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Ara Jessie vliegt vrij op locatie
“Jessie is een papegaai, een groenvleugelara, is nu 
tweeënhalf jaar oud en doet aan ‘free flight’.” Aan het 
woord is Marjon Kavousi, de eigenares van Jessie. Ze 
vervolgt: “Het is niet zo dat je zo’n vogel zomaar buiten 
kunt laten vliegen en dat hij dan ook weer vanzelf 
terugkomt. Daar is een hele training aan voorafgegaan. 
De groenvleugelara is een beetje een eigenwijze vogel, 
vergeleken met andere soortgenoten. Ik ken wel andere 
exemplaren, maar zo een als Jessie ken ik verder niet.”

‘Free flight’ is het vrij laten 
vliegen van je vogel op 
locatie. Het trainen begint 
met recall, waarbij de vogel 
heen en weer vliegt tussen 
zijn stok en zijn baasje. 
Dit gebeurt binnenshuis. 
Vervolgens wordt een grote 
binnenruimte (bijvoorbeeld 
een manege) gezocht om 
de vogel meer vaardigheden 
aan te leren. Wanneer dat 
goed gaat, wordt gestart 
met buiten vliegen op 
niveau 1. Dit is dan op een 
grote open vlakte, waardoor 

goed contact kan worden gehouden met de vogel. Als dit 
goed gaat, gaat men door naar het volgende niveau. Dit 
gaat zo verder tot niveau 5, bijvoorbeeld een woonwijk, met 
veel obstakels.

At Liberty
Naast free flight is er ook nog At Liberty. “Dit betekent dat je 
de vogel vanuit huis de vrijheid geeft om te vliegen. Er is dan 
geen zicht of contact. Het dier bepaalt dan zelf wanneer het 
weer thuiskomt”, zo vertelt Marjon.
Ze vervolgt: “Jessie vliegt op beide manieren. Dat maakt haar 
bijzonder, want veel vogels vliegen maar op één manier. Maar 
het is wel zo dat de vogel altijd redelijk in de buurt blijft van 
de plek waar die thuishoort. Tijdens de training is het ook wel 
voorgekomen dat ik Jessie ergens moest ophalen.”

Dierenambulance
Bezorgde bewoners, die Jessie ergens in de wijk zien 
zitten, bellen geregeld de dierenambulance, maar daar is 
Jessie inmiddels wel bekend. Marjon heeft al contact gehad 
met medewerkers van de dierenambulance en die weten 

dat ze bij meldingen niet hoeven uit te rukken om Jessie 
op te halen.

Do’s en don’ts
Mocht je deze groenvleugelara ergens in de wijk 
tegenkomen, laat haar dan maar lekker zitten; ze vindt haar 
weg naar huis heus zelf wel.
En een vriendelijk doch dringend verzoek van Marjon is de 
vogel vooral niet te voeren. Ze krijgt thuis voldoende te eten 
en ook speciaal voer, want 
ook een vogel dient gezond 
te eten.

“En hoewel Jessie een tro-
pische vogel is, vindt ze het 
ook wel leuk in de sneeuw. En 
dat laat ze dan blijken ook,” 
vertelt Marjon. “Als ik het dan 
te koud vind en naar binnen 
ga, blijft Jessie lekker buiten. 
Ze heeft het dan reuze naar 
haar zin.”

De redactie wenst Jessie 
veel veilige vlieguren en voor 
Marjon veel plezier daaraan. l

Redactioneel
De redactie heeft weer haar best gedaan om een interessante 
uitgave voor de bewoners te realiseren. Uit de vele reacties en 
inzendingen is gebleken dat de woordzoeker populair is en die 
heeft daarom een vaste plaats verworven in de wijkkrant. Ons 
speurende redactieteam heeft weer leuke dingen in de wijk 
ontdekt en doet hiervan op levendige wijze verslag. Deze keer 
hebben we een item over een dansschool die buiten oefent. Ook 
een activiteit van het Hoogheemraadschap, de instantie die waakt 
over onze waterhuishouding, bleef niet onopgemerkt. Tevens 
komt het water ter sprake in het artikel ’De regen in de ton’, over 
het nut van een regenton en een groene tuin. Bewoners aan 
de Londenhaven hebben bewezen dat er toch een feestje kan 
worden gebouwd in deze tijd. Verder komt een vreemde vogel, 
genaamd Jessie, kleurrijk in beeld. En natuurlijk is er aandacht 
voor het 25-jarig bestaan van de Weidevenne, een terugkerende 
rubriek waarvoor we ook graag uw inbreng tegemoet zien. Deze 
keer is de Jan Blankenbrug het onderwerp in deze wijkkrant.

