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Van de wijkmanager
Beste bewoners van Weidevenne,

Inmiddels ligt de zomer(vakantie) weer achter ons. Het was een 
zomer met uitersten wat betreft het weer: van negentien tot 
veertig graden en veel zon, maar ook genoeg regen.
Vóór de zomermaanden zijn we druk bezig geweest met 
diverse projecten in de wijk. Er zijn diverse bewonersinitiatieven 
opgepakt en afgerond. De resultaten hiervan zijn al zichtbaar of 
zijn dit binnenkort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vissteiger 
die is aangelegd in de Karavaanstraat en het Calisthenicspark 
(fitness) in het groengebied.

Tijdens de zomer houden veel sportverenigingen een 
welverdiende zomerstop. Hierdoor kunnen sporters even op 
adem komen. Voor sporters in Weidevenne was dit niet per 
definitie het geval. Op een braakliggend terrein in Kop West 
werd een geweldig beachveld gerealiseerd door SPURD, de 
ontwikkelaars en de gemeente, waar fanatiek werd gesport. 
Diverse sporten werden beoefend, zoals beachvoetbal, 
beachvolleybal en zelfs rugby. Door deze activiteiten 
ontstond een mooie verbinding tussen de huidige bewoners 
van Weidevenne en de nieuwelingen van Kop West. Ook 
trokken veel bewoners van andere wijken naar het veld om 
even lekker los te gaan.

De kinderen van Rugby Club Waterland in training.

Langzaam maken we ons nu op voor het najaar. Het groen 
in de wijk krijgt dan op diverse plaatsen aandacht. Ook 
gaan meerdere bewoners van start met het adopteren van 
groenvakken.

Lekker volleyballen in de wijk.

Als wijkmanager ben ik ook tijdens de aanstaande donkere 
maanden in de wijk te vinden. Schroom dus vooral niet om 
contact met me op te nemen als u vragen of leuke initiatieven 
heeft, want ik hoor graag van u. U kunt me bereiken via  
0299-452452 of m.lanting@purmerend.nl.

Tot ziens in Weidevenne!
Michael Lanting, wijkmanager. l

Vissteiger bij Woonstate 
Naast de binnentuin van wooncomplex de Woonstate aan 
de Karavaanstraat heeft de gemeente onlangs een vissteiger 
laten plaatsen. Dit komt voort uit een succesvol initiatief van 
de bewonerscommissie W.C.J. Pastoors. Liefhebbers kunnen 
daar sinds kort dan ook fijn een hengeltje uitgooien.  l

Al vanaf de eerste dag wordt de steiger goed gebruikt.
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Nieuwe rubriek: Koos naar de grenzen van Weidevenne

In dit nummer start onze wijkgenoot 
Koos van Lunteren een nieuwe ru-
briek: ‘Koos naar de grenzen van 
Weidevenne’. Hij doet in elk num-
mer vanaf een bijzondere plek 
verslag van zijn belevenissen.

Koos heeft onze wijk in twintig 
jaar steeds groter zien worden. 
Hij vertelt: “Purmerend is met 
80.000 inwoners qua grootte de 
veertigste stad van Nederland. 

Weidevenne neemt daarvan maar liefst 25 procent voor 
zijn rekening. En we zijn ‘still counting’: met Kop West en 
Hazepolder er bij dijen we steeds verder uit, net als het heelal. 
Ik denk dan ook dat veel bewoners onze wijk amper kennen.”

Randen
“Ik kwam op het idee voor deze rubriek, toen ik het tv-
programma ‘Govert naar de grenzen van het heelal’ zag. 
Daarin onderzoekt wetenschapsjournalist Govert Schilling 
de uithoeken van het universum. Dat kun je ook op kleinere 
schaal doen, dacht ik. Als je naar de namen van straten en 
gebouwen kijkt, lijkt het wel of onze wijk zichzelf als het 
centrum van het universum ziet. We hebben niet alleen Heel 
Europa, maar ook een Wereldbol en zelfs een Melkweg. Ik wil 
vooral de randen van Weidevenne opzoeken.” Voor de eerste 
aflevering heeft Koos de Melkwegbrug bezocht. U leest zijn 
verslag hieronder.

