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Gildewandeling voor wijkkrantredacties
Op een zonnige zondag 
in september hadden 
de redactieleden 
van de wijkkranten 
van Purmerend een 
gezamenlijk uitje. 
Samen met stadsgids 
Gerard Wegman van 
het Gilde Purmerend 
en Omstreken maakten 
we een historische 
stadswandeling door het 
centrum van de stad.

De term ‘gilde’ is afkomstig uit de Middeleeuwen en duidt op 
een beroeps- of ambachtsgroep. De vaardigheden van het 
vak werden van meester op leerling doorgegeven. Inmiddels 
bestaat dit systeem niet meer, maar sinds 1985 zijn de 
‘gilden’ weer terug in Nederland in de vorm van vrijwilligers. 
Ze geven bijvoorbeeld hun kennis over de stad door aan 
stadgenoten. Dit jaar bestaat het Gilde Purmerend en 
Omstreken 25 jaar.

Verrassend
De Kaasmarkt was 
het vertrekpunt van 
de wandeling. Na een 
kort overzicht van de 
geschiedenis van Purmerend 
gingen we op pad. Veel 
interessante zaken kwamen 
voorbij. Lang geleden 
begon onze stad als een 
vissersdorp. Later groeide dit 
uit tot een handelsstad. Veel 
namen duiden daar nog op, 
zoals Kaasmarkt, Koemarkt 

en Schapenmarkt. Op Padjedijk liepen we de Krommesteeg 
- oftewel zeven steegjes - door die uitkomt op de Gedempte 
Singelgracht. Verrassend, want velen van ons hadden deze 
steeg nog nooit opgemerkt. En wat prachtig was het om het 
oudste hofje van de stad te ontdekken achter de winkels in 
de Westerstraat. Een oase van rust! En nu zagen we opeens 
op een gevel tegenover de Melkwegbrug ‘Amsterdamsche 
Poort’ staan, een van de vele poorten die vroeger toegang 
tot de stad gaven. We hoorden dat er een kruitfabriek 

heeft gestaan ter hoogte van het railmonument aan het 
Noordhollandsch Kanaal en dat het busstation ongeveer 
dezelfde bouw heeft als het vroeger had. Natuurlijk liepen we 
ook over het Slotplein, waar vroeger Slot Purmersteijn stond, 
dat werd gebouwd in opdracht van graaf Willem Eggert.

Bijkomen
Na deze informatieve wandeling was het tijd om even bij te ko-
men op de Koemarkt, het hart van de stad. Onder het genot van 
een drankje werden de ervaringen van deze middag besproken. 
Daarbij was het een leuke ervaring om met redactieleden van 
andere wijkkranten kennis te hebben gemaakt.

Informatie
Wil je meer weten over de stadswandelingen, kijk dan op 
www.gildepurmerend.nl. Ook is hier meer te lezen over de 
twaalf vlogs die de gemeente samen met het Gilde uitbrengt 
over de historie van de stad en haar 155 monumenten. 

Calisthenicspark  
klaar voor gebruik
Misschien heeft u inmiddels de verschillende toestellen al 
even geprobeerd die recent zijn geplaatst op het speelveld 
naast de zilveren glijbaan. Bewoners Rogier en Moos 
Holtzer zijn de initiatiefnemers voor dit Calisthenicspark. 

Samen met de gemeente, JOGG/Spurd en de buurt is het 
uiteindelijk gelukt om hun idee te realiseren. De redactie heeft 
een aantal toestellen geprobeerd en kan u zeggen dat het 
qua inspanning niet meevalt. Oefening baart echter kunst 
en daarom verwachten we dat in de komende tijd heel wat 
spierballen worden gekweekt. 

Gerard Wegman (l) en de 

redactieleden op de Kaasmarkt.
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Met de Fotomeute op pad

In januari van dit jaar richtten Betty Kas en Marianne 
Vorstermans de Fotomeute op, een groepje 
enthousiaste amateurfotografen. Ze maken zes keer 
per jaar een gezamenlijke fotowandeling. Weidevenners 
die graag fotograferen, zijn van harte welkom. 
Op 14 september liep onze redacteur Peter een uurtje 
mee. Hij proefde hun enthousiasme en doet verslag.

