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Uitgelicht: Europa

Van de wijkmanager

Europa is niet zo’n heel groot werelddeel, toch? Het
is zelfs het op één na kleinste werelddeel. Totdat je
een Amerikaan vraagt waar Nederland ligt. Dan krijg
je vaak prompt te horen: “Nederland? Dat ligt tussen
Noorwegen en Spanje.” En niets is minder waar. Want
zeg nu zelf, hij heeft toch gelijk? Nederland ligt toch
tussen Noorwegen en Spanje?

Het bewogen jaar 2021 komt langzaam aan zijn einde,
een jaar met veel ups en downs. Nog dagelijks hebben
we immers te maken met de vervelende pandemie die
een ieder treft.

Maar kijk je naar het aantal inwoners, ongeveer 750 miljoen,
dan is Europa het op drie na grootste werelddeel. En dat zou
je aan de ene kant niet zeggen, qua oppervlak dus, maar
kijkend naar het aantal inwoners snap je dat er veel gebouwd
is. En evengoed nog veel te weinig.

Weidevenne
Europa: het laatste van de vier kwadranten In aanbouw.
En dat is het nog steeds, kijkend naar Kop West. Daar wordt
nog volop gebouwd, al wordt het wel steeds minder, want
ook daar begint de grond schaars te worden. En dan komt
er toch een moment dat je uitgebouwd bent. ‘Europa’ vormt
zodoende de schakel tussen Weidevenne en de binnenstad.

En nu de cijfers.
In 2021 waren er 1924 woningen op een oppervlakte van 87
hectare, waarvan twee hectare uit water bestaat.
Het aantal inwoners bedroeg 4850 en bestond uit 2390
mannen en 2460 vrouwen. Het aantal inwoners is het aantal
personen zoals dit op 1 januari in het bevolkingsregister is
vastgelegd. De straatnamen in dit kwadrant verwijzen naar
Europese landen en gebieden.
l

Weidevenne heeft eveneens een bewogen jaar achter de
rug. Er is behoorlijk wat gebouwd en diverse bouwprojecten
zijn opgeleverd. De wijk is zich op positieve wijze aan het
uitbreiden en staat goed op de kaart. Mooi om te zien is
dat bewonersinitiatieven weer aantrekken. Mensen willen
in samenwerking met de gemeente leuke, creatieve ideeën
realiseren voor de wijk. Dit doen ze allemaal om het woongenot
te vergroten. Een klein voorbeeld zijn de mooie bijenlinten: een
prachtige toevoeging waarvan de hele wijk plezier heeft. Heeft u
ook een initiatief dat het wijkbelang dient? Contact mij dan vooral!
De overheid heeft besloten een landelijk vuurwerkverbod in te
stellen. Ervaart u toch vuurwerkoverlast, dan kunt u dit melden
bij de gemeente, politie of handhaving. Heeft u vermoedens
van illegaal vuurwerk (bezit
of gebruik), dan kunt u
anoniem een melding maken
bij Meld Misdaad Anoniem,
telefoonnummer 0800 – 7000.
Rest mij om u alvast fijne
en gezonde feestdagen te
wensen en steun elkaar in
deze lastige tijden.
Met vriendelijke groet,
Michael Lanting.
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Wordt u vrijwilliger natuur
beheer Weideveld?
Landschap Noord-Holland beschermt natuur en
landschap in de provincie met circa tachtig bevlogen
medewerkers en meer dan zevenduizend vrijwilligers.
Het Weideveld is gelegen aan de westkant van de
Weidevenne en vormt een onderdeel van het landschap
Noord-Holland. Op dit moment is het aantal vrijwilligers
afgenomen en willen we graag versterking van de groep.

Ik loop in de gang van Heel Europa op weg naar
de keuken. Iedere eerste maandag van de maand
wordt hier namelijk een heerlijke maaltijd bereid bij
de Kookclub voor Mannen. Onderweg in de gang
bereiken de heerlijke etensgeuren mijn neus. Bij
binnenkomst in de keuken tref ik een leuk gezelschap
van negen mannen aan. De tafel is al mooi gedekt en
de mannen zijn allemaal druk in de weer.
André van de Woude en Louis Baerts zijn de initiatiefnemers
van deze leuke club. Vanwege corona heeft de club een
tijd stilgelegen, maar vandaag is de tweede keer dat ze hun
kookkunsten weer mogen inzetten.
André vertelt enthousiast dat hij veertig jaar slager is geweest
in Amsterdam. Hij komt uit een echte slagersfamilie, want
zijn vader en opa waren ook slager. In 1978 was hij medeoprichter van Cuisine Culinaire Amsterdam, een vereniging
die tot doel heeft ‘het in brede zin beoefenen van de culinaire
kunst’. Op een gegeven moment bedacht André om samen
met Louis ook in Purmerend een kookclub te organiseren. Inmiddels hebben ze al veel aanmeldingen gekregen en staan
er zelfs mensen op de wachtlijst. Een aantal van de mannen
kent elkaar van de bridge- en golfclub.

