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WIJKKRANT
PURMEREND-WEIDEVENNE
Vo o r e n d o o r b e w o n e r s

Redactioneel
Voor u ligt al weer het tweede nummer van dit jaar.
Wederom heeft de redactie haar best gedaan een nummer
te maken dat voor iedereen interessant is.
Dat valt echter niet mee in
deze tijd, want een wijkkrant
staat voor verbinding door
persoonlijke contacten in de
wijk en redactievergaderingen met een pot koffie in het
midden, maar dat zit er helaas
voorlopig niet in.
Over de redactie gesproken:
we nemen afscheid van Peter
Mackaay. We bedanken
hem voor zijn grote inzet
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voor de wijkkrant, maar ook op stedelijk niveau speelde hij
een belangrijke coördinerende rol voor alle wijkkranten in
Purmerend. Peter en zijn alter ego Koos van Lunteren nemen
in dit nummer afscheid.
De korte winterpret heeft enkele mooie foto’s opgeleverd;
daar word je toch vrolijk van!
We hebben ook reacties op de rubriek ‘25 jaar Weidevenne’ ontvangen, maar meer foto’s en anekdotes zijn natuurlijk welkom.
In dit nummer duiken we in de geschiedenis van het Beusebos,
het meest besproken stukje grond in Purmerend, en brengen
we een artikel over MEE, een organisatie die mensen met een
beperking helpt.
De redactie vraagt ten slotte of iemand in de wijk de
beschikking heeft over of iemand kent die in het bezit is van
een drone om foto’s te maken voor de wijkkrant.
Veel leesplezier,
Chris de Vries.
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Lekker bewegen met Spurd online lessen senioren
Begin januari is Spurd begonnen met het geven
van live lessen. Elke maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend is het mogelijk om thuis actief mee te
bewegen. Bent u in bezit van een laptop of tablet, dan
kunt u meedoen. Dit kan staande zijn of zittend op een
stoel, maar altijd op uw eigen niveau.
We spraken deelnemer
Paul. Hij vertelt: “Toen we
lazen dat Spurd online ging,
namen mijn vrouw en ik
ons voor mee te doen aan
deze lessen. We wandelen
vaak, maar met deze lessen
gebruik je veel meer spieren.
Vanaf de eerste les waren we
van de partij, met zo’n twintig
andere deelnemers. Het was
even wennen, kijken naar een
docent op een laptop, maar
de begeleiding is ongelooflijk
enthousiast en we kijken er
Thuis live sporten met Spurd
nu naar uit. Op maandag- en
vrijdagochtend gaan de salontafel en de leunstoel aan de
kant en doen we een half uur serieus mee.”

Tevreden
Spurd geeft te kennen heel tevreden te zijn met de start van deze
lessen. Het is wel even wennen aan deze lesvorm, zowel voor de
deelnemers als de docenten, maar het enthousiasme is groot. Het
is een half uur gezellig met elkaar bewegen. En na het sporten is
er de mogelijkheid een praatje met elkaar te maken. Deze lessen
worden gegeven zo lang de lockdown van kracht is.

