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Atti Bahadori, een gedreven vrouw

In september ging 
Atti Bahadori uit 
Purmerend vier dagen 
in hongerstaking. Ze 
overnachtte vlakbij het 
Binnenhof in een tentje 
op het Plein. Met haar 
actie vroeg ze bij de 
Haagse politiek aandacht 
voor de schending van 
mensenrechten in Iran. 
Daar is onlangs (‘na 
een schijnproces’) de 
worstelkampioen Navid 
Afkari geëxecuteerd.

Dertig jaar geleden vluchtte de geboren Iraanse vanwege 
haar politieke ideeën naar Nederland. Ze was toen 
twintig jaar. Sinds die tijd heeft ze zich ingezet voor de 
mensenrechten in Iran en is ze secretaris van de Stichting 
Onderzoek Oorlogsmisdaden. We spraken met haar af om 
meer te weten te komen over haar drijfveren.

Zwarte lijst
Atti vertelt: “Ik heb door heel Nederland gewoond en me 
altijd welkom gevoeld. Sinds 2003 woon ik met mijn dochter 
in Purmerend op een geheim adres. Ik ben mediator en 
jeugdmaatschappelijk werkster. Ik heb het goed hier, ben 
betrokken bij veel buurtactiviteiten en doe vrijwilligerswerk. Het 
is moeilijk dat ik mijn familie in Iran, en vooral mijn moeder, niet 
kan bezoeken, omdat ik nog steeds op een zwarte lijst sta.”

Boeken
Atti heeft twee boeken 
geschreven. ‘Gouden maan’ 
is een Iraanse familiekroniek. 
‘Onder dezelfde sterrenhemel’ 
beschrijft de ontvoering 
van haar dochter door haar 
ex-man naar Iran en de weg 
die ze heeft moeten gaan 
om haar terug te halen. 
Ze noemt zichzelf dan ook 
een idealistisch en politiek 
activiste.  l

Atti is van mening dat Nederland medeverantwoordelijk is voor 
de internationale mensenrechten. “In Den Haag is zelfs het 
Internationaal Gerechtshof gevestigd. De Nederlandse regering 
kan zich niet verschuilen achter het feit dat we deel zijn van de 
Europese Unie. Ik vind dat ze zich sterker moet uitspreken.”

Premier
De meeste politici die haar tentje passeerden, schonken weinig 
aandacht aan haar actie. Toch lukte het Atti de aandacht te 
trekken: ”Uiteindelijk kreeg ik de toezegging dat premier Rutte 
zou langskomen. Ik heb inderdaad met hem over de schending 
van de mensenrechten in Iran gesproken. Hij zou het opnemen 
met minister Blok van Buitenlandse Zaken. Op dit moment zit ik 
nog te wachten totdat een definitieve afspraak wordt gemaakt.” 
Zo lang er zoveel ongelijkheid is, blijft Atti strijden voor een 
betere wereld.  l

Bodemonderzoek in het kanaal 

Al enkele weken ligt een kleine werkschuit in het 
Noordhollandsch Kanaal bij de spoorbrug. Mannen 
met oranje zwemvesten peilen er met lood tot op de 
bodem en een duikteam doet bodemonderzoek.

Wat is de reden van de 
aanwezigheid van dit 
vaartuig, vroeg de redactie 
zich af. Ligt er misschien een 
scheepswrak op de bodem, 
of iets anders? Uw redacteur 
raakte in gesprek met de 
uitvoerder en stelde hem als 
eerste de vraag: “Wat bent u 
hier aan het doen?”

“Op dit moment brengen we 
de twaalf kabels die onder 
het kanaal lopen nauwkeurig 
in kaart.”

