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Gemeenteraadsverkiezingen 2022 – de nasleep
De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer achter de rug.
Maar niet voor ons, Purmerenders. Immers, wij hadden
eind 2021 al gestemd, toch? Of niet? Nee, niet allemaal,
want de opkomst was deze keer magertjes, namelijk
32,4 procent. In 2018 was dat nog 48,81 procent.
Wel een groot verschil, vind je niet?
Ondanks dat nog niet één op de drie stemgerechtigden
zijn/haar stem heeft uitgebracht, is er toch een college
geformeerd. Een college met, naast de burgemeester, vijf
wethouders. En zoals gebruikelijk vertegenwoordigt elke
wethouder een wijk in Purmerend.

Verschuiving
Met de komst van een nieuw college heeft ook een
verschuiving plaatsgevonden waar het gaat om de
wijkwethouder. En daar krijgt onze wijk Weidevenne mee te
doen. Met de komst van Thijs Kroese heeft de Weidevenne
een nieuwe wijkwethouder. Ja, en niet zomaar eentje.
Sinds 2018 was hij al wethouder van Purmerend en nu ook
wijkwethouder van de Weidevenne. En hij is ook gekozen,

door zijn collega’s, als beste
bestuurder van NoordHolland. Zeg nu zelf, dat is
toch niet mis?

Bereikbaar
Maar wordt hij ook de beste
wijkwethouder van de Weidevenne? Dat zal hij nog moeten
laten zien. Bereikbaar is hij wel.
Ik zag namelijk zijn mailadres
T.Kroese@purmerend.nl op
de website van de gemeente
staan. Dit betekent dat je hem
best kunt benaderen,
zij het met een e-mail.

Thijs Kroese

Volgens mij dient een wijkwethouder zich vaker in de betreffende
wijk te laten zien dan wanneer hij/zij geen wijkwethouder is. En
dus, mijnheer Kroese, kijken wij Weidevenners vol verwachting uit
naar uw eerste bezoek aan onze wijk. We gaan het zien en de tijd
zal het leren. Hoe dan ook, u bent van harte welkom!
l

Ook de wijkmanager mag weer

Michael Lanting

Foto: Piet Jonker

Wat is het fijn om na deze
intense coronaperiode
mensen weer live in de
wijk te kunnen spreken.
Inmiddels zijn we bijna
van alle maatregelen af,
wat inhoudt dat ik als
wijkmanager weer de wijk
in kan. Ik heb inmiddels
en gelukkig dan ook
weer een hoop afspraken
op locatie kunnen
hebben met bewoners
van de Weidevenne.

De afgelopen periode zag ik het aantal verzoeken met betrekking
tot een wijkinitiatief groeien. Verschillende buurtbewoners
hebben gezamenlijk een idee voor hun wijk en komen bij mij op
de lijn om de mogelijkheden te bekijken. Erg leuk!

Toekomst
Onlangs hebben we de gemeentelijke verkiezingen weer
gehad. We gaan een nieuwe periode in met een nieuwe
wijkwethouder. Voor de Weidevenne is dit Thijs Kroese. Thijs
kent de wijk goed, en in de toekomst hopen we bewoners te
ontmoeten tijdens bijvoorbeeld een koffie-uurtje, waarbij ook
diverse netwerkpartners aansluiten. Hier kunt u vragen over
de wijk stellen en/of ons voorzien van waardevolle informatie.
Zodra hierover meer bekend is, zal ik u daarover informeren.
Langzaam bewegen we ons richting de zomer. Dat is een
mooie periode, waarin iedereen elkaar weer buiten kan
ontmoeten. Ik hoop u dan ook snel te zien.
Heeft u een leuk idee voor de wijk en wordt dat door
medebewoners gedragen? Ik help u dan graag op weg.
Contacten kan via e-mail, m.lanting@purmerend.nl, en
telefonisch: 0299 452 452.

Groeten, Michael Lanting,
wijkmanager Weidevenne.
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Zilveren jubileum
Weidevenne zonder feest
Het zal u inmiddels wel bekend zijn dat de jongste wijk
van Purmerend, en wat mij betreft ook de mooiste, dit
jaar 25 jaar bestaat. Bij een jubileum hoort een feest,
zou je denken, maar helaas, een feest zit er niet in.
Als vaste lezer van de wijkkrant heeft u kunnen zien
dat er geregeld een buurt
uit de wijk werd uitgelicht
en in het zonnetje gezet.
Ook dit was een beetje in
het kader van een kwart
eeuw Weidevenne.
Maar zoals gezegd, een
feestje zit er op dit moment
helaas niet in. Er is wel
gepoogd iets voor elkaar
te krijgen, maar we kregen
niemand zo ver om dit op
te pakken.

