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Even voorstellen:
burgemeester Ellen van Selm

Sinds donderdag 22 sep tember heeft onze stad een nieu-
we burgemeester. Ellen van Selm is die dag geïnstalleerd 
door de com missaris van de koning, Arthur van Dijk. In 
het bijzijn van haar familie, de com missaris van de koning, 
wethouders en raadsleden, legde Van Selm de eed af. 
Locoburgermeester Mario Hegger hing haar vervolgens 
de ambtsketen om.

De burgemeester geeft aan dat ze aan het thuisgevoel van de 
Purmerenders wil werken. Ze wil er voor zorgen dat inwoners die 
dat willen betrokken kunnen zijn bij hun eigen leefomgeving. Veel 
inwoners hechten grote waarde aan de leefbaarheid in hun wijk 
of stad en vinden het ook fijn als ze daarbij worden betrokken. 
Van Selm vindt het belangrijk dat een gemeente daarop aansluit 
en een serieuze gesprekspartner is voor de bewoners. De 
gemeente zoekt de samenwerking met haar inwoners en zal zich 
creatief opstellen in een passende samenwerking.

Opsterland
Ellen van Selm is 58 jaar en lid van D66. Ze was sinds 1 
december 2014 burgemeester van de gemeente Opsterland in 
Friesland. Daarnaast was ze voorzitter van P10, een netwerk 
van grote plattelandsgemeenten, bestuurslid van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en lid van het bestuur van het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Wij als redactie heten de nieuwe burgemeester van harte welkom 
en wensen haar veel plezier in onze mooie stad!  l

Bericht van uw wijkmanager
Inmiddels ligt de herfstvakantie weer achter ons. 
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een 
welverdiende vakantie.

In Weidevenne zijn afgelopen 
periode een aantal leuke bewoners 
initiatieven afgerond. Het initiatief dat 
in het oog springt, is de realisatie 
van een jeu de boulesbaan bij het 
Meander aan de Siouxstraat. Bewo-
ners hadden hier de handen ineen 
geslagen en draagvlak voor het 
initiatief bij de gemeente aangele-
verd. Het resultaat is prachtig en de 
bewoners zijn erg blij.

Na een zeer lange periode is de markt op het winkelcentrum 
Weidevenne verdwenen vanwege de komst van de Action. De 
markt was een initiatief van winkeliers en stond op het particulier 
terrein van het winkelcentrum (eigenaar). Als gemeente zijn we 
door de winkeliers en marktkoopmannen benaderd om te kijken 
naar oplossingen voor de toekomst, om de markt te kunnen be-
houden voor Weidevenne. Als 
gemeente hebben we hierom 
de samenwerking gezocht met 
de eigenaar van het winkel-
centrum, winkeliers en de 
marktkoopmannen. Tot eind 
2022 is de markt te bezoeken 
op het Abel Tasmanplein. In 
goede samenwerking hopen 
we de markt in de toekomst te 
kunnen behouden.

Dit jaar bestaat Weidevenne 25 jaar, een mijlpaal voor 
een bijzonder leuke wijk. Vooralsnog staat er geen viering 
gepland. Mocht u alsnog goede of leuke ideeën hebben 
om de verjaardag van Weidevenne te vieren, dan kunt u mij 
contacten. Wellicht kunnen we in samenwerking een leuke 
dag organiseren voor de wijk en haar fijne inwoners.

Als laatste rest me te melden dat Coen Lageveen 
aanspreekbaar is als wijkwethouder van Weidevenne tijdens 
de afwezigheid van wethouder Thijs Kroese.

Met vriendelijke groet,

Michael Lanting.  l

Ellen van Selm Bron foto: Website Gemeente Purmerend

Michael Lanting Foto: Piet Jonker
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Jubileumfeest in Java

De bewoners van Java vieren dat hun straat 25 jaar 
geleden als eerste van de wijk Weidevenne werd 
opgeleverd. De kop van Sumba is afgesloten door 
partytenten, een luchtkussen, tafelvoetbal, een sjoelbak 
en andere spellen. Het geluk is met de organisatie, 
want het weer is redelijk goed die middag. Niets staat 
dit feest nog in de weg.