Vandaag staat een buitenwandeling op het programma in 
groengebied Purmerland. Beginnende en iets meer gevor-
derde fotografen trekken gewapend met hun camera het veld 
in. Al snel duiken de deelnemers op iets wat hun aandacht 
trekt - een bruggetje, een spinnenweb, een glinstering in het 
water – en kun je de eerste fototoestellen horen klikken.

Geen smartphone
“We zijn allemaal liefhebbers van fotografie”, legt Betty uit. 
“We werken vaak met een thema, maar daarbinnen laten we 
iedereen vrij. We geven geen cursus; wel gaan we er van uit 
dat iedereen wat van anderen kan leren en daarvoor ook open 
staat.” Elke deelnemer fotografeert met de eigen camera, 
zolang het maar geen mobieltje is. 
Marianne: “Aan foto’s die je met een smartphone maakt, gaat al 
een hele bewerking vooraf. Samsung of welk merk je ook hebt 
bepaalt dan als het ware hoe jij naar iets moet kijken. Voor ons is 
het juist de kick om zelf mooie resultaten te maken.”

Peper en zout
Terwijl de groep uitwaaiert over het groene veld, vraag 
ik of de dames aan fotobewerking doen. Betty: “Ik ken 
fotovrienden die zeggen: zoals ik de foto maak en uit de 
camera komt, moet hij perfect zijn. Maar dan zeg ik: hallo, 
het is 2019 hoor. Je kunt storende elementen best een beetje 
bijwerken.” Marianne knikt. “Als je een goede biefstuk hebt, 
dan peper en zout je die toch ook? Zolang je de waarheid 
maar geen geweld aandoet. Dat zie je veel met foto’s van 
modellen, die kunnen ze heel gemakkelijk twintig centimeter 
langer of tien kilo lichter maken. Dat is niet reëel.”

Motieven
Iedereen heeft zo zijn eigen motieven om mee te doen. Op 
een bruggetje vertelt een vrouw dat ze moeite heeft om tijd 

voor zichzelf te organiseren. 
Het deelnemen aan deze 
geplande bijeenkomsten geeft 
haar een zetje in de goede 
richting. Vlak bij een sloot 
hurkt een man en richt zijn 
toestel op iets kleins in het 
water: “Ik houd van details.” 
Iets verderop raakt een 
groepje in gesprek over welk 
fotobewerkingsprogramma 
het beste is. “Dat hangt er 
van af,” zegt iemand, “als 
je foto’s wilt optimaliseren 

en met licht, contrast en kleur bezig wilt zijn, kun je het beste 
Lightroom gebruiken. Wil je foto’s manipuleren, dan kom je uit 
bij Photoshop.”

Terugblik
Een maand na elke wandeling komt de Fotomeute bijeen in de 
Clup-kantine van Heel Europa en tonen ze elkaar de resultaten. 
Marianne: “We projecteren dan van iedereen vijf foto’s. De 
een vertelt waarom hij of zij die foto wilde maken, een ander 
legt de nadruk op technische details, zoals sluitertijd en 
diafragma. Het is erg leuk om zo met elkaar onze hobby te 
vieren. En het mooie is: deelname aan onze wandelingen en de 
bijeenkomsten in Heel Europa zijn nog gratis ook.”

Meedoen?
Op 9 november staat de volgende fotowandeling op het 
programma. Die vindt plaats in Utrecht. Zin om aan te sluiten? 
Kijk dan op www.defotomeute.wordpress.com. 

Prinsessen in het winkelcentrum

Op een zonnige zaterdag in september wandelde prinses 
Elsa uit de populaire Disney-film ‘Frozen’ aan de arm van 
sneeuwpop Olaf rond in winkelcentrum Weidevenne. 

De winkeliersvereniging organiseerde toen namelijk een ‘meet 
& greet’ onder het motto ‘Frozen Winter Wonderland’.  
Er was een blauw kasteel 
annex springkussen, je kon je 
laten schminken, glittertattoos 
laten zetten en genieten van 
een blauwe suikerspin. Voor 
veel jonge bewonderaars 
was het hoogtepunt dat ze 
met prinses Elsa op de foto 
mochten. Superfan Faylin 
(3) had voor de gelegenheid
haar eigen prinsessenjurk
aangetrokken. Elsa verklapte
dat de nieuwe film ‘Frozen
2’ vanaf 20 november in de
bioscoop te zien is. Faylin kan
niet wachten!                       
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Superfan Faylin met prinses Elsa

De Fotomeute trekt het veld in.

