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PURMEREND - WEIDEVENNE
 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Dertigjarig jubileum wijkkrant
Het is bijna niet voor te stellen, maar de wijkkrant viert dit 
jaar haar dertigjarige jubileum. Al in 1993 kwam de eerste 
krant  uit in de wijk Purmer-Noord en is later uitgegroeid 
naar de nu totaal zeven wijken: Centrum, Gors, Overwhere, 
Purmer-Noord, Purmer-Zuid, Weidevenne en Wheermolen. 
Sinds de samenvoeging van Purmerend en de Beemster 
schuiven ook de redacteuren van Binnendijks bij de (half)
jaarlijkse vergadering van de wijkkrant aan. Elke wijk heeft 
zijn eigen redactieleden (lees: vrijwilligers), met soms een 
wijkkerngroep als ondersteuning. Ze zijn altijd op zoek 
naar informatieve en leuke onderwerpen om de wijkkrant 
voor u tot een leuke en leesbare editie te maken.

We hadden u graag nummer 1 van de wijkkrant laten zien, 
maar in 1993 werd deze nog niet gearchiveerd. Wel vonden 
we in het Waterlands Archief de notulen van een gezamenlijk 
overleg uit 1998, waarin toen de wens werd opgenomen dat 

de wijkkrant steunkleuren zou krijgen, omdat de bewoners de 
krant saai vonden. Die steunkleuren kwamen er en gaven de 
wijkkrant een aantrekkelijker aanzien – terwijl we nu alweer ik 
weet niet hoe veel jaren in vierkleurendruk verschijnen.

Traject
U staat er misschien niet bij stil, maar er werken momenteel 
in totaal zestien redacteuren bij de acht wijkkranten, die 
altijd hun ogen en oren openhouden voor nieuws om over te 
berichten. Een vaste eindredacteur zorgt voor de puntjes op 
de spreekwoordelijke i. Elke redactie levert tekst en foto’s aan 
de opmaker van Werkom, die in overleg met hen het uiterlijk 
bepaalt. Uiteindelijk stuurt de opmaker de definitieve versie 
naar de drukker. Het is een heel traject: van het moment naar 
de eindredacteur tot uw brievenbus zijn we bijna vijf weken 
onderweg, maar elke keer zijn we weer trots op het resultaat. 
De redacties maken de krant met veel plezier en hopen deze 
nog lang voor u te mogen maken.

Heeft u ook nieuws voor de wijkkrant? Stuurt u dit dan naar 
wijkkrantweidevenne@gmail.com.  l

Even voorstellen: (wijk)wethouder Natalie Saaf
Beste Weidevenners,

Zoals u wellicht weet, is 
wethouder Thijs Kroese 
langer afwezig dan verwacht 
en ben ik sinds 27 oktober 
2022 waarnemend vervanger 
geworden. Hiermee ben ik 
ook uw wijkwethouder, maar 
wie ben ik eigenlijk?

Mijn naam is Natalie Saaf, 
een dame van 52 jaar, 
opgegroeid in Amsterdam-
Noord, tegen Zunderdorp 
aan. Als kind kwam ik 
met enige regelmaat in 
Purmerend: samen met 
mijn ouders boodschappen 
doen bij de Miro en later 
met vriendinnen op de 
vrijdagavond naar de 

koopavond. Ik ben getrouwd met Oscar en samen hebben 
we twee jongvolwassen kinderen, Levi en Norah. In 1997 zijn 
we verhuisd naar Purmerend, gestart in de Gors, waarna we 

in 2004 naar de Weidevenne zijn gegaan.
Mijn ouders hadden een sigarenzaak in Amsterdam, die ik 
met mijn man heb voortgezet als een Primera. Achter een 
toonbank hoor en zie je veel van de grote diversiteit aan 
mensen en leer je luisteren. Naast de dagelijkse praatjes 
hoorde ik daar ook de zorgen en problemen van mensen.
Dat miste ik in mijn eigen woonomgeving, en zo besloot 
ik dertien jaar geleden politiek actief te worden bij de 
PvdA in Purmerend en me kandidaat te stellen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik startte als fractie-assistent, 
om drieënhalf jaar later door te stromen naar raadslid.  
De vorige bestuursperiode werd ik fractievoorzitter en mocht 
ik aanblijven als voorzitter van een van de commissies.  
Het inzetten voor de samenleving vind ik heel mooi om te 
doen: de stad verbeteren op veel verschillende vlakken, 
waarbij je ook vooruit moet kijken.
Dit mag ik nu voortzetten als wethouder, met onder andere 
wonen en onderwijs in mijn portefeuille. Ik hoop gauw kennis 
met u te mogen maken als wijkwethouder en hoor graag van 
u als u tegen zaken aanloopt waarvan u niet direct weet hoe 
u dit moet aanpakken.

