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Met de bus naar boccia-training
Afgelopen zomer heeft u misschien gelezen over de
klacht die Barend Drost bij busmaatschappij EBS had
ingediend. Barend zit in een elektrische rolstoel en
buschauffeurs lieten hem geregeld bij de halte staan.
EBS beloofde beterschap. De redactie vroeg zich af
of het nu beter gaat én was benieuwd wat Barend
eigenlijk gaat doen als hij in Amsterdam is.
“Nadat mijn klacht in het nieuws was geweest, zijn twee
medewerkers van EBS bij me thuis geweest om te praten
over mijn probleem.

Barend is succesvol met boccia.

Ik had voor hen een
presentatie gemaakt
om uit te leggen wat er
misging, omdat ik niet
kan praten.
Daarna ben ik
uitgenodigd op het
hoofdkantoor en heb
ik daar nog een goed
gesprek gevoerd om te
kijken hoe het probleem
kan worden opgelost.
Vervolgens hebben we
in een bus gekeken
hoe ik daarin het beste
kan staan om het zo
gemakkelijk mogelijk
voor me te maken.
Het bezoek is
afgesloten met een
interessante rondleiding
door het bedrijf.”

Afhankelijk
Barend vertelt dat hij de paralympische sport boccia (spreek
uit als ‘botsja’) beoefent en hiervoor vier dagen per week op
hoog niveau traint in Amsterdam-Zuid. “Ik kan niet het hele
jaar met de regiotaxi, omdat dit veel te veel kilometers zijn.
Daarom moet ik gebruik maken van het openbaar vervoer.
Het is voor mij heel belangrijk dat ook rolstoelgebruikers met
een gewone bus kunnen reizen.
Men beseft niet altijd hoe afhankelijk wij daarvan zijn. Ik ben
er trots op dat mijn doel is bereikt en dat alle bussen van EBS
inmiddels een handige plank hebben”, aldus Barend.

Miksport
Nog even terug naar Boccia, want wat is dat nu precies?
“Het is een miksport, verwant aan petanque en bowls.
Je speelt het met een zachte bal en het doel van het spel
is om je eigen rode of blauwe ballen dichterbij de witte
doelbal, de jack, te plaatsen dan die van de tegenstander”,
legt Barend uit. Deze sport wordt met name beoefend door
mensen met cerebrale parese, een spierziekte, dwarslaesie
of andere motorische beperking. “Bewegen is heel belangrijk.
Ik roep daarom iedereen op, met en zonder beperking, om te
blijven sporten en bewegen, want zo kan en bereik je meer
dingen”, sluit Barend af. Met deze wijze woorden ronden we
ons vraaggesprek af. En voor het geval u af en toe vergeet te
bewegen: u denkt er vast wel aan als u Barend tegenkomt
in de bus.
l

Wisseling in de redactie
Marjolein Jonk is gestopt als redacteur van onze
wijkkrant. Daar balen we behoorlijk van, want ze was
een vrolijke gangmaker en bovendien onze meest
ervaren collega.
Ze heeft zich jarenlang
onvermoeibaar ingezet.
Tijdens de laatste vergadering
hebben we Marjolein daarom
benoemd tot ‘erelid voor het
leven’. Vanaf nu hoeft ze zich
niet meer verplicht te voelen
om onderwerpen aan te
dragen, stukjes te schrijven en
ons achter de broek te zitten maar dat mag natuurlijk altijd!
Ondertussen heeft zich
gelukkig al een nieuw
Marjolein en Ad bij het
redactielid aangemeld: Ad
redactieoverleg.
Broeders. Hij draait vanaf dit
eerste nummer in 2020 mee. Dit betekent echter niet dat we geen
ruimte meer hebben voor nieuwe gezichten. Integendeel: als het
u leuk lijkt om op de een of andere manier een bijdrage te leveren
aan de wijkkrant, al jaren en nog steeds de best gelezen gratis
publicatie van Purmerend, dan horen we dit uiteraard graag.
De redactie.
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Plezier staat voorop
bij Bico Line Dance

Van de wijkmanager
2020 is weer aan
gebroken. Ik wens een
ieder de allerbeste
wensen voor het
nieuwe jaar.