Inloggen
Online Spurd Senioren sport is elke maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen van 10.00 tot 10.30 uur. Inloggen kan een kwartier
eerder. Voor de oefeningen zijn twee flesjes water, een theedoek
en eventueel een stoel in de buurt nodig. De lessen zijn met
meerdere deelnemers tegelijk. Het verzoek is dan ook om de
microfoon tijdens de les uit te zetten – en om niet te vergeten de
eigen camera aan te zetten. De docent kan de deelnemers dan
zien en begeleiden. Meedoen is trouwens gratis.
Naast deze drie live lessen zijn er dinsdag en donderdag om
10.30 uur lessen te zien op RTV Purmerend.
Inloggen kan via de agenda op www.spurd.nl of via
meet.jit.si/SpurdSeniorenSport-Live. Voor vragen kunt u
contact opnemen via telefoonnummer 0299-418100, van
maandag tot en met vrijdag.
Naam en adres van Paul bij de redactie bekend.
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Winterpret in Weidevenne
Begin februari voorspelde
het weerbericht al dagen
dat er een koudegolf
op komst zou zijn. De
elfstedenkoorts bekroop
ons al voordat het vriezen
nog maar was begonnen.
De schaatsen werden uit
het vet gehaald, geslepen
of halsoverkop besteld.
De slee moest nog ergens
in de schuur, garage of op
zolder staan. Nog even
zorgen voor strooizout en
de sneeuwschuiver en we
stonden klaar voor wat er
zou gaan gebeuren.
Het begon met een sneeuwstorm. Op diverse plaatsten in
de wijk was de sneeuw tot ongekende hoogten opgewaaid.
Wegen waren nauwelijks begaanbaar, ondanks de massale
inzet van sneeuwschuivers en pekelwagens. De gemeente
had zich goed voorbereid, maar tegen zo veel sneeuw was
niet op te werken. Je zou dan ook verwachten dat we binnen
zouden blijven, maar niets was minder waar. Veel mensen
trokken er ondanks de snijdende oostenwind op uit en het
was gezellig druk in de wijk. Kinderen gleden massaal op
hun slee van de dijk en genoten. De sneeuw plakte jammer
genoeg nauwelijks, waardoor het maken van een sneeuwpop
erg moeilijk was.

Schaatsen
Hoewel al snel duidelijk werd dat de Elfstedentocht niet kon
en mocht worden geschaatst, was er genoeg betrouwbaar
ijs in de Weidevenne. Overal zag je wel mensen op het ijs.
Bij de Stokkenbrug was een
baantje geveegd, waarop
dan ook al snel druk werd
geschaatst. Zelfs op de
Wormerringvaart werd
geschaatst. Wat is het niet
prachtig om tijdens de
schoolpauze het ijs op te
gaan? Voor veel jongeren
was het de eerste keer dat
ze op het ijs stonden. Ze
vonden het super, vertelden
ze me.
Jammer genoeg duurde deze
pret maar een week, maar
iedereen zal het zich nog
lang heugen.
l
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De slag om het Beusebos
Wat veel lezers misschien niet weten, is dat het Beusebos/
kom A7 geografisch gezien tot de Weidevenne behoort;
vandaar onze aandacht voor dit gebied aan de andere
kant van de A7. Er is geen gebied in Purmerend zo veel
besproken als deze zeventien hectare. In het laatste
coalitieakkoord is overeengekomen dat het Beusebos
een natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief
karakter wordt.
Wat ooit een verwaarloosd
stuk grond was, is uitgegroeid
tot een fraai natuurgebied,
dat wordt verdedigd door de
vrienden van het Beusebos.
De naam is afkomstig van Piet
Beuse, wethouder in de jaren
zeventig en tachtig van de
vorige eeuw.
Het huidige college van
B&W is van mening dat het
gebied eventueel kan worden
Hek dat toegang tot het Beusebos
bebouwd. Er zijn plannen
verhinderd
om bijvoorbeeld een hotel
te bouwen voor de broodnodige werkgelegenheid in de stad,
maar in de gemeenteraad laait de discussie tussen voor- en
tegenstanders hier over op. Ook is voorgesteld een andere
locatie voor het hotel te zoeken en is er een voorstel vanuit de
raad om een hotel én jongerenhuisvesting te realiseren.

Ambitieus
Toen het college groen licht gaf aan de wethouder om het
gebied te laten onderzoeken op de bouwmogelijkheden,
ging deze praten met het Van der Valk-concern over de
vestiging van een hotel. Eind 2017 werd een ambitieus plan
door Van der Valk gepresenteerd, ’Het duurzaamste hotel
van Nederland’, met een nul-kilometer-voedselketen, dat wil
zeggen veel producten uit de directe omgeving. Ondertussen
zaten de vrienden van het Beusebos niet stil en juridische
procedures volgden, met wisselend succes.
Onlangs heeft de provincie Noord-Holland het Beusebos tot
landelijk gebied bestempeld, wat betekent: geen bebouwing.
Na advies van Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO)
van de provincie keuren nu ook Gedeputeerde Staten het
huidige plan voor de bouw van dit hotel op de plek van
het Beusebos af. Een gebouw van 65 meter hoog stuit op
verschillende bezwaren.