Tot gauw,

Natalie Saaf.  l
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Op 1 maart  is de feestelijke 
opening van het nieuwe 
Brownies&downieS in het 
voormalige Grand Café 
in Heel Europa. De twee 
bundelen hun krachten 
en gaan samen verder 
als Brownies&downieS 
in het pand aan de 
Genuahaven 48 in de 
Weidevenne.

Ik ben in gesprek met Jordy den Boer, bedrijfsleider bij de 
Prinsenstichting. Jordy is verantwoordelijk voor de twee 
buitenlocaties van de stichting en het bedrijfsrestaurant en 
het eetcafé aan het Kwadijkerpark 8. Tijdens de dagelijkse 
gang van zaken zorgt Jordy voor effectieve samenwerkingen 
van medewerkers en cliënten op de diverse locaties van de 
stichting.

Puur
Bij Brownies&downieS staan de medewerkers voor puur, in al 
zijn facetten. Hun motto is dan ook ‘Puur is perfect’. Wekelijks 
werken er straks dertig cliënten met een verstandelijke 
beperking. Twintig personeelsleden begeleiden de cliënten 
in de keuken bij bijvoorbeeld het aanleren van snijtechnieken 
of het bakken van brownies. Ook bij de bediening aan uw 
tafel zorgen ze er samen voor dat u kunt genieten. Ook de 
producten waarmee ze werken, beschouwen ze als puur. In 
de nieuwe samenwerking gaan ze werken met producten uit 
de Beemster, zoals vers vlees, kaas en groenten. Van  ieder 
seizoen staat er wel iets uit de Beemster op de kaart. Naast 
de Beemster-producten is de menukaart gevuld met diverse 
koude en warme broodjes, soepen en andere lekkernijen 
waaronder hun overheerlijke brownies.

Verruimd
Doordat beide restaurants samengaan, kunnen de 
openingstijden worden verruimd en kunt u straks op alle 

dagen van de week terecht voor een heerlijk ontbijt, dito 
lunch of diner. Maar ook voor feesten en partijen of een 
heerlijke high tea kunt u straks terecht bij Brownies&downieS.
Gaat u dus vanaf 1 maart vooral eens langs voor een ‘pure 
beleving’ of bekijk de sociale mediakanalen voor meer 
informatie: instagram browniesdowniespurmerend en 
facebook brownies&downiespurmerend. Reserveren kan ook 
via de website www.browniesanddownies.nl.  l

Vereniging Vervoer Ouderen 
veertig jaar

Ze rijden dagelijks door de wijk, de bussen van 
Vereniging Vervoer Ouderen (VVO). Mensen die minder 
mobiel zijn, worden met de bus naar verschillende 
bestemmingen gebracht. Soms is dat familie, 
dokter, ziekenhuis of bingomiddag, maar ritjes naar 
winkelcentrum of zwembad zijn ook de gewoonste zaak 
van de wereld. Er rijden drie bussen met vrijwilligers 
als chauffeur, die vanuit het kantoor aan de Hannie 
Schaftstraat worden aangestuurd – en dit al veertig jaar.

Op woensdag 18 mei 
1983 overhandigde 
Jan Stiemer, namens 
Werkmansvereniging 
Vooruit, de sleutel 
van de eerste bus 
aan oud-wethouder 
en voorzitter Karel 
Bakker, penningmees-
ter G. Schoen en 
secretaris  A. Boddé, 
met de wens dat de 
bus ‘vooral de sociaal 
zwakkeren zou hel-
pen’. De vereniging is inmiddels uitgegroeid tot een volwaar-
dige organisatie, waarvan veel mensen gebruik maken. Er 
zijn ongeveer driehonderd leden, die veertig euro per half 
jaar betalen en daarvoor gratis worden vervoerd. Gemiddeld 
zestig mensen per dag maken gebruik van deze service en 
worden naar hun bestemming gebracht en weer opgehaald. 
De bussen rijden alle werkdagen van 9.00 tot 16.45 uur.