“Wat zijn dat voor kabels? En waarom doet u dit?”
“Het gaat om elektriciteits- en gaskabels, en ook de NS heeft 
zijn eigen net. Dit doen we omdat op een later tijdstip de 
dukdalven bij de brug worden vervangen. Dit is een dusdanig 
grote klus dat er grondig voorwerk moet worden verricht,” aldus 
de vriendelijke uitvoerder. Kortom, raadsel opgelost.  l

Atti bij haar tentje op het Plein

Al weken ligt deze boot aan de 

rand van onze wijk.

In gesprek met Mark Rutte
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Columbuzz is eindelijk open!

Het heeft lang geduurd, maar onze jongeren 
kunnen zich verheugen op een prachtig nieuw 
ontmoetingscentrum. In verband met Covid-19 is het 
centrum (nog) niet officieel geopend, maar er kan 
gelukkig, met handhaving van de regels ten aanzien 
van het coronavirus, van worden gebruikgemaakt. 

De redactie 
bezocht het 
centrum op 
vrijdagmiddag. 
Het was niet zo 
druk en er was tijd 
voor een praatje 
met een aantal 
bezoekers en de 
jongerenwerkers. 
Wat opvalt bij het 
binnenkomen is 
hoe ruim en licht 
het pand is. De 
ruimte is ingericht 

met een pooltafel, een tafeltennistafel, een chillhoek met een 
prachtig scherm waarop de gasten kunnen gamen en een 
grote bartafel waaraan ze wel met tien man kunnen zitten.

Muziek
Aan de hoge bartafel zit Damiën Wiersma (17), die op dat 
moment een door hem gemaakte track laat horen aan een 
van de jongerenwerkers, Danielle Karsten. Hij vertelt: “Sinds 
mijn dertiende maak ik al muziek, eerst ging ik naar Comic 

– ook een jongerencentrum
in Purmerend –, maar ik kan
nu ook thuis tracks maken.
Ik ga hiermee binnenkort
naar een bekende studio in
Amsterdam.” Op de vraag
hoe lang hij Columbuzz al
bezoekt, vertelt hij verder:
“Ik kom hier sinds twee
maanden, maar loop vier
dagen per week stage en ga
één dag naar school, dus ik 
kan niet zo vaak komen.” Wie 
weet gaan we nog veel van
Damiën horen!
We spreken ook met Marden Deurloo (19), die hier kind aan
huis is. Hoe vaak hij naar Columbuzz komt? “Elke avond,
want overdag werk ik, en ik kom hier al acht jaar. Er is een
vaste kern die elkaar kent, vriendschappelijk met elkaar
omgaat en voor elkaar zorgt.” Hij moet weg, want hij gaat
nog even wat boodschappen doen.

Huiskamer
Danielle Karsten: “Het is de taak van de jongerenwerkers 
dat alles in goede banen wordt geleid, dat de jongeren goed 
met elkaar omgaan en elkaar respecteren. We koken hier 
soms ook met elkaar, want we hebben een prima keuken. 
Gezamenlijk houden we de boel schoon. Zie dit maar als een 
grote huiskamer, een tweede huis voor de jeugd van tussen 
de elf en achttien jaar. Dit is een ontmoetingsplek waar ze 
ook problemen met ons kunnen bespreken.” 
Door de opleving van het coronavirus is Columbuzz sinds 29 
september weer enkele weken gesloten voor inloop, maar zijn 
jongeren wel welkom als ze een één-op-één gesprek willen. l

Leefbaarheid in onze wijk: reacties

In de vorige wijkkrant vertelde een inwoonster van 
Weidevenne dat de leefbaarheid in onze wijk achteruit 
lijkt te gaan. Dit gevoel leeft bij meer mensen, zo blijkt 
uit de reacties die we hierop kregen. Onderstaand 
plaatsen we daarom enkele citaten uit de mails die 
we ontvingen van enkele wijkbewoners die anoniem 
willen blijven (hun namen zijn bij de redactie bekend). 
Ons kersverse redactielid Chris schreef een eigen 
beschouwing en nam contact op met de wijkmanager. 
Zijn artikel leest u ook op pagina 3.