Tips 
Voor de eerste aflevering heeft Koos de Melkwegbrug 
bezocht. Heeft u zelf ideeën voor deze rubriek?  
Stuur uw tips dan naar koos.van.lunteren@gmail.com  l

Aflevering 1: De Melkwegbrug

Kijk mij nou eens genieten, 
boven op die prachtige 
Melkwegbrug! Wie had dat 
zeven jaar geleden gedacht? 
Ik was fel tegenstander van dit 
project. Een typisch geval van 
geldverkwisting vond ik het. 
Tweehonderd meter verderop lag 
toch al de Sluisbrug die Weide-
venne met het stadje verbond? 
En waarom moest het zo’n duur, 
kronkelend geval worden? Nu is 
hij ook nog eens stuk. Ik zou er 
vroeger acuut chagrijnig van zijn 
geworden. Ik was wat je noemt 
een echte wijkzeiker. Ik zag 
overal nadelen en risico’s, nooit 

kon ik ergens enthousiast over zijn. Tot ik Marion ontmoette, 
een vrouw die mijn leven veranderde. Door haar leerde ik anders 
kijken. Ik kreeg oog voor mooie dingen. Ik weet nog goed hoe 
ik ’s avonds over de Kanaaldijk fietste en voor de eerste keer 
in de verte die verlichte Melkwegbrug zag liggen. Een prachtig 
kunstwerk, waarvan er in Nederland geen tweede is. Ik voelde 
me zelfs een beetje trots! Tegenwoordig loop ik vaak over deze 
brug. Als ik in een sportieve bui ben, neem ik de trap, twaalf 
meter de lucht in. Bovenop geniet ik van het uitzicht. Ik kijk naar 
onze wijk, die nog altijd maar groeit. Flats in aanbouw, grote 
kranen, het gaat maar door. Op het terrein waar nog niet wordt 
gebouwd, heeft de gemeente tijdelijk een beachsportveld aan-
gelegd. Vroeger had ik dat flauwekul gevonden. Nu niet meer, 
dankzij Marion. Ze zegt: als zich kansen voordoen in het leven, 
moet je ze grijpen! 
Ik was zo gek op haar dat ik wel een slotje met onze namen aan 
het hek wilde vastmaken, maar dat deed ik niet. Dat was onzin, 
mompelde ik, de gemeente haalt ze toch regelmatig weg. Maar 

dat was niet de echte reden. Ik 
ben dan weliswaar geen mop-
perkont meer, maar nog wel 
een schijterd. Ik ben bang dat 
ik mijn hand overspeel. Neem 
de tijd, houd ik mezelf voor. 
Ik kom trouwens net van het 
Purmerends museum. Daar 
is een tentoonstelling over 
het Noordhollandsch kanaal 
waar ik nu over uitkijk. Kijk, 
daar in de verte ligt de Jan 
Blankenbrug. Daar rijd ik ook 
regelmatig overheen. Vroeger 
dacht ik weleens: who-the-fuck 
is Jan Blanken? Dat blijkt dus een slimme vent te zijn die op zijn 
63e dat hele kanaal heeft ontworpen. Vroeger had ik gedacht: 
wat een uitslover, op die leeftijd nog zo willen scoren. Maar goed, 
dankzij Marion begrijp ik nu dat ik gewoon jaloers was. Ik heb zelf 
al een tijd geen werk en ik ben nog geen zestig. Omstandigheden 
mensen, omstandigheden. 
Leest u gerust verder in uw wijkkrant. Ik blijf hier nog even 
zitten mijmeren, bovenop de brug. En onthoud: alles komt 
goed. Vóór de volgende wijkkrant verschijnt kunnen alle fiet-
sers en scootmobielen er weer over heen…

Ik heb ook nog een tip voor u. Onze Melkwegbrug is ook 
internationaal niet onopgemerkt gebleven. Als een van vijftien 
projecten uit negen landen is deze geselecteerd voor de 
tweede Fiets Architectuur Biënnale. Neem hiervoor een kijkje 
op https://bycs.org/bab/

De groeten van Koos.

Reacties of tips? Mail dan naar koos.van.lunteren@gmail.com  l

Koos boven op de Melkwegbrug.

Liefdesslotjes worden

soms weggehaald.

mailto:koos.van.lunteren%40gmail.com?subject=
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Actief en creatief: echtpaar Tielemans
Op een zonovergoten dag is ons redactielid Ria op bezoek 
geweest bij het creatieve echtpaar Vera en Wim Tielemans. 
Vera maakt sieraden en Wim schildert en beeldhouwt. 
Het duo is nog maar kort geleden neergestreken in 
Weidevenne en is zeer tevreden met hun woning en de 
wijk. Enthousiast vertellen ze over hun hobby’s.

Wim en Vera Tielemans.

kunstmarkten met onze 
spullen; we delen de 
kraam. We zijn voorzichtig 
begonnen, maar staan nu 
door het hele land. We zijn 
nu net terug uit Vaals en 
binnenkort staan we in het 
kerkje van Kwadijk. Als 
het ver is, gaan we met de 
caravan en maken er meteen 
een korte vakantie van.”

