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Artistiek talent in de wijk: Gerda Keizer
Gerda Keizer (60) is kunstschilder en woont in
Weidevenne. Ze was altijd al heel creatief en begon
vijftien jaar geleden met schilderen. Ze bleek aanleg te
hebben. “Als kind had ik al de wens om zo te kunnen
schilderen als Vincent van Gogh. Nog steeds ben ik
liefhebber van zijn werk.” We spreken met Gerda over
haar passie voor het schilderen.
Op de vraag wat
Gerda aan Van
Gogh bewondert,
vertelt ze: “Ik ben
een liefhebber van
zijn late werken, die
hij met veel kleur
schilderde. Ik werk
in mijn schilderijen
ook met veel kleur.
Mijn man vraagt
wel eens of het
niet iets rustiger
kan. Ik werk vooral
met acryl, want
dat werkt zo fijn.
Al ben ik de laatste
tijd ook weer met
aquarel bezig.” Ze
gaat verder: ”Ik begon met het schilderen van bloemen,
later harten, en nu
schilder ik portretten. Na eerst de
kunstopleiding aan
Gerda Keizer in haar atelier.
de Leeuwenbergh
Academie te hebben gedaan volg ik nu de cursus ‘Let’s face
it’. Daar leer ik de finesses van het portretschilderen, want
het gezicht moet wel kloppen. Twee jaar geleden startte ik
met wat ik noem het honderdgezichtenjournaal. Ik schilder
nu gezicht nummer 92. Als ik mijn eerste portret vergelijk met
nummer 91, kan ik zien dat ik veel heb geleerd.”

Voldoening
“Schilderen is een uitlaatklep voor me. Elk schilderij vertelt
een verhaal. Mensen worden soms door mijn schilderijen
geraakt. Dat geeft me veel voldoening en motiveert me om
door te gaan”, vertelt ze enthousiast.
Gerda is aangesloten bij een kunstenaarsgroep die

samenkomt in God’s Ambassy Church in Amsterdam. Daar
kunnen kunstschilders tijdens een zangdienst schilderen.
“Dat voelt heel bijzonder. Het geeft veel inspiratie en levert
soms verrassende doeken op. In mijn atelier schilder ik twee
vaste dagen per week. Als ik eenmaal begin, raak ik in een
flow en ben ik in een andere wereld.”

Expositie
Bent u nieuwsgierig geworden naar Gerda’s werk? Op 18 en
19 mei exposeert ze in haar atelier in Landsmeer, Noordeinde
54B. Het thema is ‘“Colorfull woman you are loved’. Meer
informatie vindt u op instagram, facebook/ateliergerdakeizer
en www.gerdakeizer.nl.
Heeft u zelf een leuke hobby waarover u wel eens wat wilt
vertellen in onze krant? Laat het ons weten! Stuur een
e-mail naar info@weidevenner.nl


Trap er niet in!
In onze vorige krant schreven
we over een experiment
met een stationspiano.
Initiatiefnemer Koos van
Lunteren ontving een
enthousiaste reactie van ene
Yvonne. Zij vond het een
topidee, maar kon op 1 april
helaas niet komen spelen
omdat ze al ergens anders was
ingetrapt…
Over er niet intrappen gesproken: onze redactie ontving twee
ingezonden brieven over hondenpoep. Yvonne Zoetigheid
ergert zich als hondenbezitters hun viervoeter laten poepen
op de grindpaden van de uitlaatstroken en de stoep. “Het zou
erg fijn zijn als iedereen een hondenpoepzakje bij zich draagt
om ‘verkeerd’ geplaatste poep even op te ruimen.”
Marja Schouten komt regelmatig blauwe zakjes tegen in het
losloopgebied bij de Boffert. Ze verbaast zich daarover: “Als de
hond ergens zijn behoefte heeft gedaan ruimt het baasje het
netjes op met een poepzakje. Vervolgens gooit hij dat zakje met
inhoud terug in de natuur! Dan heb je het toch niet helemaal goed
begrepen. Nu duurt het twintig jaar voordat het is verteerd.”
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Zomaar een werkdag van de wijkmanager
Michael Lanting is wijkmanager van Weidevenne.
Hij beschrijft in de komende
wijkkranten waarmee hij
zich bezighoudt en wat hij
zoal meemaakt.
Mijn werk als wijkmanager
is heel afwisselend. Om u
hiervan een beeld te geven,
beschrijf ik mijn werkdag van 18 maart.
In de vroege ochtend rijd ik richting stadhuis. Mijn agenda is
behoorlijk gevuld en bepaalt hoe de dag verloopt. Ik heb afspraken met onder anderen de wethouders Paul van Meekeren en
Eveline Tijmstra. We bespreken wat er allemaal speelt in de wijk.
Ook heb ik een afspraak die gaat over de wijkinitiatieven. Samen
met collega’s kijk ik vandaag naar de mogelijkheden om een hardlooproute en een calisthenicspark in Weidevenne te maken.
Het leukste van de dag vind ik toch wel het directe contact met
de mensen. Na de lunch ga ik daarom de wijk in en spreek met

