
Pagina 4

COLOFON 
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Redactie: Conny Dijkstra, Frank Reijn, Astrid de Haan-Collin, 
Eric Kooijman, met dank aan Piet Jonker. 
Eindredactie: kerngroep Weidevenne.
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.
Ontwerp: Baanstede Druk & Copyshop.
Drukwerk: De Bondt Grafi media BV.
E-mail redactie: info@weidevenner.nl, telefoon: (0299) 434566.

@weidevenner De Weidevenner

•  Chantal Sibrandy @xchantalsy: Make-up loos jogging broek aan in 
weidevenne , kan gewoon.

•••••••• C
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•  MickNeck: Er staan gewoon alleen maar scooters van neckers bij station 
weidevenne haha

••••••••  
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Ken je wijk

Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een 
cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Bij meerdere 
goede inzendingen wordt geloot. Mail uw oplossing 
naar: info@weidevenner.nl. Opsturen kan ook: 
Redactie wijkkrant Weidevenne, p/a Kransfontein 40, 
1448 RH  Purmerend. Vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden. Veel succes. De oplossing van de vorige keer 
is: Suezweg. De winnaar is de vijfjarige Vince Terburg. De 
cadeaubon komt je kant op; veel plezier ermee!

Om de wijk te leren kennen, is het leuk te weten wat een 
straatnaam betekent. Suez is een havenstad in Egypte, 

gelegen aan de Golf van 
Suez en de zuidelijke 
monding van het Suezkanaal. 
De stad had in 2004 478.553 
inwoners. Tijdens de 
Zesdaagse Oorlog in 1967 
is Suez voor een groot deel 
verwoest. Na de heropening 
van het Suezkanaal in 1975 is 
de stad herbouwd met steun 
van onder meer Koeweit 
en Saoedi-Arabië. Het 
Suezkanaal is 161 kilometer 
lang, twaalf meter diep en 70 
tot 125 m breed, en loopt van 
de stad Suez naar Port Saïd 
aan de Middellandse Zee.

Hiernaast de nieuwe opgave. 

Meestal als je bij de tandarts 
of mondhygiënist op de stoel 
ligt, is het maar een saaie 
boel: ribbeltjes bekijken, 
gaatjes in het plafond tellen, 
soms een tekening bekijken. 
Maar bij Praktijk Mondzorg 
aan de Melbournestraat 2G 
hebben ze dit begrepen. 
Als eerste in Purmerend 
hangt er een plafond met 
driedimensionale platen. De 
cliënten van mondhygiënisten 

Petra de Vries en Remco Stoks vinden het daardoor 
tegenwoordig helemaal niet erg meer om in de stoel te liggen!

Petra: “Ik ben deze praktijk gestart in 2006 met een heldere 
en lichte vormgeving. Ik wil een rustige omgeving creëren 
voor de cliënten, die het soms wat eng vinden als ze voor 
de eerste keer bij een mondhygiënist komen. Ik kwam dit 

idee tegen in een folder en vond het helemaal passen bij de 
praktijk. Sinds eind juni zitten de platen in het plafond, en de 
reacties zijn alleen maar positief.” “Een 'open ceiling' bestaat 
uit enkele verlichte fotopanelen. Omdat de wolkenhemel is 
verlicht met lampen die dezelfde kleur licht geven als echt 
daglicht, wordt de illusie gecreëerd dat men zich onder een 
dakraam bevindt. Groen is mijn lievelingskleur – vandaar de 
bomen – en de witte bloesem past hier mooi bij.”

Verbetering
Sinds 2008 werkt Remco in de praktijk, en ook hij vindt het 
een verbetering. “Ik vind het belangrijk om precies te werken 
en kwaliteit te leveren. Het is dan alleen maar een voordeel 
als de cliënt ontspannen is.”

Als u het plafond wilt bekijken, kan dat alleen als u een 
afspraak maakt voor een behandeling bij Praktijk Mondzorg. 
Kijk op www.mondzorgpurmerend.nl voor meer informatie. Of 
bel naar 0299 432688. Wie weet vindt u een behandeling dan 
wel te kort duren…  

SPETTERENDE OPENING 
MELKWEGBRUG
Zaterdag 13 oktober om 13.00 uur verricht wethouder Hans 
Krieger de feestelijke opening van de nieuwe brug. Aansluitend 
is er tot 17.00 uur aan de Kanaaldijk een spetterend 
programma met zang, dans, kindervermaak en muziek. U kunt 
kijken en luisteren naar ER Studio, het Stedelijk orkest, Thea 
de Hilster, Quido Scope, het Amsterdams Havenkoor, Les 
Tigres en het Popmucicalkoor. DJ Jurjen Weerts zorgt tussen 
de optredens door voor een geslaagd feestje.