Viergangenmaaltijd
André en Louis gaan in de ochtend naar de Turkse winkel op het
Wormerplein. Daar halen ze alle
ingrediënten voor een viergangenmaaltijd. Louis is een wijnkenner
en zorgt voor lekkere rode en witte
wijn. Op het menu vandaag staan
gebakken paddenstoelen met
guacamolecrème, boeuf bourguignon traditionnel, quiche met ham,
uien en champignons, en als toetje frambozen en pêche melba
met room. Het eten ziet er heerlijk uit en André vraagt me of ik wil
proeven, maar ik bedank vriendelijk en neem genoegen met het
recept dat ik zeker thuis ga uitproberen.
Kijk voor meer leuke activiteiten in Heel Europa eens op
www.clup.nl/activiteiten/activiteitenoverzicht-weidevenne.

l

Het natuurgebied Weideveld heeft als belangrijkste functie
dat het een ecologische verbindingszone vormt tussen een
aantal grote laagveengebieden: het Ilperveld, het Wormerveld,
het Jisperveld en het Oostzanerveld. Het Weideveld is niet
toegankelijk voor mensen. In het gebied wordt handmatig
onderhoud uitgevoerd door een vaste groep vrijwilligers.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan vooral uit handmatig zaagwerk
en het maken van takkenrillen. De groep vrijwilligers werkt
het hele jaar door, behalve in het broedseizoen, dat van
vijftien maart tot en met 15 juni loopt. Eens in de drie weken
wordt op zaterdag gewerkt, van tien tot ongeveer twee uur.
Tijdens de pauze wordt er voor koffie en thee gezorgd.

Teamverband
Als vrijwilliger natuurbeheer en terreinonderhoud werk je in
teamverband. Een redelijke conditie is belangrijk voor het omgaan
met handgereedschap, zoals hand- en beugelzaag, hark en
hooivork. Verder verwachten we belangstelling voor en affiniteit
met natuur en met het werk van Landschap Noord-Holland.
Ervaring met machinaal werken is een pre, maar niet noodzakelijk.

Uniek
Het doen van zinvol en leuk werk op unieke locaties met mensen
die hetzelfde doel nastreven, namelijk een mooier Noord-Holland.
Tegelijkertijd krijgen vrijwilligers de kans kennis op te doen over
en wegwijs te worden in de natuurterreinen van Landschap
Noord-Holland. Ook krijgt u een blik in de keuken van een natuurbeschermingsorganisatie en in het vak van boswachter. Er wordt
gezorgd voor materiaal, kleding, werkhandschoenen en gereedschap, en we houden ons uiteraard aan de arbovoorschriften. Als
dank voor de inspanningen gaan we jaarlijks uit met de groep.
Mocht u interesse hebben gekregen of wilt u graag meer
informatie hebben, neem dan gerust contact op met boswachter
Bas Rijs, e-mailadres: b.rijs@landschapnoordholland.nl.
l
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Cédric en Vasco, de jonge vuilnismannen
Broers zijn het, de vuilnismannen, Cédric van negen
en Vasco, inmiddels zeven jaar jong. Samen trekken ze
op, uit interesse, maar ook voor een beter milieu. Het
begon allemaal zo’n drie jaar geleden. De interesse bij
Cédric werd gewekt door de vuilniswagen. Vasco kon
niet achterblijven en een half jaar later sloot hij zich aan
bij zijn oudere broer – en het duo was een feit.

ze de route langs die de vuilniswagen heeft afgelegd en
ruimen ze het zwerfafval op.
Kortom, het zijn twee kanjers van jongens die oog hebben
voor het milieu – twee broers om trots op te zijn!
(De namen van de jongens zijn bij de redactie bekend.)

l

Evean thuisbegeleiding helpt
Mandy Hopman werkt als thuisbegeleidster bij
de afdeling Specials van Evean. Evean biedt
ondersteuning aan mensen en gezinnen in complexe
situaties. Hierbij kunt u denken aan mensen met
psychische problemen, verslavingsproblematiek of
het ondersteunen van gezinnen bij het zelfredzaam
worden in de opvoeding van de kinderen.
Het begon allemaal met het kijken naar de grote
vuilniswagen, die wekelijks door de wijk rijdt voor papier,
restafval of gft. Zo’n grote auto, die de vuilcontainers oppakt
en leegkiept, is indrukwekkend. Er werd al snel contact
gemaakt met de man, de ‘klaarzetter’, die de vuilcontainers
netjes neerzet, zodat de vuilniswagen ze goed kan oppakken.
Op mijn vraag of de containers niet te zwaar zijn, zegt Cédric:
“Het gewicht valt erg mee, hoor”, terwijl hij een container
netjes rechtzet.