Gesponsord
De VVO wordt al jaren gesponsord door een twintigtal trouwe 
Purmerendse bedrijven, en de gemeenten Purmerend/
Beemster, Waterland en Wormerland geven subsidie. De hele 
organisatie wordt gerund door 55 enthousiaste vrijwilligers, 
die onderverdeeld zijn in bestuur, telefonisten en chauffeurs.
Op zaterdag 1 april is er een feestelijke bijeenkomst voor alle 
(ex)-vrijwillig(st)ers en sponsoren. Deze wordt gehouden in 
het Buurthuis, Middenpad, Zuidoostbeemster, van 14.00 tot 
16.00 uur. Je kunt je aanmelden via info@vvobus.nl.  l

jaar

Brownies&downieS en Grand Café Heel Europa bundelen krachten

http://www.browniesanddownies.nl
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Column
Sfeer proeven op de Koemarkt

Het is 1 januari en op 
de Koemarkt vindt het 
nieuwjaarsevenement 
‘Purmerend wenst elkaar’ 
plaats. De organisatie boft 
maar met het weer. In de 
middag is het droog en al waait 
het hard, op de Koemarkt merk 
je er weinig van.
Ik geniet van de verlichting 
op het plein. Alle bomen 

zijn ge tooid in licht en ook de terrassen zijn verlicht. Vandaag 
staat er een podium en muziek schalt over het plein. Diverse 
bekende artiesten, van wie Belle Perez mijn favoriet is,  treden 
vandaag op. In mijn oren klinkt de muziek echter te hard en ik 
blijf daarom op afstand van het podium.
Burgemeester Ellen van Selm is ook gekomen en wenst de 
bezoekers een gezond en gelukkig 2023. Ze zegt dat ze ziet 
dat er veel wordt georganiseerd in Purmerend en dat we de 
verbinding zoeken. Dan komt zangeres Senna het podium op 
en neemt ons mee in haar muziek.
De Koemarkt loopt aardig vol. Op de terrassen en ook voor de ca-
fés genieten velen van een drankje. Op het plein kun je je opwar-
men aan glühwein of warme chocomel met slagroom. Als er zo 
veel mensen op het plein zijn, verwacht je toch wel een bekende 
tegen te komen maar hoe ik ook kijk, ik ken eigenlijk niemand.
Een rondje over de Koemarkt bevestigt dat de sfeer er goed 
in zit, maar ik houd het na anderhalf uur voor gezien. Dan zie 
ik toch een groepje bekenden en blijf nog wat hangen, want 
even een hartelijk weerzien geeft toch een extra dimensie aan 
de middag.

Ria Groot.  l

Nieuws van Spurd
Volleybaltoernooi Weidevenne
Op zaterdag 18 februari vindt het eerste Weidevenne-
volleybaltoernooi plaats, een toernooi gehouden voor 
en door Weidevenners. We nodigen Weidevenners 

- maar ook inwoners van buiten de wijk – dan ook uit om een 
of meer teams samen te stellen en in te schrijven.
Nodig je buren uit voor dit gezellige toernooi en schrijf je in. Leer 
de mensen uit je wijk beter kennen tijdens een sportief toernooi, 
waar zeker ook ruimte is voor een drankje en hapje tussendoor 
en na afloop. Themateams zijn uiteraard ook welkom, zoals 
tuinclubje, kookclub, collega’s, et cetera. En neem gerust uw 
kinderen mee, want Spurd zorgt voor vermaak voor de kleinsten.
Voor meer informatie en het inschrijfformulier kunt u terecht 
op de website van VC de Where: 
www.vcdewhere.nl/spurd-volleybaltoernooi-weidevenne.
Datum: zaterdag 18 februari.
Tijd: van 14.00 tot 18.00 uur
Plaats: sporthal De Kraal, Weidevenne.

PurVak in de voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint er langzamer-
hand alweer aan te komen, en dit betekent 
dat ook de PurVak in de voorjaarsvakantie 
in aantocht is. In verschillende sportzalen in 
Purmerend en Beemster organiseren we spor-
tieve activiteiten van maandag 27 februari tot en met vrijdag 
3 maart. Voor een volledig overzicht van de activiteiten van de 
PurVak kunt u terecht op www.purvak.nl.