Ook voor de kinderen zijn er een aantal leuke activiteiten. Vanaf 
14.00 uur kunnen ze zich laten schminken en lekker springen 
op en een springkussen. Een limonadekabouter deelt gratis 
limonade uit. Parkeerruimte voor auto’s is beperkt, maar voor 
fi etsers zijn extra stallingmogelijkheden naast het feestterrein. 

PLAFONDSTAREN WORDT LEUK!
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Laatste nieuws, info: www.weidevenner.nl

Het mozaïeken aan het 
Semerusplein ging ook 
tijdens de zomermaanden 
gewoon door. Elke 
dinsdag- en vrijdagavond 
was er een vaste ploeg 
dames. Linda, Inge, 
Mascha en Liesbeth 
kunnen zich inmiddels 
ervaren mozaïekers 
noemen, maar geregeld zijn 
er ook nieuwe buren die 
een handje komen helpen.

Een vader kwam met zijn zoon een boterkoek brengen, maar 
ook moeders met hun kinderen doen graag mee. Tijdens de 
afgelopen periode was het soms héél erg warm in de container. 
Gelukkig was de oplossing dichtbij, want buurvrouw Els haalde 
een ventilator. Alle dierenfi guren, zoals de krokodil, leeuw, 
pinguïn en olifant, zijn al klaar. Nu is het tijd de bankjes op te 
vullen. Dat is een tijdrovende klus, maar iedereen is inmiddels 
zo verslaafd aan het mozaïeken, dat ook dit geen probleem is.

Initiatiefneemster
Monique Klaassen, initiatiefneemster, is zeer tevreden over 

het verloop van het project. 
De laatste weken is ze 
ook overdag weer gaan 
mozaïeken op de dinsdag, 
en dat naast haar baan bij de 
Sociale verzekeringsbank. 
Inmiddels zijn er al heel wat 
lastige klusjes geklaard: de 
rondingen, de achterkant 
en de onderkant. Dit moet 
zorgvuldig gebeuren, omdat 
anders de steentjes los gaan 
zitten.

Speeltoestellen
De nieuwe speeltoestellen 
zijn inmiddels door de gemeente besteld. Er komt een 
combinatietoestel, een schommel en een duikelrek. Alle 
toestellen komen op een valondergrond van kunstgras en 
natuurlijk komen er de mozaïekbanken bij te staan. De datum 
van de offi ciële opening is nog niet bekend, maar als het 
eenmaal zo ver is, is het Semeruplein een van de mooiste 
pleinenvan Weidevenne.

Op http://www.facebook.com/SamenMozaiekenInWeidevenne 
kunt u de ontwikkelingen volgen en op weidevenner.nl kunt u 
het fotoalbum bekijken.  

Groot onderhoud  A7 in oktober

Rijkswaterstaat voert vier weekenden in oktober 
groot onderhoud uit aan de A7 bij Purmerend. 

Onder meer het asfalt wordt vernieuwd. 
De werkzaamheden vinden plaats in het 

weekend. In beide richtingen is dan 
slechts één rijstrook beschikbaar over 
een traject van enkele kilometers. Ook 

worden verschillende op- en afritten bij Purmerend 
tijdelijk afgesloten. Rijkswaterstaat raadt u aan in de 
betreffende weekenden gebruik te maken alternatieve 
reismogelijkheden, zoals het openbaar vervoer. 
Rijkswaterstaat biedt hiervoor het vanAnaarBeter bus- 
en treinkaartje aan. Kijk voor meer informatie over het 
vanAnaarBeterkaartje op www.vananaarbeter.nl.

De A7/N7 is met zijn 236 
kilometer de langste rijksweg 
van ons land. De weg loopt 
van Zaanstad via Hoorn, 
de Afsluitdijk, Heerenveen 
en Groningen naar 
Nieuweschans bij de Duitse 
grens.

Meer informatie over de 
werkzaamheden vindt u op 
de factsheet en fl yer die 
Rijkswaterstaat in Purmerend 
verspreidt. Deze documenten 
zijn ook te vinden op: www.
rijkswaterstaat.nl/a7.    