Bijzonder
Veel in huis ademt hun kunst 
uit: beelden van speksteen 
en albast, schilderijen en Vera aan het werk.

niet te vergeten de werktafel 
waaraan Vera haar sieraden maakt. Op de vraag of ze 
gehecht zijn aan bepaald eigen werk, luidt het antwoord: 
”Nee, niet gehecht, maar zo lang het niet verkocht is, hangt
of staat het soms in onze eigen huiskamer.”

Nieuwsgierig geworden?
Kijk eens op https://wimtielemans.exto.nl/

Vera: “Op een kunstmarkt had ik ringen gezien. Ik vond ze 
prachtig, kocht ze en verkocht ze door aan vriendinnen. Toen 
kwam het in me op dat ik dat ook wilde, sieraden maken! Ik 
heb een proefset materialen gekocht en ben begonnen. Ik 
was echt meteen verkocht. Dat is nu negen jaar geleden.”

Vioolsleutel
Vera maakt verschillende sieraden. “Ik werk met 
geanodiseerd aluminium draad, dat bestaat in veel kleuren 
en diktes. Ik maak er ringen, halskettingen, armbanden en 
broches van. Het is goed buigzaam en ik kan er prachtige 
vormen mee maken.” Vera laat me een  broche en hanger 
in de vorm van een vioolsleutel zien. “Ik verwerk ook veel 
soorten gekleurde steen in mijn ringen en hangers. Als ik 
bezig ben, ontstaan gaandeweg de mooie vormen.”

Schilderen
Wim vertelt over zijn passie: “Ik begon al jong met schilderen. 
Ik volgde een opleiding aan The Famous Artist School’, maar 
toen ik trouwde met Vera, moest er brood op de plank komen. 
Van schilderen kwam zo jaren niets meer. Pas later pakte ik 
het  weer op. Ik nam les, volgde workshops  en ontwikkelde 
mijn eigen stijl. Er valt als je goed kijkt veel in mijn schilderijen 
te ontdekken. Ze zijn niet realistisch, maar meer figuratief. Elke 
vorm lijkt vooraan te staan, maar dat is gezichtsbedrog.”
In een ruimte naast hun woning schildert Wim. Daar is ook 
ruimte voor andere bewoners die willen schilderen. “Ik geef 
geen les, maar wel gelegenheid om te schilderen.”

Kunstmarkten
Wim: “Sinds ik niet meer werk, staan we samen op 

 

l

Boffert wordt Jutter
Na veel maanden radiostilte is er eindelijk nieuws over De 
Boffert, het pannenkoekenrestaurant aan de zuidwestelijke 
rand van onze wijk. Na langdurige leegstand, met 
wisselende berichten over wel of niet doorstarten, werd 
deze zomer bekend dat de horecagelegenheid is verkocht 
en grondig wordt verbouwd.

Maartje de Ruijter is de enthousiaste nieuwe ondernemer.  
Ze hoopt in november haar nieuwe restaurant te openen.  
“De Jutter wordt een plek waar ‘het gevoel van Texel’ heerst 
en waar iedereen terecht kan voor een ontspannen moment 
en een aantrekkelijke kaart.” We houden u op de hoogte! l

Er wordt volop verbouwd bij De Jutter.

https://wimtielemans.exto.nl/
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Expositie aquarelgroep 
in gemeentehuis
De leden van de aquarelgroep van het Gilde 
Purmerend hebben afgelopen zomer een aantal weken 
lekker buiten gewerkt, op verschillende plekken in 
onze omgeving. Hun werken worden in de maand 
september geëxposeerd in het gemeentehuis. 

Op de Fort Fair kwamen we drie enthousiaste dames tegen, 
die vertelden dat ook liefhebbers uit Weidevenne van harte 
welkom zijn. “En”, voegden ze er lachend aan toe, “ook 
mensen onder de zestig kunnen meedoen. Graag zelfs, want 
we zijn aan verjonging toe!”

V.l.n.r.: Gonnie van Houten, Joke Goossens en Anneke van ’t Wout.

Meer informatie: 
https://gildepurmerend.nl/aquarelgroep-hoogland/ l

Seniorenkoor  
FF Sleutelen van start 
Onlangs is in Heel Europa een nieuw seniorenkoor 
gestart onder leiding van Agnes Kaufman. 