Reacties
‘Het verhaal van de mevrouw die anoniem wil blijven heeft me 
echt geraakt. Ik begrijp heel goed waar ze het over heeft. Het 
lijkt erop dat men het erg moeilijk vindt rekening met elkaar te 
houden. Als je bijvoorbeeld overlast ondervindt van bootjes 
en inzittenden, mag je niets zeggen. Men vindt altijd dat jij 
dan overdrijft en dat het allemaal wel meevalt.’

‘Mijn vrouw en ik dachten dat we de enigen waren die zich 
ergerden aan de verloedering van de buurt. De veroorzakers 
trekken zich niets aan van wat medebewoners vinden van 
hun gedrag. Bellen doen ze de hele dag, maar die telefoon 
gebruiken om aan de gemeente door te geven dat ze van hun 
grofvuil af willen, is te veel moeite. Dat staat dan wekenlang 
in de straat.’

‘Ik herken me volledig in het gepubliceerde verhaal. De 
telefonische gesprekken die mensen in het openbaar en in 
hun tuin voeren zijn luidkeels, alsof er niemand meer in hun 
omgeving aanwezig is. De telefoon wordt zelfs op luid gezet 
en hele gesprekken kun je live volgen.’

‘De tijd is absoluut veranderd, de opvoeding laat te wensen 
over. Ouders die in het bijzijn van hun kinderen grove taal 
gebruiken en opgejut gedrag vertonen. Die hun kinderen op 
school afzetten en nadien doodgewoon voor een deur van 
een ander in groepen staan te kletsen, zonder rekening te 
houden met die bewoners.’ l

Gamen kan in Columbuzz

op een groot scherm.

Jongeren in gesprek.
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Burendag wisselend verlopen

Ook dit jaar stond de Burendag gepland, en wel 
voor zaterdag 26 september, de vierde zaterdag van 
de maand. Voor vijf plekken in Weidevenne waren 
activiteiten aangemeld, zo gaf de landelijke website 
aan, en dus ging redactielid Ad op pad om een en 
ander vast te leggen. Zijn ervaringen waren wisselend.

Al snel bleek dat er weinig 
bedrijvigheid was. Zou het 
aan het coronavirus liggen? 
Bij nadere bestudering 
van het schema bleek 
dat de evenementen in 
de Karavaanstraat en op 
het Abel Tasmanplein al 
een dag eerder hadden 
plaatsgevonden, op 
vrijdag dus!

Afgelast
Dan zouden er nog drie over 

moeten zijn, maar ook dat viel tegen. Ad keek beteuterd op toen 
hij, voor niets, naar de Barcelonahaven en de Swazistraat was 
gereden. Op beide locaties nam hij niets waar. De activiteiten 
waren afgelast, zo werd hem verteld. En de oorzaak daarvan 
had inderdaad terdege te maken met het virus.

Sumba
Gelukkig was het op Sumba anders. Zo’n 35 buurtbewoners 
bevonden zich op straat, die met tenten, een springkussen en 
een snackkar was ingericht voor een gezellige Burendag. “We 
hebben geen bijdrage gekregen uit het Oranjefonds”, vertelde 
de initiatiefneemster van deze dag, Wendy van der Bijl, “want 
daarvoor moet je iets opknappen of een activiteit uitvoeren 
met de buurt, maar daar is hier geen sprake van. Wij wilden 
gewoon een gezellig samenzijn.”

Geluid
En gezellig was het zeker. Het springkussen, in de vorm van een 
huisje, werd door de jeugd gretig gebruikt. Dat was te merken 
aan het geluid dat uit het binnenste kwam.
De ouderen uit de buurt stonden op straat, met in hun hand 
een wijntje of een biertje, terwijl de coronaregels niet uit het oog 
werden verloren. 
Ook Ad kreeg een 
biertje aangeboden, 
dat hij dankbaar 
aanvaardde. Op 
de statafels in de 
tenten stonden 
schalen met hapjes. 
Kortom, het was 
echt een gezellige 
bijeenkomst. “En 
dat is precies 
de bedoeling”, 

vertelde Wendy. “Het is de eerste keer dat zo’n dag hier is 
georganiseerd. Of ik het volgend jaar weer doe? Misschien is er 
iemand anders enthousiast geworden die het wil organiseren; 
we gaan het wel zien.”