Afgesloten
Sinds april 2018 is het terrein door de burgemeester
afgesloten voor publiek vanwege ongewenste
motorcrossactiviteiten en bevindt het Beusebos zich in een
cordon sanitaire. Onbewust ontwikkelt de natuur zich in alle
rust verder en wint voorlopig terrein.
De gemeente is nu weer aan zet, wordt uiteraard vervolgd. l
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Koos op weg naar Mars
‘Ik ben blij met de onder
steuning die ik van MEE krijg!’
MEE is een organisatie voor mensen die een beperking
hebben, kwetsbaar zijn en voor de mensen om hen
heen. Als het thuis niet zo lekker gaat, als je de zorg
thuis (anders) wilt regelen of aan het werk wilt, de
cliëntondersteuners van MEE bieden een luisterend
oor en geven persoonlijk advies. “Mensen met een
beperking willen volwaardig kunnen meedoen.”
Mirjam Kramer is een van de cliëntondersteuners voor de
Weidevenne. Ze helpt mensen met een beperking weer grip
op hun leven te krijgen en is gespecialiseerd op het gebied
van leven met een beperking. Ze luistert, leeft zich in en geeft
persoonlijk advies. Ze denkt mee over oplossingen, maar laat
de regie bij de hulpvrager. Deze ondersteuning is gratis.

Uitwisselen
Mirjam vertelt: “Veel mensen vinden het fijn om deel te nemen
aan een gespreksgroep of cursus. Ze kunnen daar ervaringen
en tips met elkaar uitwisselen, of beter leren omgaan met
een bepaalde situatie.” Cursussen en gespreksgroepen zijn
bij MEE eveneens gratis. Het volledige aanbod staat op de
website www.meeaz.nl.

Ervaringsdeskundige
“Soms zie je dat een cliënt worstelt met zijn beperking of
situatie. In zo’n geval kan worden voorgesteld om in gesprek
te gaan met een ervaringsdeskundige. Dit is iemand die in
eenzelfde situatie heeft gezeten en echt begrijpt wat de cliënt
ervaart. Zo iemand kan vertellen over hoe die met bepaalde
situaties is omgegaan. De herkenning en praktische tips zijn
heel waardevol, al is het maar om te weten dat je niet de
enige bent,” aldus Mirjam.

Zelfvertrouwen
MEE heeft oog voor de persoonlijke kant van het verhaal,
maar helpt ook mee met praktische zaken. Er zijn soms zo
veel wetten en regelgeving, dat je er alleen niet meer uitkomt.
Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Een cliënt: “Ik
leed onder mijn beperking en wist niet goed meer hoe ik
verder moest. Een cliëntondersteuner heeft me stap voor
stap begeleid, dat was zo fijn. Ik voelde me echt gezien en
gehoord bij MEE. Ik accepteer nu wie ik ben, zoals ik ben en
heb weer meer zelfvertrouwen.”

Afspraak
Het bezoekadres is Waterlandlaan 81. Het is mogelijk om
langs te komen op het inloopspreekuur, maar wegens
corona kan dit voorlopig alleen op afspraak. Ook kan de
cliëntondersteuner bij iemand thuis komen of afspreken in een
van de bezoeklocaties in de wijk. Neem voor meer informatie
gerust contact op met MEE via purmerendbeemster@mee-az.nl
of telefoonnummer 0299-748125.
l