Veel leesplezier,
De redactie.  l

Jessie

Jessie in free flight
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Beheer sloten  
Weidevenne nader bekeken

Uw redactielid ziet wel vaker bootjes varen door de sloten 
van de Weidevenne, meestal in de zomermaanden. Twee 
keer per jaar komen ze met een speciaal bootje het riet 
langs de kanten van de sloot verwijderen.In hun kielzog 
nemen ze dan, tot mijn spijt, ook de bloeiende waterlelies 
mee. Achter hen aan vliegt dan altijd een sliert meeuwen, 
die zo op een gemakkelijke manier een visje kunnen  
verschalken. Begin april zag ik echter een bootje met 
medewerkers van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, die een meetlint spanden over de breedte 
van de sloot. Langs dit lint prikten ze op diverse plekken 
met een peilstok – en mijn nieuwsgierigheid was gewekt.

De sloten van de Weidevenne 
vallen onder het Waterschap 
Purmerend, een onderdeel 
van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Ze 
werken aan de bescherming 
van het land tegen het 
water, tegen wateroverlast 
en watertekort, voor schoon 
en gezond oppervlaktewater 
en voor veilige (vaar)wegen. 
Er wordt samengewerkt 
met andere instanties die 
te maken hebben met 
water, zoals bijvoorbeeld 
Rijkswaterstaat, de provincie, 

de gemeenten en het drinkwaterbedrijf. Ze proberen rekening 
te houden met ieders belang, maar het algemeen belang (de 
veiligheid) staat altijd voorop. Dit is dus dé instantie waar ik 
wat meer te weten zou kunnen komen over het inpeilen van 
de sloten.

Wel of niet baggeren
Ik had contact met Jorrit Voet, woordvoerder annex 
communicatieadviseur van het Hoogheemraadschap. Hij 
schreef: ‘In voorbereiding op het baggerwerk van 2022 wordt 
een aantal sloten in Weidevenne ingepeild. Dit wil zeggen dat 
de diepte van de sloot wordt ingemeten. Deze peilingen geven 
ons inzicht in de waterdiepte en de dikte van de aanwezige 
baggerlaag. Met deze informatie bepalen we of een sloot 
wel of niet moet worden gebaggerd. Is de baggerlaag te dik, 
waardoor de doorstroming onvoldoende is, dan wordt besloten 
om te baggeren. Voldoende doorstroming is belangrijk om 
bij (hevige) regenval water snel te kunnen afvoeren, zodat de 
straten in Weidevenne zo min mogelijk overlast ervaren. Ook 
in tijden van droogte moet water kunnen worden aangevoerd. 
Mocht er worden gebaggerd in Weidevenne, dan vindt de 
uitvoering plaats in 2022.’

Meer informatie kunt u vinden op www.hhnk.nl.  l

De regen in de ton
De Weidevenne heeft niet bepaald de naam een groene 
wijk te zijn. Wat 25 jaar geleden nog groen gras was 
is inmiddels de grootste steenvlakte van Purmerend. 
Veel wijkbewoners hebben besloten een gemakkelijke 
tuin aan te leggen van veel stenen en weinig groen. 
Dit lijkt logisch te klinken, maar het is slecht voor de 
waterhuishouding, vooral in perioden met veel regen. 
Dan kan het water namelijk niet worden afgevoerd op 
de oorspronkelijk bedoelde manier. Wateroverlast is in 
sommige gevallen het gevolg.

We moeten niet vergeten dat we in een polder wonen, die 
opgespoten is met zand. De oude contouren laten zich geregeld 
zien; we merken het bijvoorbeeld aan de verzakkingen.
Het is daarom goed als er meer groen in de tuinen zou komen. 
Hierbij wordt natuurlijk niet bedoeld de aanslag op de tegels, 
maar gaat het om de planten en struiken. Het verzakken van 
stenen en tegels is een terugkerend probleem met bijbehorende 
ergernis. Door meer planten en struiken te planten kan dit worden 
voorkomen en kan het regenwater goed worden afgevoerd.