Omstandigheden
Kortom, een ietwat tegenvallende Burendag was het wel, 
maar vanwege de omstandigheden was daarvoor zeker wel 
begrip. We hopen dat het volgend jaar beter zal zijn en dan is 
Ad ook weer van de partij. Mocht u na het lezen van dit artikel 
enthousiast zijn geworden, noteer dan vast de datum in uw 
agenda: zaterdag 25 september 2021. l

Leven in een veranderende wijk
Het artikel in de vorige wijkkrant over de leefbaarheid 
in onze wijk heeft veel zand, immers ruim aanwezig, 
doen opwaaien. Weidevenne bestaat inmiddels ruim 
twintig jaar en er gaan zaken opvallen die bij een vol-
wassen buurt horen.

In elke buurt komen klachten voor over burenoverlast, 
in tuinen vanwege luidruchtige feestjes, te hard rijdende 
auto’s, hangjongeren die overlast geven, parkeerproblemen 
en te snel varende bootjes, kortom, een veranderende 
leefbaarheid. Iedere nieuwe wijk moet zijn identiteit vinden, 
maar het mag niet zo worden dat de Weidevenne de naam 
krijgt een plek te zijn waar de leefbaarheid achteruitgaat. 
Dat moeten we voorkomen en daar zijn we allemaal bij en 
verantwoordelijk voor, laten we ‘welzijn’.

Energie
De wijk verandert, kleine kinderen worden volwassen en blijven 
noodgedwongen langer thuis wonen, inwoners worden ouder 
en verlaten soms het arbeidsproces, en daartussen heb je de 
groep die komt om te slapen, maar ook steeds meer thuiswerkt. 
Dat geeft allemaal nieuwe energie en daardoor verandert er 
iets in de wijk. Er gaan dingen opgemerkt worden en dat heeft 
voor- en nadelen. Echter, het overgrote deel van de bewoners 
is tevreden over het wonen in de Weidevenne. Onze buurt staat 
hoog aangeschreven op de vastgoedmarkt en bij makelaars. 
Het is kortom goed toeven in de Weidevenne, maar de klachten 
van bewoners moeten wel serieus worden genomen.

Wijkmanager
De gemeente heeft veel afdelingen en instanties die zorgen 
voor een goede samenleving. Wijkmanager Michael Lanting 
is degene die dat coördineert. Hij weet wat er speelt in de 
wijk en biedt waar mogelijk oplossingen aan. “Uiteraard 
staan we ervoor open om met bewoners die overlast 
ervaren in gesprek te gaan. Mogelijk kunnen we gezamenlijk 
kijken naar oplossingen die ten goede komen aan het 
leefbaarheidsgevoel”, aldus Lanting. De wijkmanager zegt toe 
dat hij zich hiervoor keihard gaat inzetten. Bewoners kunnen 
hem altijd benaderen via m.lanting@purmerend.nl.

Chris de Vries. l

Op Sumba was Burendag goed 

georganiseerd.

Ook aan vertier voor de kinderen was gedacht.

mailto:m.lanting%40purmerend.nl?subject=
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Waar is dit?

Outdoorfitness voor 
zestigplussers gestart

Deze maand ging in onze 
wijk GoldenSports voor 
zestigplussers van start. 
Spurd organiseert in dit kader 
wekelijks een uurtje outdoor-
fitness, wat eigenlijk gewoon 
lekker bewegen in de buiten-
lucht betekent.  U kunt aan 
de slag met oefeningen voor 
conditie, balans/stabiliteit en 
coördinatie. Vanzelfsprekend 
gebeurt dit coronaproof en 
op eigen niveau.