SAMEN MOZAÏEKEN IS VERSLAVEND

WijkkrantPur-WVenne 06.indd   Spread 1 van 2 - Pagina's (4, 1)WijkkrantPur-WVenne 06.indd   Spread 1 van 2 - Pagina's (4, 1) 21-09-12   09:5521-09-12   09:55



Pagina 2

Rachelle zitta @Rachellezitta
In me oude vertrouwde Weidevenne, gosh mis die tijden!

Femke Femke_96: Yes! Lekke band! Ik heb al zo lang een keer van 
weidevenne naar huis willen lopen :)

Ik zou wel eens willen weten…

De redactie van de wijkkrant krijgt 
geregeld vragen die worden doorgespeeld 
naar de personen die de antwoorden 
kunnen geven. Omdat sommige 
antwoorden mogelijk ook interessant zijn 

voor andere bewoners, starten we een nieuwe rubriek: 
'Ik zou wel eens willen weten…'

Heeft u een vraag voor bijvoorbeeld:’’Een wethouder, de 
wijkagent, de burgemeester/wijkwethouder, de wijkmanager 
of iemand anders’’, mail dan naar de wijkkrant en de redactie 
gaat voor u op zoek naar het antwoord.

Kinderen
De eerste vraag is van Yvonne (tien jaar): 
Mogen kinderen ook in de wijkkrant schrijven?
Antwoord: Natuurlijk mogen kinderen ook stukjes schrijven. 
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners en daar 
horen kinderen uiteraard ook bij. Je kunt bijvoorbeeld iets 
schrijven over je hobby, school, familie of huisdier, maar 
gewoon een leuke foto in de krant plaatsen mag ook. Vragen 
van kinderen zijn ook welkom en worden serieus bekeken.

De redactie probeert op alle vragen een antwoord te geven. 
Dus, denkt u:  Ik zou wel eens willen weten…, twijfel dan niet 
en vraag het de wijkkrant: info@weidevenner.nl  

Links naast de lerares zit Ivana met haar tekening

Elke woensdagmiddag gaat Ivana de Haan (zeven jaar), 
wonend in Weidevenne, met veel plezier naar tekenles 
bij Artis Ateliers in Amsterdam. Tijdens de les worden de 
dieren getekend of geschetst in de dierentuin zelf. Creatief 
docente Marjolijn moedigt Ivana en haar groep aan een eigen 
beeldende uiting te zoeken. Ivana heeft haar creativiteit 
ontdekt en is er inmiddels vertrouwd mee geraakt.

In de naam van Artis zit al ingesloten waarmee Artis Ateliers 
– onderdeel van de Artis Academie – zich bezighoudt. 
'Artis Natura Magistra' betekent immers: de nat uur is de 
leermeesteres van de kunst.

Artis Ateliers komt voort uit de in 1949 opgerichte Nutsschool 
voor Beeldende Expressie. Men probeerde in het Stedelijk 
Museum onder aanvoering van de COBRA-groep, die de origi-
naliteit van kindertekeningen herontdekte, kinderen vrij te laten 
tekenen. ‘t Atelier, de opvolger van deze Nutsschool, startte in 
1980 een tekencursus met de dieren als model voor kinderen in 
Artis. Deze cursus sloeg aan, en Artis heeft de kindertekenin-
gen dan ook in de jaarlijkse reclamecampagne opgenomen.

Ontwikkeling
Naast het stimuleren van de ontwikkeling van een eigen 
handschrift en het kweken van vertrouwen in haar eigen 
niveau, heeft Ivana in korte tijd geleerd hoe ze met allerlei 
materialen kan omgaan. Een belangrijke rol hierbij speelt het 
zelf kijken naar de dieren.

Door middel van het tekenen/schilderen worden de leerlingen 
min of meer gedwongen te kijken naar wat ze willen verbeelden, 
met de bedoeling dat bewust of onbewust wordt ontdekt dat er 
meer mogelijkheden en invalshoeken zijn om naar iets te kijken. 
Het gaat om echt leren kijken, iets wat ten grondslag ligt aan 
iedere vorm van beeldend werken. Door het echte kijken heeft 
Ivana de natuur en de dieren beter leren kennen.

Werkruimten
De schetsen en tekeningen die in de dierentuin zijn ge-
maakt, kunnen in het atelier worden uitgewerkt. Artis Ateliers 
beschikt de hele week over twee grote werkruimten. Een och-
tend- of middagcursus bestaat uit anderhalf tot tweeënhalf 
lesuur, één maal per week 
verdeeld over een half jaar. 
Als bekroning van de cursus 
wordt ieder half jaar werk van 
de kinderen uitgezocht voor 
een expositie in de dieren-
tuin. Ook het werk van Ivana 
was tijdens deze expositie 
te bewonderen in het kleine 
zoogdierenhuis. 
Ze is supertrots dat haar 
werk ingelijst in Artis hangt, 
zodat alle bezoekers het kun-
nen bewonderen. De redactie 
van de wijkkrant is ook trots 
op de jonge inwoonster van 
Weidevenne, die haar eerste 
stappen heeft gemaakt om 
een bekende kunstenares te 
worden!                   