Verrassing
Gebeurt er dan helemaal niets in het kader van dit jubileum?
Jawel hoor. We hebben als redactie wel iets kunnen regelen,
maar daarvoor zult u moeten wachten tot de volgende
wijkkrant. Want ja, dat is een verrassing en een verrassing
mag je nu eenmaal niet verklappen; die moet tot die tijd
‘geheim’ blijven. Kortom, u moet dus nog even wachten tot
de volgende editie van de wijkkrant.
De redactie.
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Respijthulp – iets voor u?
WelzijnWonenPlus gaat van start met de pilot
respijthulp (vervangende mantelzorg). Voor deze
pilot heeft de organisatie een subsidie ontvangen
van de gemeente, waarmee ze de vrijwilligers een
onkostenvergoeding kunnen geven.
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er een ’klik’ is. Mocht dit zo zijn, dan maken jullie samen
de afspraken. Dat kan voor één keertje zijn, maar er kan
natuurlijk ook wekelijks worden afgesproken. De vrijwilligers
verrichten natuurlijk geen verpleegtechnische handelingen;
dat laten ze over aan de professionals.
Wilt u meer informatie over hoe u zich als mantelzorger kunt
opgeven voor respijthulp, zodat u weer wat tijd krijgt voor uzelf?
Mail dan naar info@welzijnwonenplus.nl en een medewerker
neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
l

Workshopweekend
voorjaar 2022
Elk tweede weekend van de maand organiseert
Cultuurhuis Wherelant een kunstzinnig, creatief
workshopweekend, waarin ook jij je talent kunt ontdekken.
Je kunt dit voorjaar deelnemen aan workshops van
een dag op het gebied van schilderen, film, schrijven,
tuinontwerp, illustratie en meer. Je krijgt les van ervaren
docenten in een creatieve en professionele omgeving. Of
je nog nooit iets creatiefs hebt gedaan of al jaren ervaring
hebt, iedereen is welkom.
Het weekend van 14 en 15 mei heeft ook weer enkele inspirerende dag-workshops op het programma staan, zoals een creatieve power boost, mandala in klei maken, illustratietekenen,
portret in olieverf maken en spelend schrijven.

Iinformatie
Meer informatie over de workshops en inschrijven kan via
www.wherelant.nl/workshop. Je kunt natuurlijk ook contact
opnemen met Wherelant via telefoonnummer 0299- 434777.
Adres: Van IJsendijkstraat 403.

Wat houdt respijthulp precies in? We weten allemaal dat het zwaar
kan zijn om langdurig voor iemand te zorgen. Met respijthulp krijgt
de mantelzorger een adempauze, zodat die de rol van mantelzorger langer kan volhouden. De respijthulp-vrijwilliger komt bij u
thuis om een tijdje bij uw partner, kind of vriend te blijven, zodat u
even iets voor u zelf kunt doen. Denk hierbij aan die fietstocht of
wandeling met uw vriend(in), waarna je lekker koffie gaat drinken,
of aan de sportclub waar u al lange tijd niet bent geweest. Of wat
dacht u van lekker een ochtendje alleen winkelen?

‘Klik’
De respijthulp-vrijwilligers willen u graag van dienst zijn.
Tijdens een kennismakingsgesprek kunt u zelf bepalen of

Cultuurhuis Wherelant
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Home-Start helpt gezinnen
en zoekt vrijwilligers
Home-Start is een organisatie die zich inspant voor
gezinnen met jonge kinderen. Elk gezin kent immers
wel eens lastige tijden. Er wordt tegenwoordig veel
gevraagd van zowel ouders als kinderen.
De ouders werken beide
en de kinderen gaan na
schooltijd naar allerlei
clubjes. Dat maakt dat het
wel eens te veel wordt en er
problemen ontstaan. Dan is
een helpende hand of een
luisterend oor meer dan
welkom. Home-Start helpt
gezinnen bij het opvoeden
van opgroeiende kinderen en
is op zoek naar vrijwilligers.
Joke Oudejans is al 21 jaar de
promotor en coördinator van
Home-Start in Purmerend en Beemster, tegenwoordig gemeente
Purmerend. Ze draagt Home-Start meer dan een warm hart toe,
en tijdens dit interview blijkt hoe betrokken Joke is.

Uitdagingen
Waarom loop je zo warm voor Home-Start? Joke: “Ik gun
elk kind een fijn thuis, met competente ouders die tevreden
zijn over zichzelf. Dat is niet vanzelfsprekend. Een gezin
kan voor veel uitdagingen komen te staan. Denk hierbij
aan opvoedproblemen met een kind, of aan het ontbreken
van contacten in de buurt, waar je op kunt terugvallen
als het even tegenzit of wanneer het je gewoon te veel
is. Soms kun je dan wel wat hulp gebruiken. Home-Start
biedt via een vrijwilliger dat steuntje in de rug. Door een
wekelijks bezoek kan die opvoedingsondersteuning bieden,
luisteren en tips geven.”

Ondersteuning
De hulpvraag is heel divers. Naast een overladen programma
kun je problemen met een kind hebben, even niet weten hoe
je verder moet, eenzaam zijn door weinig of geen contacten
en/of geen familie in de buurt, of door cultuurverschillen
gewoon niet weten hoe het moet. Niet elk gezin heeft immers
een sociaal netwerk waar het uit kan putten. Joke: “HomeStart is als een goede buurvrouw, die een kop koffie met je
drinkt of samen met jou iets leuks doet. Die je kind aandacht
geeft als je het even niet meer ziet zitten. En die je ook kan
leren hoe je een netwerk opbouwt. Want dat is het doel:
kinderen een goede start bieden.”