Regenton
Een ander voorbeeld van 
duurzaamheid wordt door 
de gemeente gesubsidieerd: 
de regenton. Wat men zich 
kan afvragen is hoeveel 
huishoudens in de Weidevenne  
een regenton in de tuin 
hebben? Het nut is immers 
duidelijk: ze vangen water op 
voor de tuin. Drinkwater, dat nu 
vaak wordt gebruikt, bevat kalk, 
en dat is niet goed voor de tuin. 
Maar ook de ramen kunnen 
met regenwater worden gelapt 
en zelfs het toilet doorspoelen 
wordt genoemd.
Het klimaat wordt steeds 
heftiger. We kennen 
perioden van extreme regenval en extreme droogte. Op deze 
momenten kan de regenton van groot belang zijn. In een 
regenton kan tot tweehonderd liter worden opgevangen, 
afhankelijk natuurlijk van de grootte. Dat scheelt op de 
waterrekening, want regenwater is immers gratis. De 
gemeenteraad heeft besloten de inwoners met korting 
aan de regenton te krijgen. Deze regeling wordt ergens dit 
voorjaar van kracht – of is dit bij het verschijnen van deze 
wijkkrant al geworden.

Klimaatplan
De overheid zit niet stil op het punt van het klimaat en 
waterbeheersing, zeker niet in de regio Purmerend. Er 
is bijvoorbeeld een klimaatplan Zaanstreek-Waterland 
opgesteld, waarin allerlei ideeën staan over hoe men 
verantwoord kan omgaan met overvloedig regenwater.  l

Inpeilen van een sloot
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25 jaar Jan Blankenbrug
In het kader van het 25-jarig bestaan van onze wijk 
belichten we elke uitgave, aan de hand van oude foto’s 
en inzendingen van lezers, een bepaald onderwerp of 
gebied. Deze keer is dit de Jan Blankenbrug.

Waar tot ver in de vorige 
eeuw nog een pontje vol-
deed om naar Purmerland te 
komen via een polder die nu 
de Weidevenne heet, was dat 
na de bebouwing geen optie 
meer. Bruggen moesten er 
komen om de vele bewoners 
naar de andere kant van het 
kanaal te brengen, en wel 
drie in getal. Er was natuurlijk 
al de brug over het kanaal, 
’de sluis’,  maar deze was 
niet geschikt om de duizen-

den nieuwe inwoners te ‘overbruggen’ naar het oude centrum.
De Weidevenne staat trouwens bekend om zijn bijzondere 
bruggen; de Stokkenbrug en de Melkwegbrug zijn daar voor-
beelden van. Deze zijn zelfs wereldberoemd.

Bascule
De Jan Blankenbrug is een brug van het type bascule, met 
drie afzonderlijke delen, twee voor fietsers en voetgangers, en 
een voor het snelverkeer. In het begin waren er veel storingen 
in het technische gedeelte en waren de automobilisten vaak 
genoodzaakt de verderop gelegen Mandelabrug te nemen.
De naam van de Jan Blankenbrug is afkomstig van de man die 
bouwkundig ingenieur was bij het toenmalige Waterstaat en 
in die functie mede verantwoordelijk was voor de aanleg van 
het Noord-Hollandsch Kanaal. De  Jan Blankenbrug over het 
kanaal is een verlengstuk van de Gorslaan en vormt zodoende 
een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de Weide-
venne. Bijkomend voordeel voor de bewoners van de Gors is 
dat ze een snelle verbinding kregen naar de A7 en niet meer 
door het centrum hoefden te rijden.

Palen
Zoals alles in de Weidevenne staat de Jan Blankenbrug ook op 
geheide palen. Op de foto zijn de dertig meter lange palen te 
zien die nodig waren om een stabiel wegdek te garanderen.
Er werd een bescheiden feestje gevierd toen de brug officieel 

in gebruik werd genomen 
en het tijdelijke pontje uit de 
vaart kon worden genomen.
De brug heeft tot op heden 
zijn diensten bewezen en 
voldoet aan de aan hem 
gestelde eisen. Zomers 
varen er veel plezierjachten 
en vrachtschepen door het 
Noord-Hollandsch Kanaal. 
Voor hen zit een brugwachter 
op zijn post in de toren.  l

Dansen in coronatijd
Het is een stralende dag. Terwijl ik op die woensdag op 
mijn fiets door de Nijlstraat rijd, trekt een groep dansende 
meiden mijn aandacht. Dansen? In de open lucht? En 
waarom hier? Tja, dan ga je even op onderzoek uit.