Oog voor details.
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Aflevering 2: De Jutter

Mijn wekelijkse fietsrondje 
naar het Twiske zit er bijna op. 
Ik stop bij het reclamebord 
aan het begin van het 
Weidelandpad. Hierop staat 
het hoofd van een man 
met een zuidwester en de 
tekst: ‘De Jutter. Opening 
soon.’ Ik glimlach. 
Een paar jaar geleden 
maakte ik met mijn 
goede vriendin Marion 
een wandeling door 
het groengebied en 
streken we neer op 
het terras van wat 
toen nog De Boffert 

heette. Zij nam een pannenkoek met appel, ananas en 
rozijnen, ik een met spek en ham.

Er wordt hard gewerkt in het pand. Aan de zijkant zijn twee 
jonge vrouwen met lang donker haar en een kalende jongeman 
met volle baard druk in gesprek. Ik vraag of ze weten wanneer 
het hier open gaat. “We liggen goed op schema”, lacht de ene 
vrouw. “Medio november willen we de deuren openen.” Ze 
stelt zich voor als Maartje de Ruijter, de nieuwe ondernemer 
van De Jutter. Nick Huijben is net aangetrokken als toekomstig 
floormanager en Eloise Bulder is van de communicatie en het 
officemanagement. Het enthousiasme straalt van het drietal 
af. “We gaan straks de hele dag open”, zegt Eloise. “Van tien 
uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. Iedereen is welkom, 
volwassenen, kinderen, en ook honden.” “Tot vijf uur dan”, vult 
Nick aan, “want dan gaan we ons op het avondeten richten.”

Ze vertellen dat ze de sfeer van Texel willen uitdragen. Zelf heb 
ik een goed gevoel bij dit eiland. “Een goede vibe”, zou Marion 
zeggen, want ze doorspekt haar taal graag met Engelse termen. 
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In het jaar dat ze werd geboren, fietste ik met mijn maatje Arno 
langs Nederlandse jeugdherbergen. Daarbij deden we ook Texel 
aan. Heerlijke tijd: stapelbedden, snurkzalen, entertainment. We 
voetbalden tegen Duitse jongens en namen revanche voor 1974. 
We kregen contact met twee meisjes, maar omdat Arno thuis een 
vriendinnetje had, liep dat in het begin wat stroef. Gelukkig zaten 
we in hetzelfde schatgraafteam. We wonnen op het strand een 
grote fles Juttertje, dat maakte ons losser in de omgang.
Maartje vertelt dat ze straks niet alleen deze Texelse 
kruidenbitter, maar ook drie Texelse biertjes op tap en 
waarschijnlijk twee op fles gaan verkopen. Een Skuumkoppe zal 
in ieder geval niet ontbreken.

Terwijl ik met een half oor luister naar hun plannen, zet zich een 
fantasietje vast in mijn hoofd. Marion houdt immers ook van de 
kust. Ik heb twee keer met haar een strandwandeling gemaakt. 
De eerste keer in Scheveningen was fantastisch, de tweede 
keer in Zandvoort was een drama. Gelukkig is het weer goed 
gekomen, maar we hebben nooit meer ergens het zand van onze 
voeten afgeklopt. Ik zou dolgraag met haar een keer naar Texel 
gaan, al was het maar voor één dagje en een nachtje. Een mens 
mag fantaseren, toch?

Ik besluit om hulp te vragen. “Als ik hier met een vriendin 
een keer kom eten, hoe kan ik dan de kans vergroten dat ze 
zin heeft in een weekend Texel?” Nick en Eloise schieten in 
de lach. Maartje wijst naar de prachtige panoramafoto aan 
de muur boven de bar. Het is een zwart-witfoto met de 
vuurtoren in het rood. “Als ze hier langsloopt, kan ze niet 
meer om Texel heen. Dan komt ze vanzelf wel op het idee 
om er heen te gaan.”