JEUGDIGE KUNST UIT WEIDEVENNE IN ARTIS

Ivana in het Artis atelier
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Larissa @xlariissa_: Zometeen op de fi ets met me nichie voorop naar 
weidevenne fi etsen haha
dit gaat wat worden.

quin @QuintinWM_: ali-b was in weidevenne

Vroeger waren er in het gebied dat nu Weidevenne heet 
koeien, schapen en paarden. Nu zijn het vooral huizen met 
hier en daar wat dieren. Maar gelukkig zijn er sinds drie jaar 
aan de rand van Weidevenne, op de Zuiderringdijk, weer 
schapen te vinden, inclusief een herder – ook al wordt hij 
soms aangezien voor een stroper. Wie beter kijkt, ziet echter 
dat Stefan Poel hart heeft voor 'zijn' schapen.

Stefan komt oorspronkelijk uit Wijdewormer en heeft altijd 
graag met dieren willen werken. Als schaapherder in Zeeland 
werd hij gelijk in het diepe gegooid. ”Hier is de kudde van 
tweehonderd schapen; wil je die naar het andere stuk land 
brengen?” Dit heeft hij tien jaar met veel plezier gedaan.
Daarna ging Stefan naar Australië om met schapen te 
werken. Na een jaar kwam hij er achter dat hij nooit zo goed 
en snel kon worden als de schaapscheerders daar, maar het 
was een ervaring die hij niet had willen missen.
Terug in Nederland werkt hij nu op een kraan bij een 
loonbedrijf. Daarnaast blijft hij in zijn vrije tijd schapen 
hoeden en verzorgen.

Grasmaaier
Stefan is door het waterschap benaderd over het begrazen 
van de dijken in Waterland. Dit scheelt maaien, en vooral 
op moeilijk begaanbare plekken zijn schapen een goed 
alternatief. Daarnaast is het ook beter voor de weidebloemen 
en planten. Door het grazen van de schapen worden de 
zaden over het gebied verspreid. Schapen eten graag de 
zaadkoppen van brandnetels en jong riet. Vooral brandnetels 
hebben de neiging te gaan woekeren.

Onraad
Er grazen dertig Suffolkschapen op de dijk bij de 
Stokkenbrug. Ze lammeren in de winter in de stal; daarom 
zijn er in het voorjaar ook geen lammetjes te zien op de dijk. 
Alle schapen hebben een oor- en een halsnummer. Stefan 
komt elke dag even kijken of alles goed gaat, maar hij vraagt 

bewoners uit de buurt hem te bellen bij onraad.
Ga liever niet zelf tussen de schapen lopen, want daar 
worden ze onrustig van en dan lopen ze misschien het water 
in. Als een schaap in het water is gevallen, kan het daar vaak 
niet meer uitkomen. Een schaap weegt al gauw tachtig kilo, 
dus die klimt niet zo gauw naar boven met zijn natte vacht. 
Dus als u een schaap in de sloot ziet liggen, of op zijn rug, 
liefst zo snel mogelijk even bellen. Als een schaap mank 
loopt, komt dit meestal vanzelf weer goed; de natuur regelt 
dit zelf. Ga niet zelf een schaap vangen, want dan gaan ze 
rennen en dan loop je kans op kreupele schapen.
Gelukkig kan Stefan dit samen met zijn honden wel. En zo 
herleven oude tijden in Weidevenne en zie je een herder aan 
het werk met zijn honden, een mooi gezicht.

Het telefoonnummer van Stefan is 06 5120 4793. Heeft u vragen 
aan Stefan of wilt u eens een keer het scheren van de schapen 
zien? De redactie gaat bij voldoende reacties kijken of het mo-
gelijk is om in het voorjaar een schaapscheerdag te organiseren. 
Mail naar info@weidevenner.nl als u daar bij wilt zijn.  

Wil je deze tv-vriendjes 
ontmoeten? 
Kom dan op 
woensdag 3 oktober 
naar winkelcentrum 
Weidevenne!     

ER LOPEN WEER SCHAPEN OP DE DIJK

'Meet & greet' met de Biba Boerderij
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