Voor de groep staat Edesta, zo bleek later, de danslerares. 
Zij is de eigenares van dansschool Les Tigres en samen met 
haar partner, die onder andere het zakelijke deel voor zijn 
rekening neemt, runt ze deze dansschool.

Open lucht
“Vanwege corona mogen we binnen geen les geven”, vertelt 
Edesta me. “Dus dan maar in de open lucht. Tenminste, 
als het weer geen roet in het eten gooit. Het weer moet 
wel redelijk zijn en in elk geval mag het niet regenen”, zo 
vervolgt ze haar verhaal. En inderdaad, zowel dansscholen 
als sportscholen zijn vanwege corona gesloten en het is niet 
toegestaan binnen activiteiten te organiseren.

Filmpjes
Dus dat kan ook betekenen dat er geen les wordt gegeven, 
als het weer het niet toelaat, maar daar heeft ze het volgende 
op bedacht. Ze heeft diverse filmpjes, die ze naar de 
leerlingen stuurt. Zodoende hebben die toch lesmateriaal om 
thuis te kunnen oefenen. “Want we zijn wel bewust bezig en 
we moeten verder”, vertelt Edesta. Immers, bewegen is altijd 
goed, en zeker in coronatijd.

Purmaryn
En dat ze verder moeten, is me wel duidelijk, want na veel 
oefenen staat er een optreden gepland, en niet minder dan 
in theater De Purmaryn. Echter, vanwege corona blijft ook dit 
optreden achterwege tot betere tijden.
Dat deze dansschool trouwens niet zonder succes is, blijkt 
ook wel uit het feit dat een van de dansgroepen van Les 
Tigres een nummer-1-plaats heeft gehad met de Socaboys.

Mocht u enthousiast zijn geworden, kijk dan eens op  
www.lestigres.nl en op Instagram onder lestigresdance.

Naam en adres van Edesta bij redactie bekend.  lJan Blankenbrug – de palen

Jan Blankenbrug Foto Piet Jonker

Dansles in de open lucht
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Coronaproof pensioenfeest 
voor Karel Uijtenboogaard
Hoe viert men tegenwoordig, dat wil zeggen ten tijde van 
corona, met alle opgelegde beperkingen, eigenlijk een 
pensioenfeest, vroeg de familie Uijtenboogaard zich af.

In het diepste geheim 
werd een coronaproof 
feest voorbereid, 
locatie: Londenha-
ven. Het ging hier om 
de gepensioneerde 
Karel Uijten boogaard, 
die zijn arbeidzame 
leven, zegge 49 jaar 
lang, heeft gewerkt 
als allround timmer-
man, waarvan 47 jaar 
bij woningbouwver-
eniging Rochdale.

Op 30 maart, zijn 
verjaardag, werd Karel allereerst verrast door versiering van zijn 
voordeur, met ernaast gezeten een goed gelijkende, aangeklede 
pop. In de middag werd Karel nog nietsvermoedend naar buiten 
gelokt, waar muziek de sfeer al bepaalde. Karel ging zitten en 
een waar schouwspel voltrok zich voor zijn ogen. Zo’n  twintig 
prachtig versierde auto’s, bevolkt met familie, vrienden en oud 
collega’s, reden langs zijn voordeur.

Traktatie
Zijn zesjarige kleindochter Jenelle bezorgde de genodigden 
middels een schep een traktatie. Haar opa keek trots toe hoe 
ze dat deed.
Henk gaat nog lang niet achter de geraniums, want hij werkte 
immers al sinds zijn zestiende. Een van zijn eerste bezigheden 
wordt het helpen bij de speeltuin, als vrijwilliger.  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 25 mei 
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 het voetbalveld achter 
basisschool de Koempoelan. De winnaar na loting is 
R. Signer. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op! l

Woordzoeker

Voor de puzzelaars onder u hebben we een woordzoeker. Als 
u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een cadeaubon
ter waarde van vijftien euro. Mail uw oplossing onder
vermelding van ‘woordzoeker’ uiterlijk 25 mei naar
info@weidevenner.nl. De oplossing  van het vorige nummer
was: Festiviteiten. De winnaar na loting is H. Mohrs.
Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!

Toch verjaardagsfeest voor Karel

Waar is dit?

Oplossing

l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Ad Broeders, Ria Groot, Chris de Vries en Adrie Wien.
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 24 juni 2021.
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