Helpen
Home-Start wil al die gezinnen die worden aangemeld graag
helpen. Wil en kun jij helpen? Ben jij die opvoedingservarene
die een dagdeel per week beschikbaar heeft om het verschil
te maken voor een gezin? Je bent dan van harte welkom in
ons team.
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Van Home-Start krijg je ter aanvulling op je opvoedervaring
een training voordat je begint. Na de start volgen
terugkombijeenkomsten, waar je met de andere vrijwilligers
ervaringen kunt uitwisselen.
Wil je helpen? Voor meer informatie kun je mailen of bellen:
J.Oudejans@humanitas.nl of 06-22411860.
l

Gelukkig weer kermis
in de Weidevenne
Na twee jaar van beperkende coronamaatregelen is
het begin april eindelijk weer zo ver: er is weer vijf
dagen kermis! Op een gedeelte van het parkeerterrein
van het Abel Tasmanplein bij het treinstation zijn diverse kermisattracties opgesteld, waarbij de allerkleinsten
niet vergeten zijn. Draaien en zwieren, en spelletjes,
maar ook lekkere hapjes. Kortom, alles wat je van een
kermis mag verwachten.
Tijdens mijn rondje over
de kermis ontmoet ik de
zesjarige Yuna en haar
vader. Ik zie hen zitten in een
attractie die de naam Miami
Trip draagt. Het is een bank
die zowel omhoog en naar
beneden als naar links en
rechts draait en waarin veelal
wat oudere jeugd zit. Als ze er
uit komen, wil ik graag weten
hoe Yuna de kermis vindt. Vol
enthousiasme vertelt ze: “Ik
vind het erg leuk en wil heel
graag nog een keer. Ik vind
dit wel het leukste en heb
er gisteren ook al met mijn
opa in gezeten. Ik vind het
helemaal niet eng.”

Attracties
Maar er zijn uiteraard nog meer attracties. Twee meisjes
die komen aanlopen, delen een suikerspin met haar. En
samen lopen vader en dochter verder naar de Skee Ball of
the Century (een attractie waarop ballen gerold worden in
een ring met puntenwaarden) om iets voor haar broertje
te winnen. Hier is het altijd prijs, maar ik weet zeker dat ze
daarna nog een keer in de Miami Trip zal gaan.
Voor de allerkleinsten zijn er de kindercarrousel en de kleine
zweefmolen. Verder zie ik nog ballen gooien, het spookhuis,
eendjes vangen en de botsauto’s. Natuurlijk is er een stand
waar je een overheerlijke suikerspin kunt kopen en een
soort patatkraam.
Het vaak onstuimige weer speelt bij de jeugd gelukkig geen
rol: deze vijf dagen is er door iedereen genoten.
l
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Woordzoeker
Voor de puzzelaars onder u hebben we weer een woordzoeker.
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 mei naar wijkkkrantweidevenne@
gmail.com. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
De oplossing van het vorige nummer was: Bloembol. De winnaar
na loting is Marja Visser. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!
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Joeri Hamerling, nieuwe
wijksportcoach
Sinds 1 april ben ik, Joeri
Hamerling, bij Spurd begonnen als wijksportcoach
van de Weidevenne. Ik ben
28 jaar en geboren en getogen in Purmerend. Ik ken
de wijk gelukkig al goed,
want het grootste gedeelte
van mijn leven woonde ik
in de Weidevenne en ook
nu ben ik hier woonachtig.
Ik vind het heel belangrijk dat iedereen, van jong tot oud,
met veel plezier kan sporten en bewegen. Plezier moet hierin
naar mijn mening echt centraal staan. Het moet niet als een
‘verplichting’ aanvoelen, want dat is op de lange termijn voor
veel mensen niet vol te houden. In samenwerking met de
bewoners en organisaties in de wijk hoop ik hierin veel te
kunnen gaan bijdragen voor alle Weidevenners.
Voor vragen en ideeën over sport en bewegen in de wijk
of voor andere zaken waarbij ik zou kunnen helpen ben ik
bereikbaar via j.hamerling@spurd.nl.

BADLAKEN
BADMINTON
BEWEGEN
BOOTCAMP
BOSLOOP
GEZONDHEID
HANGMAT
KLIMMEN

LIGSTOEL
MARATHON
PET
RACKET
SMARTWATCH
SPORTEVENEMENT
SPORTSCHOOL
STRANDWACHT

SUPBOARD
TRIATLON
VOEDING
WANDELEN
WINDSURFER
ZONNEBADEN
ZONNEKLEP

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten!
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Oplossing
l

Waar is dit?

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 mei 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
Masaïstraat 137.
De winnaar na loting is Rob Knol.
Gefeliciteerd, de bon komt uw
kant op!
l
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Bron foto: Weidevenner.nl

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 juni 2022.