Bewoners van het eerste 
uur zijn onder anderen 
Frieda en John Westers 
en Annemieke en Tristan 
Visser. Ze wonen met veel 
plezier in deze straat. 
Tristan vertelt: “Destijds was 
het kiezen, Purmerend of 
Almere. Purmerend heeft 
nog een oude stadskern, dus 
daar kozen we toen voor.” 
Annemieke vult aan: “Toen 
we hier kwamen, was het 

één grote zandvlakte. Met een bootje konden we het kanaal 
oversteken om naar de binnenstad te gaan of om de bus te 
nemen naar Amsterdam.”

Voltooiing
Sinds die tijd is er veel gerealiseerd, onder andere de 
Jan Blankenbrug, het winkelcentrum en de busbaan naar 
Amsterdam. De wijk nadert zo na 25 jaar zijn voltooiing. 
Annemieke: “Het wonen is hier prima, de natuur is dichtbij, op 
de fiets zijn we zo in het Twiske, en in het Weidelandgebied is 
het prima hardlopen. Dankzij de busbaan en de Noord-Zuidlijn 
is Amsterdam heel goed en snel bereikbaar.”

Avontuur
John en Frieda attenderen me op een jong stel dat uit Oekraïne 
komt en vlak naast ze woont. Servii en Svitlana met een voor 
ons onuitsprekelijke achternaam zijn zes jaar geleden in verband 
met zijn werk naar Nederland gekomen en al drie jaar Java-
bewoners. De overstap naar Nederland was een groot avontuur, 
maar ze hebben het erg naar hun zin. Door de oorlog in hun 
vaderland verlenen ze onderdak aan twee gezinnen uit hun land. 
Ze vieren vandaag dit feest mee. De kinderen genieten al van een 
suikerspin; een bewoner had die machine nog op zolder staan.

Frietkraam
De zon breekt zelfs even door 
en de eerste flesjes bier van 
die middag worden geopend. 
Tegen het eind van de middag 
komt een rijdende frietkraam 
en om acht uur, ter afsluiting, 
een echte ijscoman.
Kortom: Java bestaat 25 jaar. 
Op naar het volgende 
jubileum!  l

Purmerends Museum: een 
bezoek meer dan waard
Het is een zondagmiddag 
als ik besluit een bezoek 
te brengen aan het 
Purmerends Museum. Ik 
verwacht hier één en ander 
te weten te komen over 
de geschiedenis van onze 
stad. Het museum op de 
Kaasmarkt is gehuisvest in 
het voormalige stadhuis. 
Helaas wordt de tweede 
verdieping, waar ik de informatie over de geschiedenis van 
onze stad zou kunnen vinden, momenteel verbouwd. Toch 
blijkt mijn bezoek de moeite waard.

Wist u bijvoorbeeld dat we in Purmerend tussen 1895 
en 1907 vier aardewerkfabrieken hadden staan? Samen 
met Delft, Gouda en Den Haag was Purmerend op dat 
moment een van de belangrijkste steden waar Jugendstil-
sieraardewerk werd gemaakt. Op de begane grond zie ik 
een prachtige collectie staan, bestaande uit vazen, schalen 
en beelden. Dit aardewerk is gemaakt in de voormalige 
plateelbakkerijen van de firma’s Wed. N.S.A. Brantjes & Co, 
NV Haga, Jb Vet &Co en L. Huisenga.

Stadstekenschool
Ook hadden we een echte stadstekenschool, die vanaf 1884 
gevestigd was in de voormalige Kaaswaag. De tekenschool was 
van groot belang voor de aardewerkindustrie in Purmerend. 
In het museum kom ik Hendrikus Dekkers tegen in een 
‘levensechte’ film. Hij vertelt dat hij als achtste kind van een 
smid tekenlessen volgt op de tekenschool. Later gaat Hendrikus 
als plateelschilder werken bij plateelbakkerij Brantjes.
Op de eerste verdieping vind ik werk van de in Purmerend 
geboren architecten en vormgevers J.J.P. Oud en Mart Stam. 
Het hele jaar door zijn er diverse tentoonstellingen te zien. 
Op dit moment is er een expositie van fotograaf Milan Gies, 
die foto’s heeft gemaakt van oude of geblesseerde paarden.