een aantal bewoners. De vragen die ze me stellen, zijn heel
divers. Ik probeer waar mogelijk te ondersteunen of te helpen.
Later in de middag staat een gesprek over jeugdoverlast op
het programma. Samen met de bewoners die overlast ervaren
zoek ik naar een oplossing om die te verminderen. Hiervoor
maak ik ook gebruik van mijn netwerk. Hierin zitten onder
anderen de wijkagenten, de jongerenwerkers van Clup en de
handhavers van de gemeente. Met hen bespreek ik hoe we
de overlast kunnen tegengaan. Hierbij kijken we ook of we de
jongeren iets kunnen bieden, zodat de overlast afneemt.
Aan het eind van mijn werkdag maak ik een ronde door
de nieuwe woonwijk Kop West. Ik zie een prachtige wijk
ontstaan, waar straks een hoop nieuwe bewoners wonen;
een mooie toevoeging aan de wijk Weidevenne.
Als wijkmanager sta ik open voor al uw vragen. U kunt me
bellen via het algemene telefoonnummer 0299-452452 of een
e-mail sturen naar m.lanting@purmerend.nl. Ook kunt u me
volgen op facebook: Weidevenne Michael.
Tot ziens in Weidevenne!



In gesprek met sociaal wijkteam
Het sociaal wijkteam, dat gevestigd was in verzorgingshuis Zuidland, is verhuisd. U kunt het nu vinden op de
hoek van Heel Europa, met uitzicht op de Melkwegbrug.

over de opvoeding of als het gaat om contacten of activiteiten in
de wijk kunnen mensen bij ons terecht. Zoekt u een vrijwilliger,
of juist vrijwilligerswerk? Ook dan hebben wij de contacten.”
Het sociaal wijkteam is als een spin in het web in de wijk. “Door
onze contacten kunnen we mensen bij elkaar brengen.”

Helpende hand
“Het valt ons op dat mensen in Weidevenne vrij laat voor
hulp bij ons terecht komen”, zegt Judith. “Dat is jammer,
want vaak hadden we namelijk al eerder een helpende hand
kunnen bieden. Hoe dat komt? Misschien weten de mensen
niet van ons bestaan af, of denken ze dat ze aan bepaalde
voorwaarden moeten voldoen om bij ons terecht te kunnen.
Dat is niet het geval; het wijkteam is er voor alle bewoners.”

De wijk in

Het sociaal wijkteam.

Het team bestaat uit sociaal, maatschappelijk en
jeugdwerkers, en een sociaal raadsvrouw. We vroegen Judith
Kruit wat het sociaal wijkteam precies doet en voor wie.
Judith: “De hulp die we bieden is heel divers. We helpen
bijvoorbeeld bij vragen over geldzaken en met het invullen van
formulieren, maar ook in geval van psychosociale problemen,
burenruzies, echtscheidingen, rouwverwerking en eenzaamheid
kunnen we ondersteunen. Ook met vragen over wonen en zorg,

Het team gaat regelmatig de wijk in om bewoners te
bezoeken. “We bellen gewoon bij mensen aan. Soms kijken
ze in eerste instantie vreemd op, maar daarna ontstaan vaak
leuke gesprekken over van alles en nog wat”, aldus Judith.
“Soms komt er bij deze bezoeken een hulpvraag naar voren, of
merken we dat iemand eenzaam is. Sommige wensen kunnen
we eenvoudig vervullen, zoals het regelen van vervoer.”