Tijdens de eerste les op 5 oktober viel er wat regen. Ongeveer 
twintig Weidevenners lieten zich echter niet afschrikken. Met 
droog weer verwacht Spurd nog meer deelnemers. 

Meedoen
Iedereen kan meedoen, want de medewerkster van Spurd 
houdt rekening met wat iemand kan. Het gebeuren is elke 
maandag van 10.00 tot 11.00 uur op het sportcomplex van 
FC Purmerend, Savannestraat 51. Het is alweer de derde 
locatie van GoldenSports in de stad, na Wheermolen (sinds 
mei 2019) en De Gors (september 2019).
Ontmoeting en plezier door verantwoord bewegen staan 
centraal. Het aantal deelnemers neemt daar nog steeds toe. 
Spurd nodigt nu ook de zestigplussers van Weidevenne van 
harte uit om mee te doen.

Informatie
Nadere informatie over GoldenSports staat op www.spurd.nl. 
Wie wil meedoen, kan zich aanmelden via goldensports@
spurd.nl of maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.15 
uur bellen met 0299 418 100. Inschrijven kan op elk gewenst 
moment. Een losse les kost € 3,70, een kaart voor zes lessen
€ 20,- en een voor twaalf bijeenkomsten € 40,-. l

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 15 
november naar info@weidevenner.nl. 
Opsturen kan ook: Redactie Wijkkrant 
Weidevenne, p/a Masaistraat 25, 1448 
MG Purmerend. Vergeet niet uw naam 
en adres te vermelden. Veel succes!
De oplossing van de vorige keer is 
Wales nummer 6, de buitenruimte 
aan het Noordhollandsch Kanaal. 
De winnaar na loting is J. Faasse. 
Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op! l

Koos in quarantaine

Koos van Lunteren heeft zich laten testen op corona en 
schreef daarover een verhaaltje. Omdat er voor deze 
wijkkrant veel kopij was hebben we besloten zijn rubriek door 
te schuiven naar december. Koos: “Dat kan prima hoor, ik 
vrees dat corona dan nog steeds actueel is.” Waarvan akte. l

Even voorstellen: 
wijksportcoach Kevin Frelink

Hallo beste inwoners van de 
Weidevenne,

Sommigen van jullie hebben 
mij wellicht al ergens op sociale 
media voorbij zien komen. Mijn 
naam is Kevin Frelink, ik ben 25 
jaar oud en sinds 1 september 
officieel aan de slag als 
wijksportcoach bij Spurd in de 
mooiste wijk van Purmerend, de 
Weidevenne.
Dit betekent dat op het gebied van 
sport en bewegen ik het aan-
spreekpunt ben. Mijn doel is alle 
Weidevenners in beweging te krij-
gen en te houden. Dit geldt voor 
mensen van alle leeftijden, die op 
een eigen, passende manier kun-
nen sporten en bewegen.
Maar wie kan me nu beter vertellen wat er speelt en waaraan 
behoefte is dan de bewoners zelf? Daarom hoor ik het dan ook 
graag als er ideeën en/of vragen zijn, waar ik misschien iets in kan 
betekenen. Iedereen kan contact met me opnemen via k.frelink@
spurd.nl. Op deze manier kunnen we er samen aan werken om dit 
doel te bereiken. Laten we er de niet alleen de mooiste, maar ook 
de sportiefste wijk van maken!

Met sportieve groet, Kevin Frelink .l

Sportieve zestigplussers 

in de buitenlucht.

Als je Kevin ziet krijg je gelijk zin 

om mee te sporten 

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Ad Broeders, Ria Groot, Peter Mackaay en Adrie Wien.
Met medewerking van: Chris de Vries en Koos van Lunteren.
E-mail: wijkkrantweidevenne@gmail.com.
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 17 december 2020.
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