Museumwinkel
Ik eindig mijn bezoek in de 
museumwinkel. Hier vind 
je allerlei informatie over 
onze stad, diverse lokale en 
streekproducten, boeken en 
kleine geschenken. Ook is er 
een VVV gehuisvest, waar je 
leuke fiets- en wandelroutes 
kunt bemachtigen.

Brengt u ook eens een bezoek 
aan dit museum, adres: Kaas-
markt 20, of kijk op de website 
www.purmerendsmuseum.nl l

http://www.purmerendsmuseum.nl
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Open dag Biljartcentrum  
op komst
Raymond Ceulemans, Dick Jaspers, Rini van Bracht, 
Frédéric Caudron, Nobuaki Kobayashi, Semih Sayginer; 
het zijn zomaar enkele grote namen van mannen 
die schitterden op het groene laken. Sommigen van 
hen zijn nog steeds actief in de biljartsport. Hoewel, 
tegenwoordig wordt ook op tafels gespeeld die zijn 
voorzien van een blauw laken. Zo ver zullen de meeste 
van ons het niet brengen. We spreken dan  over het 
carambolebiljarten. U weet wel, het spel met drie ballen. 
Op 29 oktober houdt het Biljartcentrum Purmerend 
(BCP) van 12.00 tot 16.00 uur een open dag.

Bij het biljartcentrum spelen twaalf verenigingen, die op 
verschillende dagen van de week een biljartje komen 
leggen. Zo spelen op maandag Animo en Wheermolen, op 
dinsdag DCW en Hazefelder, op woensdag BCO en Paradijs, 
op donderdag BAP, TES en Waterland en op vrijdag Vrij 
Waterland, VDC en De Musketiers.

Welkom
Veel (nieuwe) inwoners van onze stad zijn niet op de hoogte 
dat er een geweldig biljartcentrum is in het Karekietpark, met 
acht kleine en twee grote tafels. Daarom nodigt het centrum 
alle bewoners uit om eens een kijkje te komen nemen op de 
open dag. Iedereen is welkom, ongeacht of je kunt biljarten of 
niet, om kennis te kunnen maken met deze sport en informatie 
te krijgen over de twaalf verenigingen in dit centrum.

Spelmogelijkheden
De sport wordt op verschillende manieren beoefend, zoals 
driebanden, bandstoten en libre. De verenigingen spelen 
op verschillende tijden van de dag. Zo zijn er in de ochtend, 
middag en avond biljartmogelijkheden. Kijk hiervoor eens op 
de website van www.stichtingbiljartcentrumpurmerend.nl.

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt en heeft u interesse om te 
komen kijken? Kom dan op 29 oktober naar het Biljartcentrum, 
Karekietpark 22, of neem contact op met voorzitter Ruud 
Geschiere, telefoon 06-52566381, voor meer informatie.  l

Dick Jaspers Bron foto: Wikipedia

Inlineskateclub Purmerend Bron foto: www.ijseninlineskateclub.nl

In de ijs-startblokken

De IJs- en Inlineskateclub Purmerend 
is er klaar voor: het winterseizoen 
kan beginnen. Er zijn natuurlijk ook 
zorgen, want de opwarming van 
de aarde en vooral de gigantisch 

stijgende gasprijzen zijn de vijanden van het (kunst)
ijs. Maar bij de ijsclub zijn het de optimisten die met 
vertrouwen uitkijken naar het nieuwe seizoen.

De skeelers kunnen worden opgeborgen en de ijzers uit het vet, 
want op 1 oktober opende de kunstijsbaan De Westfries in Hoorn 
– ijs en weder dienende – zijn deuren. Tientallen enthousiaste-
lingen uit Purmerend en wijde omgeving rijden vanaf dan weer 
wekelijks hun rondjes op het kunstijs.

‘Buffelaars’
Op maandag en vrijdag kunnen volwassenen (beginners, 
gevorderden en ‘buffelaars’) onder leiding van 
deskundige instructeurs schaven aan hun techniek 
en conditie. De jongste jeugd begeeft zich op 
zaterdagochtend op het gladde ijs. Er is voor iedereen 
een plekje. Belangstellenden kunnen zich via de website 
aanmelden: www.ijseninlineskateclub.nl.