Informatie
Benieuwd naar het wijkteam en wat het voor u kan
betekenen? Ga er dan gerust eens langs; de koffie staat
klaar. Het nieuwe adres van het sociaal wijkteam is
Genuahaven 45. U kunt de medewerkers bereiken via
0299-480 630 of weidevenne@swtpurmerend.nl.
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Kuna Mondo, school voor nieuwkomers
Voor kinderen die vanuit het buitenland in Nederland
komen wonen is het moeilijk om rechtstreeks naar het
basisonderwijs te gaan.
Ze spreken de Nederlandse
taal immers vaak niet of nauwelijks. Kuna Mondo, gevestigd
aan de Nijlstraat, vangt deze
kinderen gedurende één tot
maximaal twee jaar op. Tijdens
het jaar in de ‘schakelklas’ krijgen ze intensieve begeleiding
in de Nederlandse taal. Ook
het spreken, lezen, schrijven en
de Nederlandse cultuur komen
aan bod.
Zo’n tien jaar geleden is geconstateerd dat deze leerlingen
vaak uitvallen in het reguliere
basisonderwijs. De Stichting
Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) heeft
V.l.n.r: Jakobien Renting, Maaike
dit probleem opgepakt. Wat
Vessies en Moniek Sanders.
toen is gestart met één groep
nieuwkomers is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige school
met rond de honderd leerlingen. Dit aantal wisselt per week,
afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen die in- en uitstroomt. Op
de fotolijst kun je de landen zien waar ze vandaan komen, zoals
Syrië, Oeganda, Roemenië, Marokko, Eritrea, Italië en Colombia.

Samen in één wereld
Directeur Moniek Sanders vertelt tijdens de rondleiding door de
school dat Kuna Mondo ‘Samen in één wereld’ betekent. Moniek:
“Leerlingen helpen elkaar en voelen zich lotgenoten. We streven
allemaal hetzelfde doel na en hebben respect voor elkaar.”
Leerlingen van de bovenbouw zijn in groepjes bezig met een
quiz (Kahoot) en het maken van een papieren bloem. Ik zie
allemaal vrolijke gezichten, die me vertellen dat het leuk op
school is. Als een meisje mijn vraag niet begrijpt, vertaalt
een medeleerling die. Voor het weekend krijgen ze een
raadsel mee om thuis op te lossen. Op maandag wordt het
besproken. Zo wordt ook het gezin bij het proces betrokken.

Nieuwsbrief
De ouders van
de leerlingen
spreken
meestal geen
of gebrekkig
Nederlands.
Toch kan
met hulp van
vrienden, een
tolk of handenen voetenwerk
prima worden

gecommuniceerd. Eens per maand komt een nieuwsbrief
uit in het Nederlands, met hier en daar een vertaling. In
samenwerking met de bibliotheek is bovendien kort geleden
op school het taalcafé gestart. Een aantal ouders heeft zich
hiervoor al opgegeven.

Hilarisch
Jakobien Renting en Maaike Vessies, beiden leerkracht,
maken geregeld hilarische spraakverwarringen mee.
Jakobien: “Op Koningsdag gingen we sporten. We hadden
ouders gevraagd eten en drinken mee te geven. Tot mijn
verbazing kwam er zelfs een compleet stenen eetservies uit
de tas.” Maaike: “Toen we in de Nijlstraat startten, hielden
we een welkomstfeest, zodat de buurt kon zien wie we zijn.
Met de basisscholen Oeboentoe en Kawama werken we veel
samen. Een onderdeel daarvan is het tutorlezen.”
Beiden geven aan dat je als leerkracht heel flexibel moet zijn.
Elke dag is een nieuwe uitdaging. Maar wat je terugkrijgt van
de leerlingen en ouders is alle inspanning meer dan waard.
Meer informatie over Kuna Mondo kunt u vinden op
www.kunamondo.nl.



Slijterij in winkelcentrum
Lange tijd stond in ons winkelcentrum de ruimte leeg waar
vroeger groente- & fruitspecialist Altijd Vers was gevestigd.
We vernamen dat er eindelijk een nieuwe huurder is
gevonden: Gall & Gall. Fijn dat die leegstand nu (bijna) voorbij
is. We vragen ons wel af wat het over onze wijk zegt nu er
tussen de aparte verkooppunten voor sterke drank (bij Vomar
en Deen) binnen vijftig meter ook een slijterij komt…