Ik knik. Ja, dat is het mooiste, als Marion zelf op het idee komt 
om met mij naar Texel te gaan! Timing is immers alles. Ik ga 
haar uitnodigen om een keer zo’n lekkere wandeling te maken 
net als toen, en dan – verrassing! – neer te strijken in De Jutter.

De groeten van Koos!

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

Aan de inrichting binnen wordt hard gewerkt.

Nick Huijben (l) en Maartje de Ruijter.
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Van de wijkmanager: 
Werken in wijken

Het team ‘Werken in Wijken Weidevenne’ is bij de een 
wat bekender dan bij de ander. Het bestaat uit diverse 
organisaties, zoals de gemeente, politie, handhaving, 
Clup Welzijn, SPURD en woningbouw, die zichtbaar en 
onzichtbaar samenwerken in de wijk. Ze zorgen er voor 
dat de wijk veilig en leefbaar is en blijft, van het schoon 
en heel houden tot het aanpakken van overlastsituaties.

Ik vind het fijn dat bewoners steeds beter de weg weten te 
vinden naar de gemeente met vragen of meldingen over de 
openbare ruimte. Ze gebruiken hiervoor de ‘Mijn gemeente app’ 
of de website www.purmerend.nl/bewonersmelding. Over allerlei 
zaken in de openbare ruimte kunt u een melding doen, bijvoor-
beeld over groen, defecte lantaarnpalen of bestrating. Het is een 
goed systeem en u kunt ook bericht krijgen over de afwikkeling 
van de melding.

In Weidevenne is de afgelopen tijd een aantal leuke initiatieven 
gerealiseerd. Het Calisthenicspark bij de zilveren glijbaan is, 
zoals u elders in deze wijkkrant kunt lezen, opgeleverd en wordt 
zeer goed gebruikt. Ook de nieuwe vissteiger bij Woonstate Pas-
toors aan de Karavaanstraat is een succes. Dit waren initiatieven 
die bewoners met veel toewijding hebben opgezet en die zijn 
gefaciliteerd door de gemeente.

We maken ons nu weer op voor de wintertijd, de donkere maan-
den waarin ik me ook weer vol zal inzetten voor de wijk. Uw 
vragen of opmerkingen zijn altijd bij mij welkom. Waar het mo-
gelijk is, help ik u op weg of verwijs ik u naar de juiste personen 
of instantie. U kunt me bereiken op 0299-452452, of stuur een 
e-mail naar m.lanting@purmerend.nl.

Groeten,
Michael Lanting, Wijkmanager Weidevenne. 

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 17 november 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 hek van het school-

plein bij basisschool De Koempoelan. De winnaar na loting is 
Ilona Oostindier. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op! 

Burendag in Weidevenne

In het laatste weekend van september werd weer 
burendag gevierd. Ons redactielid Ria ging bij de 
Swazistraat en Provence langs om te kijken wat er was 
georganiseerd. Dit jaar liet het weer helaas te wensen 
over. Er viel veel regen, maar koud was het gelukkig 
niet, en Burendag ging hoe dan ook door.

’s Middags gaat het feest in 
de Swazistraat van start en 
verzamelen de buren zich 
in de tenten. Eerst drinken 
ze iets en daarna spelen ze 
in teams spelletjes om een 
heuse wisselbeker. Ook voor 
eten is gezorgd, en het feest 
gaat door tot in de avond.

België
Als ik aankom bij de 
 Provence, worden net de 
partytenten opgezet. 
Door de harde wind is dit op 
een andere plaats dan was 
bedacht. “Deze straat doet al 
voor de elfde keer mee”, hoor 
ik iemand zeggen. Elk jaar 
kiezen deze buren een thema; 
dit keer is dat België.  
Er is dan ook keuze uit diver-
se Belgische biertjes en ook 
een frietkot ontbreekt niet. 
De kinderen leven zich uit op 
het springkussen en er is een 
dj om het feestje muzikaal te 
omlijsten. Al met al was het 
reuze gezellig!                      

Waar is dit?

Gezelligheid in de Swazistraat.

Enthousiaste buren in de Provence. 

De kinderen leefden zich uit.

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 12 december 2019.
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