Gezellig
Schaatsen is niet alleen goed voor je conditie, balans 
en gezondheid, maar ook hartstikke gezellig om 
in groepsverband de schaatssport onder de knie te 
krijgen. Bij de jongste jeugd zijn het vaak de spelletjes 
(zoals tikkertje) die het leuk maken om de schaatssport 
te gaan beheersen. Bovendien zijn er tijdens het seizoen 
allerlei bijzondere activiteiten. Rond 5 december zie je pieten 
op het ijs, rond de jaarwisseling is er de Westfrieslandtocht 
en traditiegetrouw is er ook altijd een avond waar het hele 
gezin gratis mag mee schaatsen.
Kortom, aan het enthousiaste bestuur en de bevlogen 
instructeurs van de IJsclub Purmerend ligt het niet. Nu nog 
even duimen voor het opengaan van de kunstijsbaan. En 
mocht de baan in Hoorn noodgedwongen dicht blijven: de 
ijsclub onderzoekt nu al de alternatieven.  l

http://www.stichtingbiljartcentrumpurmerend.nl
http://www.ijseninlineskateclub.nl
http://www.ijseninlineskateclub.nl
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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 14 november naar wijkkrantweidevenne@

gmail.com. 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 gemeenteperk 
op de hoek Oasestraat, 
Caïrostraat.De winnaar na 
loting is E. van Rigteren. 
Gefeliciteerd, de bon komt 
uw kant op!

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Kitty van den Berge, Ad Broeders, 
Ria Groot 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 15 december 2022.

Waar is dit?

l

l

l

Oplossing

Woordzoeker
De oplossing van de vorige woordzoeker was: ‘waar ben jij ge-
weest’. Door velen van u werd terecht opgemerkt dat een stad 
uit de rij ontbrak, namelijk Kopenhagen, waar uw redactielid 
trouwens toevallig was. Uit het grote aantal inzendingen was af 
te leiden dat ondanks deze misser de oplossing toch goed kon 
worden gevonden. De winnaar na loting is G.T. Riecker-Deun. 
Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!
Ook in deze wijkkrant  hebben we weer een woordzoeker 
voor u. 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  14 november 
naar wijkkkrantweidevenne@gmail.com. Vergeet niet uw naam 
en adres te vermelden.

Nieuws van Spurd

JeugdSportPas
Het is weer zo ver: het kennismaken gaat beginnen. Ben je 
op zoek naar een sport? En wil je graag een paar keer deze 
sport uitproberen bij een sportaanbieder, zodat je er achter 
kunt komen of deze sport geschikt voor je is om mee door te 
gaan? Via de JeugdSportPas kun je uit bijna alle sporten in 
en om Purmerend kiezen zonder dat je gelijk lid moet worden 
of materialen moet aanschaffen. Je maakt dan kennis met 
de lesgever, je ontdekt de sfeer bij een club en leert andere 
kinderen kennen. De JeugdSportPas is voor alle leerlingen 
van groep 1 tot en met 8. Aanmelden kan via 
www.sportpas.nl/purmerend. Met vragen of voor meer 
informatie kun je mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl.

SpurdFun
Inmiddels is de herfstvakantie (en dus ook de bijbehorende Pur-
Vak) voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Dit betekent dat 
ook SpurdFun er weer is. Nu is SpurdFun weer op binnenlocaties 
te vinden. In Weidevenne zijn we op dinsdag van 16.30 tot 18.00 
uur te vinden bij de Weide, en op de woensdag van 15.00 tot 
17.00 uur bij de Kraal. Voor een volledig overzicht van SpurdFun 
(en andere activiteiten): zie www.spurd.nl/agenda.

Clinics op scholen
Op de basisscholen in de Weidevenne zijn de clinics weer van 
start gegaan. We hebben het jaar afgetrapt met kickboksen en 
gaan lopende het jaar nog meer andere sporten aanbieden. 
De clinics hebben als doel kinderen met verschillende sporten 
in aanraking te laten komen. Hopelijk ontdekken ze een leuke 
sport en worden ze daardoor lid van een vereniging.

Baby Groente Tas-Festival
Op woensdag 31 augustus vond ons eerste Baby Groente Tas-
Festival plaats op de Speelweide naast het Leeghwaterbad. 
Gelukkig hadden we mooi 
weer en konden we de 
ouders en baby’s een leuke 
ochtend bezorgen. Hierbij 
werd volop genoten van 
onder andere vers groente en 
fruit uit de regio.
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