Tijdens een redactievergadering in de kantine van
Clup in Heel Europa hoorden we ineens vrolijke
countrymuziek in de zaal tegenover ons. Een groep
line dancers was daar enthousiast aan het bewegen.
Onze redacteur Ria was nieuwsgierig en maakte een
afspraak met Bianca Knetemann, de leidster van
Bico Line Dance.

De voetjes van de vloer in Heel Europa
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Sinds jaren geeft
Bianca les aan een
twintigtal mannen en
vrouwen. De groep
heeft een vrij constante
kern, met af en toe
een nieuwkomer. Ze
wordt ondersteund
door vrijwilligers in de
groep. Zij plaatsen
de muziekinstallatie,
zetten koffie en thee en
ruimen na afloop alles
weer op.

Interesse
Vanwaar die interesse in line dance, vroeg ik Bianca. Ze
vertelt: “Tijdens een vakantie met mijn moeder, ik denk
dat ik een jaar of achttien was, deden we eens mee met
line dance. Ik vond het zó leuk, dat ik toen op line danceles ben gegaan bij Klaas in De Doele, op de Koemarkt. Na
Klaas kwamen er andere cursusleiders. Toen de laatste twee
besloten te stoppen, vroeg men mij om de les over te nemen.
Aanvankelijk had ik daar niet zo’n zin in, maar we waren al
jaren met een redelijk constante groep bezig. Die zou uit
elkaar vallen als ik het niet deed. Dat vond ik jammer, en dus
heb ik het overgenomen.” De les begon in de aula van de
Kraal, verhuisde naar Columbuzz en toen Columbuzz ging
verhuizen en kleiner werd, streken ze neer in Heel Europa.

Wat was het mooi om te zien:
een hele horde kinderen die
door de wijk trok om een
grote opruimactie te houden.
Natuurlijk viel er ook een
zakcentje te verdienen,
maar het is toch fantastisch
dat de wijk zelf haar vuurwerk
afval en overgebleven
kerstbomen opruimt.
Een groot compliment voor al die harde werkers.
Vlak voor de feestdagen heeft een moment plaatsgevonden
waarbij kon worden gesproken met de wijkwethouder, Paul
van Meekeren. In samenwerking met de wijkagenten zijn we
met bewoners in gesprek gegaan. Het sociaal wijkteam in Heel
Europa kon worden bezocht om over allerlei zaken te praten of
om vragen te stellen. Laagdrempelig en een uitgelezen kans om
eens met een wethouder in gesprek te gaan. De avond werd
druk bezocht en er werden goede vragen gesteld.
Aan dit initiatief wordt zeker een vervolg gegeven.
In de wijk staat veel te gebeuren dit jaar. Alleen al de
ontwikkeling van Kop West gaat in een razend snel tempo. Het
is mooi om te zien dat de wijk zo snel groeit en de bewoners
hun misschien wel droomwoningen betrekken.
Bij de start van het nieuwe jaar is het fijn dat ik weer veel vragen
over diverse onderwerpen binnenkrijg. Waar mogelijk sta ik
ook in het nieuwe jaar weer voor u gereed. Schroom dan ook
niet me te contacten bij vragen of opmerkingen. Samen met u
maken we ook van 2020 een mooi jaar in Weidevenne.
Michael Lanting.
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Plezier
Bianca: “Het resultaat van mijn besluit is dat we er als
groep nog altijd zijn. Ik ben de jongste en ben 46, de oudste
is tachtig-plus. Het doel is met plezier bewegen en de
onderlinge contacten onderhouden. Dit kun je dan ook wel een
vriendengroep noemen. We zijn betrokken bij elkaars leven,
respecteren elkaar en houden rekening met elkaar. Ook met het
dansen wordt rekening gehouden met wat iedereen kan. De een
is nog heel soepel en maakt elke draai, een ander kan dat niet
en doet een aangepaste danspas. Plezier in het dansen staat
voorop”. Tijdens het dansen is dat duidelijk te zien.
Bianca volgt zelf ook line dance-les. Zo blijft ze van de ontwikkelingen op de hoogte en kan ze haar groep de nieuwe
danspassen aanbieden.
Interesse? Voor meer informatie kunt u mailen met
m.jak@clup.nl of bellen naar 0647668659.