Als u van klassieke muziek 
houdt en graag met hart  
en ziel zingt, kunt u zich nog 
aansluiten. Iedereen die ‘FF’ 
flink wil zingen, is van harte 
welkom, elke vrijdag van 
15.30 tot 16.45 uur in  
de grote zaal van Clup 
Welzijn. De entree is drie 
euro per keer.

Meer informatie: 
AgnesKaufmann@yahoo.co.uk  l

Presentatie prentenboek 
‘Samen in één wereld’
Vrijdag 5 juli was voor 37 leerlingen van Kuna Mondo, 
de school voor nieuwkomers aan de Nijlstraat, een 
spannende dag. Ze gaan na de zomervakantie namelijk 
verder op een nieuwe school. Naast het afscheid en de 
diploma-uitreiking was er de feestelijke presentatie van 
het prentenboek ‘Samen in één wereld’.

Met alle leerlingen 
is het afgelopen jaar 
hard gewerkt aan 
het prentenboek. 
Scholieren vertelden, 
tekenden en 
schreven tijdens 
het project ‘Hier 
ben ik’ over zichzelf 
en de dingen die 
ze meemaken. Ze 
nemen dit boek 
mee naar de nieuwe 
school en geven 
het cadeau aan hun 
nieuwe klas. Wethouder Paul van Meekeren reikte de eerste 
exemplaren van het prentenboek uit aan vijf leerlingen. Veel 
ouders en verdere familie waren hierbij aanwezig.    l

Inloopmiddag Vereniging 
Historisch Purmerend

Zaterdag 28 september a.s. is er van 13.00 tot 16.00 
uur weer de maandelijkse inloopmiddag in het VHP-
huis aan de Kanaaldijk 10. Zoals gebruikelijk zijn er 
foto’s en ansichtkaarten van oud-Purmerend, platte-
gronden, kaarten, prenten, schilderijen en objecten van 
Purmerendse bedrijven te bewonderen en bijvoorbeeld 
de ingebonden jaargangen van het blad Historisch 
Purmerend in te zien.

Voor verzamelaars 
zijn er oude ansicht-
kaarten te koop. 
Wie foto’s aan 
de vereniging ter 
beschikking wil 
stellen of deze wil 
laten scannen, kan 
ook terecht. En wilt 
u alleen maar een
praatje maken, ook
dan bent u welkom.

lBron foto: www.weidevenner.nl, Piet Jonker.

https://gildepurmerend.nl/aquarelgroep-hoogland/
mailto:AgnesKaufmann%40yahoo.co.uk?subject=
http://www.weidevenner.nl
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Little free pantry tijdelijk 
gesloten door wangebruik

In november 2017 
begon Melona 
di Benedetto 
met een Little 
Free Pantry in 
Weidevenne.  
Ze wilde hiermee 
verspilling 
van voedsel 
tegengaan 
en mensen 
ondersteunen die 
het financieel niet 
zo breed hebben.

In een kastje aan haar huis kunnen mensen producten 
neerzetten die ze niet meer gebruiken. Anderen kunnen deze 
spullen er dan weer uithalen. Afgelopen juli heeft Melona 
echter besloten voorlopig te stoppen. 

Op haar facebookpagina schreef Melona dat de pantry de 
laatste tijd niet werd gebruikt zoals bedoeld. Er werden 
producten in gezet die ver over de houdbaarheidsdatum 
waren en mensen lieten er opengemaakte verpakkingen 
en half lege flessen in achter. Melona heeft haar beslissing 
niet zomaar genomen, maar na het voor de zoveelste keer 
aantreffen van de pantry als een soort vuilnisbak was voor 
haar de maat vol. Ze kon even niet de energie opbrengen om 
ermee verder te gaan. Na de zomervakantie is ze gelukkig 
weer begonnen met het openen van het kastje. Laten we 
hopen dat iedereen het zal gebruiken zoals is bedoeld. l

FC Purmerend 
zoekt vrijwilligers  

Voetbalvereniging FC 
Purmerend is op zoek naar 
vrijwilligers in de wijk. Er is 
immers altijd veel te doen. 
Buurtbewoners die op zoek 
zijn naar sociale contacten 
en gezelligheid én een 
steentje willen bijdragen aan 
het reilen en zeilen van de 

club, zijn dan ook van harte welkom. Begeleiding is 
aanwezig en als vrijwilliger kun je jezelf inroosteren 
in een systeem: één keer, twee, tien of 25 maal, alle 
beetjes helpen.

Meer informatie: vrijwilligerscoordinator@fc-purmerend.nl l

Oplevering  
Columbuzz vertraagd 
Het was veel bezoekers 
van ons winkelcentrum al 
opgevallen: de inrichting  
van jongerencentrum 
Columbuzz aan het Abel 
Tasmanplein heeft een aantal 
maanden stilgelegen.