Onze vaste medewerker Koos
van Lunteren is gestopt met
zijn rubriek voor de wijkkrant.
Hij werd op 18 februari zó
enthousiast over de landing op
Mars van de Perseverance, het Amerikaanse
robotkarretje, dat hij zich direct bij de ESA
heeft aangemeld voor de opleiding tot astronaut. Koos zal moeten
concurreren met duizenden andere kandidaten, die ook wel zin
hebben in een kosmisch avontuur. Onze wijkgenoot is echter vol
zelfvertrouwen; Koos geeft zichzelf een goede kans om over een
jaar of vijftien als eerste mens voet op Mars te zetten!
Hij heeft ons redactielid Peter Mackaay gevraagd hem de
komende jaren te begeleiden als PA (Personal Assistant).
Daarom neemt ook Peter nu afscheid van onze wijkkrant en
ontstaan er plekken voor nieuwe redacteuren. Wie interesse
heeft, kan zich bij ons aanmelden. Niet voor Mars, maar wel voor
een rol als redactielid of medewerker van onze wijkkrant!
l

Column van de wijkmanager
Inmiddels zijn we al weer twee maanden onderweg
in het nieuwe jaar 2021. Het was voor mij als
wijkmanager een drukke periode, zo rondom de
kerstdagen en de jaarwisseling.
Zoals u wellicht heeft vernomen uit de pers, hadden we in de Weidevenne behoorlijk last van jongeren die overlast veroorzaakten.
Het ingaan van de avondklok gaf aan deze lastige kwestie ook
nog eens een extra dimensie. Als wijkmanager kan ik alleen maar
stellen tevreden te zijn dat de rust in de wijk is teruggekeerd.
De avondklok heeft grote impact op ons dagelijks doen en
laten. In de Weidevenne houdt men zich gemiddeld prima aan
de maatregel. Het is na 21.00 uur erg rustig op straat, en dit
verdient een groot compliment.
Na de drukke tijd hebben we als land, maar zeker ook als wijk
een kleine beloning gekregen voor ons dagelijkse geduld. Het
fijne winterweer zorgde immers voor veel plezier en lol op het
ijs en in de sneeuw. Voor veel kinderen was het misschien
wel de eerste keer dat ze op natuurijs konden staan. Gelukkig
is alles goed en gezond verlopen. Het was prachtig en de
plaatjes die het opleverde waren uniek.
We maken ons inmiddels op voor het voorjaar. De temperaturen
zijn sterk gewisseld en hierdoor gaan we een periode tegemoet
waarin we elkaar hopelijk weer buiten zullen treffen.
Mocht u vragen hebben die aan de gemeente zijn gerelateerd, dan
kunt u mij contacten via het e-mailadres m.lanting@purmerend.nl.
Blijf gezond en denk om elkaar!
Met vriendelijke groet, Michael Lanting,
wijkmanager Weidevenne.

l
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Weidevenne toen

Woordzoeker

In aanloop naar het 25-jarig bestaan van onze wijk
besteden we dit jaar in elke wijkkrant aandacht aan
de geschiedenis van de Weidevenne.

Voor de puzzelaars onder u hebben we weer een
woordzoeker over onze wijk. 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 9 april naar info@weidevenner.nl.

Enkele lezers stuurden ons hun foto’s van vroeger. Marianne
van Vuure woont al sinds 1998 in de Tigrisstraat. Ze vertelt:
‘Toen we hier net woonden, kon je een foto bestellen die
vanuit een vliegtuig was gemaakt. Drones had je toen nog
niet. Die foto hangt nog steeds bij ons in de gang!’
Carmen Kruyt maakte in 1999 een foto vanuit haar achtertuin in
de Steppestraat. ‘Wat waren we trots op ons nieuwe huis! We
voelden ons meteen thuis in de Weidevenne.’
Heeft u ook herinneringen en foto’s van vroeger?
Stuur ze naar ons op, en misschien staat ‘u’ de volgende
keer in onze wijkkrant.

Oplossing
l
Woordzoekerfabriek.nl

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 9 april 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 Mississippistraat, ter
hoogte van appartementencomplex ’t Hoogt. De winnaar na
loting is Rita Fiege. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op! l

COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Ad Broeders, Ria Groot, Chris de Vries en Adrie Wien.
Met medewerking van: Michael Lanting en Peter Mackaay.
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 6 mei 2021.