Bomen ondanks klachten
niet vervangen
Het is weer lente. Dat is ook te merken
aan de bomen in sommige straten.
Fonteinenbuurt-bewoonster Conny
Dijkstra heeft daarom aan de gemeente
gevraagd of de bomen in haar straat
kunnen worden vervangen. Ze heeft
last van allergieklachten en viezigheid
op onder andere auto’s en ramen door
de gele aanslag. Uit een kleine enquête
op facebook bleek dat ongeveer twee
derde van de respondenten het verzoek
van Conny steunt. De gemeente heeft
echter aangegeven dat de bomen in de
hoofdstructuur van de stad staan en
daarom niet worden vervangen.
Deze week verschijnt overigens een ‘Groenspecial’ van de
gemeente met daarin een aantal ‘groene’ verhalen. Zo kunt
u bijvoorbeeld lezen over het onderhoud van het openbaar
groen, het adopteren van groen en over bomen.
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Bewonersavond hondenontmoetingsplaats goed bezocht
Op 20 maart organiseerde
de bewonersgroep
HOP Weidevenne een
informatieavond in
Heel Europa.
Doel was het inventariseren
van de meningen over de
mogelijke locaties in onze wijk
Foto: Piet Jonker
waar een hondenontmoetingsplaats (HOP) kan worden gemaakt. Een HOP is een omheind stukje veld, waarop speeltoestellen voor de honden staan en bankjes voor de baasjes. Ruim
vijftig belangstellenden, onder wie twee van onze redactieleden,
werden met koffie en thee verwelkomd.
Conny Dijkstra, één van de vrijwilligers van de bewonersgroep HOP, gaf een korte introductie. Op statafels lagen de
plannen en enquêteformulieren al klaar. Hondenbezitters en
niet-hondenbezitters spraken met elkaar over de voorgestelde uitlaatplekken en de opruimplicht. Wijkmanager Michael
Lanting en gemeentemedewerker Willem van Kranenburg
waren ook aanwezig.

Sportieve ochtend
voor het hele gezin

Gratis fruitwater en stukken fruit.

Op zondag 26 mei organiseert Spurd alweer voor
de derde keer het parklopen in het groengebied
aan het Weidelandpad. De
sportieve ochtend voor
het hele gezin begint om
9.30 uur. U kunt een rondje
hardlopen of gewoon een
wandelingetje maken over
het nieuw aangelegde pad
door de natuur. Er staat
een kraam met fruitwater
en stukken fruit en er is
een springkussen voor de
kinderen.

Parklopen is een uit Groot-Brittannië overgewaaid fenomeen.
De eerste keer, op 31 maart, viel de opkomst nog een
beetje tegen. Veel mensen lagen nog op één oor, omdat in
de voorafgaande nacht de klok een uur vooruit was gezet.
Wethouder Mario Hegger gaf daarom geen startschot, maar
een fluitsignaal om de aanwezigen in beweging te zetten.
Nu het voorjaar is losgebarsten, wordt het aantrekkelijker
om de zondagochtend sportief te beginnen met elkaar. Het
parklopen vinden elke laatste zondag van de maand plaats. 

Locaties
De bewonersgroep wil een HOP realiseren die veilig
is voor de hond en zijn baasje. Eerdere voorgestelde
locaties hiervoor hebben de bewoners afgewezen. De
vrijwilligersgroep stelt nu drie nieuwe plekken voor: langs
de A7 ter hoogte van de Antwerpenhaven, achter het
flatgebouw aan de Barbadosstraat en twee locaties bij het
recreatiegebied Purmerland. De diverse uitlaatroutes blijven
gehandhaafd.

Reacties
Onder de talloze reacties viel vooral op dat hondenbaasjes
zich afvragen waaraan de hondenbelasting wordt besteed,
want ze missen prullenbakken en palen met zakjes voor
de drollen. “Het nodigt niet uit om de uitwerpselen van je
viervoeter op te rapen en die dan naar huis mee te nemen”,
aldus een van de bezoekers. Ook de bereikbaarheid van
de veldjes zou niet optimaal zijn. En de vraag leefde hoe
de gemeente de opruimplicht gaat handhaven. Alle
opmerkingen en suggesties zijn genoteerd en worden
betrokken in het overleg met de gemeente. De bewonersgroep HOP kan terugkijken op een zinvolle avond, die in
goede harmonie is verlopen.


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 1 juni 2019 naar info@weidevenner.nl. Opsturen
kan ook: Redactie Wijkkrant Weidevenne, p/a Bloemfontein 22,
1448 RE Purmerend. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Veel succes!

Waar is dit?
De oplossing van de vorige
keer is appartementencomplex
Mont Saint Michel, aan de
Wolgalaan (hoek Neckerstraat).
De winnaar na loting is Rien
Brak. Gefeliciteerd, de bon
komt uw kant op!
De nieuwe opgave.



COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Willem Blom, Ria Groot, Marjolein Jonk, Peter
Mackaay en Adrie Wien.
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 27 juni 2019.
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