l

In gesprek met wijkwethouder Paul van Meekeren
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Koos naar de grenzen van Weidevenne
Aflevering 3: Hazepolder
Het is een koude,
chagrijnige winterdag.
Ik fiets over de Stokkenbrug
de wijk uit en sla rechtsaf
de Munnikdijkweg op.
Na het viaduct passeer
ik een groot terrein,
waar een bouwvallige
boerderij en een
woonhuis staan.
Bij de ingang hangt
een rode vlag van de
Nierstichting.
De redactie heeft wel
eens geïnformeerd
of dit terrein van hen
is, maar nooit antwoord gekregen. “Jij fietst veel langs de
randen van de wijk”, had Peter van de redactie me gemeld
en gevraagd: ‘Kun jij ter plekke niet eens inlichtingen
inwinnen?” Maar ik zie niemand, bovendien is het guur en
heb ik een andere opdracht.

mijn vorige rubriek mailde iemand me: ‘Laat het los Koos, zoek
iemand van je eigen leeftijd.’ Nou, lekker dan, zo’n reactie aan
het begin van het nieuwe jaar.
Opnieuw ga ik onder
een viaduct van de A7
door; hier sla ik linksaf de
Hazepolder in. Het terrein
met de elektriciteitsmasten lijkt me wel een mooi
onderwerp. Het is best
nog een lastige opgave,
want je kunt nergens op
een bordje lezen wat het
precies is. Ik fiets door,
over de Kanaaldijk. Aan
de linkerkant ligt een stuk De plantjes op de picknicktafel hebben
groen langs het kanaal,
het ‘s winters zwaar te verduren
waar veel bewoners een
picknicktafel hebben neergezet. Ik tel er wel elf. Misschien is het
een idee om in de zomer hier nog eens terug te komen, maar nu
wil ik naar huis. Als ik u nou verklap dat de foto voor ‘Ken je wijk’
een Hulp-Warmtecentrale van de Stadsverwarming is aan de Verbindingsweg 1, mag ik u dan om advies vragen? Wat moet ik nou
aan met Marion? Ik hoor graag van u!
De groeten van Koos!
Reacties aan: Koos.van.lunteren@gmail.com.

l

Senioren in beweging

Terrein met bouwvallige boerderij

Ria, een ander redactielid, vroeg me namelijk in de Hazepolder
een foto te maken voor de rubriek ‘Ken je wijk’. “Dat leuke
buurtje hoort ook bij Weidevenne”, zei ze. “Nou”, antwoordde
ik, “dat vinden die mensen daar zelf niet, hoor. Ze beschouwen
Hazepolder als een zelfstandige wijk. Die mensen wonen daar
al heel lang.” “Geeft niet”, zei Ria, “juist daarom is het leuk om
eens aandacht te besteden aan dat oude stukje Purmerend.”
En dus fiets ik nu over de Oude Provincialeweg, met de
tennisbanen van Neckslag aan mijn linker- en het Beusebos
aan mijn rechterhand. Op internet heb ik gelezen dat de
eerste woningen in de Hazepolder dateren uit 1955. De eerste
woningen in Weidevenne zijn gebouwd in 1998. Dat is een
leeftijdsverschil van 43 jaar! Geen wonder dat het niet gelijk
dikke mik is tussen die twee. Ik bedoel: zelf ben ik ruim twintig
jaar ouder dan Marion, en dat lijkt toch een dingetje te zijn. Na

Wijkgenoot Willem Blom pleit ervoor dat
we, ook als we een dagje ouder worden,
goed in beweging blijven. Hij was een
van de initiatiefnemers voor het looppad
in het groengebied aan de zuidkant van
Weidevenne. Binnenkort worden daar op
zijn initiatief groengele routepaaltjes geplaatst. Ze zijn gemaakt door een vrijwilliger van de houtwerkplaats van Odion.
Willem maakte ons ook attent op het ‘beweegaanbod vitaliteit’
van Spurd. Hij citeert Helen Kaptein, ‘specialist ouderen’
bij deze organisatie: ‘Bewegen is goed voor de conditie en
langdurige zelfstandigheid. Spurd organiseert activiteiten in
Purmerend waarbij we rekening houden met de lichamelijke
mogelijkheden van de deelnemers. Een keer proberen kost niets
(met uitzondering van de activiteiten in het Leeghwaterbad).’ De
mensen van Spurd denken ook graag mee over de ontwikkeling
van (nieuwe) activiteiten voor senioren, ook in Weidevenne.
Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op www.spurd.nl.
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Prachtig uitzicht vanaf Kop West