School
Nee, niet alle dagen zijn ze in de wijk, want ze moeten ook
naar school. Dat is op dit moment belangrijker voor de
‘vuilnismannen’ dan zich bezig houden met het afval. Maar
tijdens de vakantie of op de dagen dat ze niet naar school
zijn, zijn ze te vinden in de wijk, daar waar de vuilcontainers
staan. Ook vandaag, als ik met ze de wijk inga om te zien
hoe de containers worden geleegd. In dit geval betreft
het de papierbak. Al gauw is te zien hoe ze samen uit een
papiercontainer afval verwijderen dat niet bij het papier hoort:
hard plastic, plastic zakjes, een kabel en elastiek. “Dit kan je
echt niet maken, hoor”, zegt Vasco, terwijl hij het afval op de
deksel van de container legt.

Evean biedt hulp bij het aanbrengen van structuur in de
dagbesteding. De organisatie verzorgt ook tijdelijk of blijvend
thuisbegeleiding als situaties en verantwoordelijkheden u boven
het hoofd groeien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële of
sociale problemen of het bieden van emotionele ondersteuning.
De medewerkers helpen u de draad op te pakken en begeleiden
u op weg naar meer rust en structuur.
Evean Thuisbegeleiding zoekt daarnaast actief de samenwerking
op met sociale wijkteams, loket jeugd, casemanagers dementie
(Evean), ziekenhuis, huisartsen, GGZ en consultatiebureau.

Succesverhaal
Bij Mandy is een dag nooit hetzelfde. Als ze van huis gaat,
weet ze van te voren niet wat de dag haar brengt. Het geeft
haar voldoening te zien als mensen stappen maken in
hun proces en baat hebben bij de hulpverlening. Of als er
gesprekken worden gevoerd in een gezin als er bijvoorbeeld
een conflict is ontstaan, om hierin dan te kunnen bemiddelen.
Een succesverhaal is bijvoorbeeld een moeder met depressie
en angstklachten, die weer in haar kracht werd gezet en
waarbij haar zelfredzaamheid werd vergroot. Uiteindelijk was
ze weer in staat zelf haar kinderen naar de opvang te brengen.

Veiligheid

Expertises

Cédric en Vasco denken ook aan hun eigen veiligheid. Naast
de speciale handschoenen die ze van de gemeente hebben
gehad, dragen ze altijd een zichtbaarheidsvest. Cédric heeft
het rode vest aan en Vasco het gele, zodat ze goed opvallen
in het verkeer. En terwijl we in de wijk staan, komt er toevallig
een andere vuilnisauto aan voor het ophalen van grof vuil. De
chauffeur stopt even, claxonneert, en nadat hij het raampje
heeft geopend hoor ik hem roepen: “Hé, collega’s!”
Er valt wel eens iets op straat als de containers zijn geleegd.
Ook daar maken de broers geen punt van. Regelmatig gaan

Bij Team Waterland werkt een enthousiast team, waarin
verschillende expertises zijn verdeeld onder de medewerkers.
Heeft u als bewoner van Weidevenne hulp nodig of denkt u
dat iemand anders behoefte heeft aan hulp, dan kunt u via
de WMO van de gemeente een indicatie aanvragen voor
thuisbegeleiding bij Evean.
U kunt op de volgende websites kijken voor meer informatie:
https://purmerend.nl/over-loket-wmo en:
www.digitale-sociale-kaart.nl/organisatie/evean thuisbegeleiding. l
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Ken je wijk

Waar is dit?

Beste bewoners,

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 28 december 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!

Het jaar loopt alweer bijna ten einde als deze
laatste krant van 2021 bij u op de mat valt.
We bedanken u voor het lezen er van en het
insturen van uw bijdragen. Blijft u dat vooral doen,
want de wijkkrant is immers van en voor bewoners.
Deze keer plaatsen we voor de puzzelaars weer
een woordzoeker. Het is namelijk gebleken uit het
aantal inzendingen dat het voor veel lezers leuk is
om deze op te lossen.
Voor de redactie was het een spannend jaar.
Twee vertrekkende redactieleden in het begin van
het jaar legden extra druk op het maken van een
krant, maar gelukkig kregen we versterking na de
zomervakantie.

De oplossing van de vorige
keer is een van de gevelfoto’s
op het winkelcentrum.
Inmiddels zijn die vervangen
door herfstafbeeldingen. De
winnaar na loting is Marleen
Houtriet. Gefeliciteerd, de
bon komt uw kant op!
l

We wensen u fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

Woordzoeker

De redactie.
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BDe wijkkrant

Redactie:
Kitty van den Berge, Ad Broeders, Ria Groot
UITSLAPEN
en
Adrie
Wien.
L
VRIENDEN
Met medewerking van Marcel Vinke.
wijkkrantweidevenne@gmail.com.
IE-mail:VUURWERK
Opmaak: Werkom Business Post & Printing.
KBezorging: 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 krant verschijnt rond 3 februari 2022.
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