn niet per se de zaken 
waarvoor menig politieagent warmloopt, maar het komt vaak 
doordat men zich niet realiseert welk leed dit soort overlast kan 
veroorzaken. Melders hebben vaak al langere tijd overlast en zelf 
al tevergeefs geprobeerd te praten met de jeugd of hun ouders. 
Deze mensen zijn vaak al de pispaal van de jeugd en worden 
minachtend aangekeken door overige buurtbewoners, wier 
kinderen het betreft. “Ze moeten niet zo zeuren, ze zijn toch zelf 
ook jong geweest?”, wordt dan gezegd. Maar als ik dan hoor dat 
die mensen niet meer in de tuin durven te zitten bij mooi weer, 
zich soms zelfs opsluiten in hun woning en geheel overstuur hun 
verhaal bij mij doen, dan gaat er toch iets niet goed.

Bemiddeling
Bij dit soort bemiddelingen probeer ik me eerst af te vragen 
hoe ik me zou voelen als mij dit overkwam. Ik kan u zeggen 
dat dit soms verhelderend werkt. Het is daarna de kunst om 
voor iedereen een bevredigende oplossing te vinden en met 
alle belangen rekening te houden. Er zijn in dat opzicht veel 
wegen die naar Rome leiden. Ik hoop dat dit stukje er aan 
bijdraagt dat mensen wat meer oor hebben voor elkaar op dit 
vlak. En dat ze wat minder verontwaardigd zijn als ze worden 
aangesproken op het gedrag van hun kinderen of als een 
politieagent voor de deur staat om te bemiddelen.

Een fijne zomer gewenst!

Bas Bakker,
wijkagent Weidevenne. 
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Waar is dit?

Geld aanvragen voor Burendag

Het lijkt nu nog ver weg, maar op 
zaterdag 28 september is het weer 
Burendag. Als u van plan bent dan 
iets leuks te organiseren, kunt u 
vanaf eind juni hiervoor een financiële 
bijdrage van maximaal € 350,- 
aanvragen bij het Oranje Fonds. Uw activiteit moet wel 
plaatsvinden op 27, 28 of 29 september.

Burendag is een dag waarop u gezellig samenkomt en 
waarbij mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. 
De activiteit die u organiseert is dan ook in, met en voor de 
buurt. Wat u gaat doen, moet wel meer zijn dan ‘gezellig 
samenzijn’. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat u iets 
opknapt in de buurt of onkruid verwijdert. Meer informatie 
vindt u op www.burendag.nl.

Wacht niet te lang en organiseer iets leuks met uw buren, 
want u weet: beter een goede buur dan een verre vriend! 

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 19 augustus 2019 naar 
info@weidevenner.nl. Opsturen 
kan ook: Redactie Wijkkrant 
Weidevenne, p/a Bloemfon-
tein 22, 1448 RE Purmerend. 
Vergeet niet uw naam en adres 
te vermelden. Veel succes!

De oplossing van de vorige keer is het gebouw aan de 
Oslohaven 7B. Winnaar na loting is de familie Demmink. 
Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!

Hierbij de nieuwe opgave. 



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 19 september 2019.

mailto:info%40weidevenner.nl?subject=
http://www.burendag.nl
mailto:info%40weidevenner.nl?subject=

	Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
	‘Meiden zeggen bij slecht weer niet snel af’
	Stimulans
	Vlaggenschip 
	Speeldagen 
	Meetrainen?

	Reuring, je mag het niet missen! 
	Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
	Ada Aukema is gelukkig in haar atelier
	Glazuur
	Kunstmarkt
	Workshops

	Van de wijkmanager
	Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl
	De Terugkom blijft bestaan!
	Wijkgebouw
	Kookclub

	Drie kroontjes voor Alysha
	Sprankelen
	Hostess
	Toekomst

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

	Geld aanvragen voor Burendag
	Ken je wijk