Aanbod activiteiten
Buiten de PurVak en het volleybaltoernooi om hebben we 
nog genoeg andere activiteiten in de wijk en door heel 
Purmerend en Beemster heen.
Op de website www.spurd.nl kunt u via het kopje (beweeg)
aanbod per doelgroep zien welke activiteiten we aanbieden 
en wat deze activiteiten inhouden.
Via www.spurd.nl/agenda kunt u een overzicht zien op welke 
dagen en tijden bepaalde activiteiten worden aangeboden en 
waar deze plaatsvinden.
Voor vragen en/of opmerkingen over het aanbod of andere 
zaken kunt u altijd terecht bij uw wijksportcoach.  
Stuur hiervoor een mailtje naar j.hamerling@spurd.nl.  l

Alzheimer Café wint  
Lokaal Compliment 2022
Op woensdag 21 december kregen de vrijwilligers van het 
Alzheimer Café Purmerend het Lokaal Compliment uitge-
reikt uit handen van wethouder Welzijn Harry Rotgans. 

Dit gebeurde bij de locatie van het Café zelf. Deze jaarlijks 
terugkerende prijs van € 1.000,- wordt door de gemeente uit-
gereikt aan een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de 
samenleving in Purmerend en Beemster. Ook de tweede prijs 
van € 500, die ter beschikking was gesteld door de Rabobank, 
werd deze middag uitgereikt, en wel aan Buurtvereniging 
Noordbeemster. In totaal krijgen tien voorgedragen organisa-
ties een geldprijs voor hun werk voor de lokale samenleving.
Het Alzheimer Café is er voor iedereen die te maken heeft met 
dementie en wordt iedere tweede woensdag van de maand ge-
organiseerd in Purmerend. Het is een fijne ontmoetingsplek met 

http://www.vcdewhere.nl/spurd-volleybaltoernooi-weidevenne
http://www.purvak.nl
http://www.spurd.nl
http://www.spurd.nl/agenda
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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 23 maart 2023.

Oplossing

Woordzoeker BLOEMKNOP

DAUW 

FIETSEN

HYACINT

JAARGETIJDE

JOGGEN

KOUDE

KROKUS

LENTEZON

ONTLUIKEN

SCHEMER

SNEEUWKLOKJE

SPEELTUIN

STRANDLOOP

TEMPERATUUR

TULPENBOL

VOORJAAR

VOORJAARSBODE

WANDELEN

IJSVRIJ 

Dat de woordzoeker onder veel lezers nog altijd populair is, blijkt 
wel uit de vele ingezonden oplossingen. Voor u hebben we dan 
ook weer een nieuwe puzzel. 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 
20 februari naar wijkkkrantweidevenne@gmail.com. Vergeet niet 
uw naam en adres te vermelden.
De oplossing van het vorige nummer was: ‘Een mooi Nieuwjaar 
gewenst’. De winnaar na loting is H. Bergveld. Gefeliciteerd, 
de bon komt uw kant op!

gezelligheid, tips en informatieve lezingen over (omgaan met) de-
mentie. Het doel is om mensen met dementie en hun omgeving 
een fijne plek te bieden waar ze ervaringen kunnen delen, terecht 
kunnen met vragen bij deskundigen en met elkaar in gesprek 
kunnen gaan. Dit alles gebeurt omdat de organisatie het belang-
rijkvindt dat dementie bespreekbaar wordt en blijft. Het is een 
heel mooi initiatief, dat zonder de vrijwilligers niet mogelijk was.

Verschil
Vrijwilligers maken het verschil voor Beemster en Purmerend – én 
de inwoners. Met het Lokaal Compliment spreekt de gemeente 
haar waardering uit richting alle vrijwilligers die zich tomeloos 
inzetten voor de mensen in de stad en dorpen. “Samen krijg je 
veel meer gedaan dan alleen, vandaar ook het thema ‘Met elkaar’. 
Sommige mensen vinden het misschien nog lastig om hulp of 
steun bij anderen te zoeken. Juist daarom is het zo belangrijk dat 
deze vrijwilligersorganisaties en -initiatieven er zijn”, zegt Rotgans.
Maria Deen (winnares Lokaal Compliment 2021): “Hoe mooi is 
het als men iets voor elkaar over heeft? Dat geeft energie en 
maakt iedereen blij. Er is altijd behoefte aan meer vrijwilligers.” 
Rob de Neve (Rabobank) vult aan: “Vrijwilligersorganisaties 
zijn belangrijk en voor sommige mensen van grote waarde; dat 
wordt nog wel eens onderschat. Daarom vinden we het belang-
rijk om deze organisaties en initiatieven ieder jaar opnieuw uit te 
lichten en een podium te geven. Dat verdienen ze.”  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 20 februari 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 Purmerland 316. We heb-
ben helaas geen (!) oplossingen ontvangen en bewaren de 
cadeaubon dus voor een volgende keer.  l

Waar is dit?

l
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