“Het was een ongelukkige samen-
loop van omstandigheden”, zo 
kregen we te horen. Gelukkig is 
er een oplossing gevonden en kan de aannemer zijn werk weer 
oppakken. Er gaat echter nog wel een tijdje overheen voordat de 
vijftig à zestig jongeren die hier graag komen hun nieuwe clubhuis 
in gebruik kunnen nemen. “We gaan nu uit van het voorjaar” zei 
een van hen. En grappend voegde hij er aan toe: “Ik durf er alleen 
geen jaartal meer bij te noemen.”  l

Expositie 200 jaar 
Noordhollandsch Kanaal

In opdracht van ‘Kanalenkoning’ Willem I ontwierp 
ingenieur Jan Blanken in 1819 een kanaal dat 
voldoende breed was om handels- en marineschepen 
naar Amsterdam te laten varen. Het immense project 
duurde vijf jaar en kwam na veel protest en onder 
zware omstandigheden voor de arbeiders tot stand. 

De doorijzing van het kanaal bij Purmerend in 1830.

Het leidde wel tot een bloeiperiode van Purmerend. 
Dat veranderde na 1880, toen het Noordzeekanaal werd 
aangelegd en Amsterdam voor de steeds groter uitgevoerde 
schepen makkelijker bereikbaar werd. In de loop der jaren 
nam het werkverkeer op het Noordhollandsch kanaal steeds 
verder af en bleef met name de pleziervaart over.
In het Purmerends museum is tot 27 oktober 2019 een 
tentoonstelling te zien.

Kijk op www.purmerendsmuseum.nl l

mailto:vrijwilligerscoordinator%40fc-purmerend.nl?subject=
http://www.purmerendsmuseum.nl
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Redacteur  
sociale media gezocht
Ben je handig op facebook en whatsapp en wil je (snel) 
op de hoogte zijn van wat zich allemaal in Weidevenne 
afspeelt? Dan is onze redactie op zoek naar jou! We 
zoeken namelijk een nieuw redactielid dat zich vooral 
bezighoudt met het beheer van onze facebookpagina 
en online speurt naar interessante onderwerpen voor in 
de wijkkrant.

Je hoeft zelf dus 
geen artikelen te 
schrijven, maar als 
je dit leuk vindt, kan 
dat natuurlijk wel. Het 
‘werk’ kost niet veel 
tijd en de redactie 
bestaat uit gezellige 
mensen. Voor 

 aanmelding en meer informatie kun je mailen naar info@
weidevenner.nl. We hopen snel kennis te maken!

De redactie.

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 1 oktober 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 
energiehuisje op de 
hoek van de Donaulaan 
en de Algarve, 
ter hoogte van de 
wereldbol. De winnaar 
na loting is Mick van 
Hulst. Gefeliciteerd, de 
bon komt uw kant op!

Hiernaast de nieuwe 
opgave.  l

Waar is dit?

Gezellig rommelen 
voor je plezier
Op 25 augustus was het weer een drukte van belang 
in de Hazepolder. De jaarlijkse rommelmarkt in dit 
gezellige buurtje was zonovergoten. Een perfecte 
ontmoetingsplaats voor bewoners die wilden 
ontspullen en koopjesjagers die hun slag wilden slaan. 

Vier lange straten met kraampjes in de Hazepolder.

Een tip voor wie geen genoeg kan krijgen van rommel-
markten: elke tweede zaterdag van de maand is er in Heel 
Europa Carry’s rommelmarkt, van 11.00 – 15.00 u. Dit jaar 
dus nog op 9 november en 14 december (kerstmarkt!).  l

Deel uw Burendag met ons!
Zaterdag 28 september is het weer 
Burendag, de dag waarop buren gezellig 
samenkomen en iets goeds doen voor 
elkaar en de buurt. In Weidevenne hebben 
vier straten een bijdrage aangevraagd bij 
het Oranjefonds. 
In de straten Piramidepad, Provence, Swazistraat en Abel 
Tasmanplein vinden leuke activiteiten plaats. We lezen graag 
hoe u Burendag met elkaar beleeft. Stuur dan een verslag(je) 
van de dag met een foto naar info@weidevenner.nl en wie 
weet ziet u het terug in de volgende wijkkrant!  l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Ria Groot, Marjolein Jonk,  
Peter Mackaay en Adrie Wien.
Met medewerking van: Koos van Lunteren.
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 24 oktober 2019.
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