Op 30 december plaatste Patrick Venema deze prachtige
foto op facebook. Hij maakte hem vanaf het dakterras van
zijn woning in Kop West. Het uitzicht daar is dus prima,
maar hoe bevalt het wonen in Kop West eigenlijk verder?
We vroegen het Patrick, die zeer enthousiast blijkt te zijn.
“We wonen sinds de oplevering in juli 2019 in apparte
mentencomplex Mont Saint Michel en het bevalt ontzettend
goed. Het is hier vrij rustig en alles is nog nieuw. Er wonen
allemaal leuke mensen, zowel ouderen als gezinnen met
kinderen. Iedereen doet zijn best om het netjes te houden.
Het voelt een beetje als wonen in een dorpje. Het is natuurlijk
nog niet helemaal af, maar er komt steeds meer bij. Zo
kunnen we nu op de Neckerstraat patat halen bij Kip van
West en is het Medisch Centrum Kop West geopend.”
Patrick is ook erg te spreken over de ligging van zijn woning.
“We zijn in een paar minuten lopend in het stadje, maar
ook zó op de A7 en in Neck. Bus 308 heeft zijn begin- en
eindhalte bij ons voor de deur, dat is heel handig.
Grand Café Heel Europa is ook dichtbij, daar kun je lekker
eten voor een prima prijs.” Hij heeft nog een laatste tip:
met de hond wandelen in het groengebied. “En daarna wat
drinken bij De Jutter; dat is ook een aanrader.” Kortom,
Patrick is een heel tevreden Kop West-bewoner.
l

Onderhoud Sluisbrug gereed
De provincie Noord-Holland heeft in twaalf weken
groot onderhoud gepleegd aan de Sluisbrug - en dit
was hard nodig.
Naast dat de brug veiliger moest worden voor fietsers, is de brug
flink opgeknapt. De technische installatie van de brug is volledig
vernieuwd. De klep (het beweegbare gedeelte) is er voor onderhoud uit geweest en op een externe locatie behandeld. Als het
goed is, kan de brug nu weer vele jaren mee en is het voor alle
weggebruikers veiliger geworden.
l
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Kort en krachtig
•O
 ok wij vragen graag uw aandacht voor een bijzonder
initiatief in onze wijk. De doneeractie om MS-patiënt Denise
Keizer te helpen aan een rolstoelauto loopt nog een paar
weken. Er is al veel opgehaald, maar nog niet genoeg. Alle
beetjes helpen! Kijk voor achtergrondinformatie op Google
en zoek op ‘doneeractie Denise Keizer’.
•A
 an de Kanaaldijk zijn twintig containerwoningen geplaatst. De
eerste bewoners ontvangen deze maand de sleutel van hun
tijdelijke woning. Ze kunnen hier maximaal twee jaar wonen.
•D
 e buurtsuper van Heel Europa is in de maand februari nog
gewoon open. Bij het ter perse gaan van deze krant was
nog geen definitieve sluitingsdatum bekend.
•N
 et als elders in Purmerend worden ook in onze wijk op last
van burgemeester Bijl soms woningen voor drie maanden
gesloten die als drugswoning bekend staan. Op 3 januari
gebeurde dit met een woning aan de Rotterdamhaven.
•N
 a oud en nieuw werden in Weidevenne ruim 730
kerstbomen ingeleverd op het Abel Tasmanplein. Ook werd
er 8000 kilo vuurwerk ingeleverd. Het ziet er naar uit dat dit
volgend jaar (heel veel) minder zal zijn.
l

Ken je wijk

Waar is dit?

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 27 februari 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 Kanaaldijk nr.7. De winnaar na
loting is Els Meinen. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!
l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Ad Broeders, Ria Groot, Peter Mackaay
en Adrie Wien.
Met medewerking van: Marjolein Jonk en 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 26 maart 2020.
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