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Heeft u een leuk idee voor de krant? Mail ons! info@weidevenner.nl

Begin november is de Little Free Pantry van Melona 
di Benedetto geopend. In het kastje aan haar huis aan 
Barcelonahaven 13 kunt u producten neerzetten die u 
niet meer gebruikt en er spullen uithalen als u ze nodig 
heeft. “Hiermee wil ik verspilling van eten tegengaan 
en mensen helpen die het niet zo breed hebben.”

Melona en René tijdens de opening.

Die instelling heeft Melona duidelijk van haar ouders 
meegekregen. Zo deelden ze vroeger groenten uit hun 
moestuin met de buren. “Ik vind het zo zonde als eten wordt 
weggegooid en met mijn kleine winkeltje kan ik er anderen 
blij mee maken. Want ook in onze wijk is stille armoede en 
niet iedereen kan bij de voedselbank terecht.”

Enthousiast
Melona hield de facebookpagina van René Verhoogt al een 
tijdje in de gaten. Hij heeft sinds januari een kastje in zijn 
voortuin aan de Johan Wagenaarstraat in Overwhere. In 
mei heeft ze de stoute schoenen aangetrokken. “Toen ik 
René sprak, werd ik nog enthousiaster dan ik al was. We 
hadden meteen een klik en hij dacht goed mee. In september 

bestelde ik mijn kastje en op 1 november werd het geopend – 
door René natuurlijk!”

Winkeltje
Nog voordat ze haar winkeltje opende, stond haar huiskamer 
al vol met spullen. Ze vindt nu een paar keer per week een 
tas in haar voortuin of nieuwe producten in het kastje. “Het 
werkte al meteen, dat vind ik echt mooi om te zien. Ik moet 
mijn winkel ook heel vaak bijvullen. Ik wil tegen iedereen 
zeggen: pak gerust wat u nodig heeft, u hoeft zich daar niet 
voor te schamen; het staat er juist voor! Wel wil ik mensen 
vragen het kastje niet in één keer leeg te halen. Ik wil namelijk 
meer mensen helpen en kan niet op elk moment het kastje 
aanvullen.”

Groenteman
Melona roept naast wijkbewoners ook ondernemers op om 
eten en spullen te doneren. “Ik wil nog naar de groenteman 
van de markt en vragen wat ze daar met de overgebleven 
groenten doen. Ook sprak ik laatst een drogist die artikelen 
met een kapotte verpakking niet meer verkoopt, maar daar 
ben ik juist hartstikke blij mee. Zo probeer ik hier en daar wat 
zaadjes te planten. Ik moet 
het toch ook hebben van 
mond-tot-mond reclame.”

Meedoen
U kunt bijna alles kwijt bij 
Melona. “Laatst vond ik 
echter medicijnen en een 
scheermesje, maar dat is 
niet de bedoeling, net zomin 
als alcohol. Maar verder 
mag alles. ”Heeft u dus nog 
producten in uw kast die 
u nooit aanraakt? Wordt u 
niet blij van de spullen in uw 
kerstpakket? Breng ze dan 
naar Barcelonahaven 13. 
De avonturen van Melona’s 
winkeltje kunt u volgen via 
de facebookpagina Little 
Free Pantry Weidevenne. Een 
eigen winkeltje beginnen kan 
natuurlijk ook; neem dan even 
contact op met René Verhoogt 
via info@stichtingsogoed.nl. l

GEEF WAT JE KUNT MISSEN, PAK WAT JE NODIG HEBT
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VUURWERKPERIKELEN
Aan het aantal meldingen 
van overlast van vuurwerk 
is te zien dat het einde 
van het jaar nadert. 
Vooral ’s nachts in het 
weekend wordt zwaar 
vuurwerk afgestoken, met 
een onderbreking van 
uw nachtrust tot gevolg. 
Ook huisdieren hebben er 

veel last van, en dan heb ik het nog niet eens over de 
schade die het aanricht.

Toch worden er relatief weinig meldingen gedaan. Vorig jaar 
in december en begin januari was dit slechts vijftien keer. Dit 
jaar zijn de meldingen nog op één hand te tellen. Misschien 
dat bewoners denken dat er niets aan wordt gedaan. Ik kan 
u echter verzekeren dat we elke melding serieus nemen en 
proberen de daders te achterhalen. Dat is niet simpel, want 
vaak verplaatsen ze zich direct na een harde knal.

Schade
Ik heb geen cijfers van Weidevenne, maar de vuurwerkschade 
in heel Purmerend na de afgelopen jaarwisseling was ongeveer 
€ 20.000,-. Dit is een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van 
2010, toen de schade een ton was, maar het is ook een verdub-
beling ten opzichte van twee jaar geleden. Maatschappelijk is 
een discussie gaande om alleen nog centrale vuurwerkshows te 
organiseren. Zo ver is het nog niet, dus let op: er gelden strenge 
regels! Zo mag u alleen vuurwerk afsteken tussen 31 december 
18.00 en 1 januari 02.00 uur. Kijk voor meer informatie op  
www.vraaghetdepolitie.nl/vuurwerk.

Afval
Als laatste wil ik aandacht vragen voor de dag na de 
jaarwisseling. Al enige jaren houdt de gemeente de actie 'Nna 
het knallen opruimen met z’n allen'. Vuurwerkafval kunt u op 
2 januari tussen 09.00 en 15.00 uur inleveren bij het NS-
station aan het Abel Tasmanplein. Als ik inwoners hierover 
spreek, doen sommigen daar soms lacherig over. Maar wist 
u dat alleen al in Weidevenne afgelopen jaar ruim zesduizend 
kilo is ingeleverd?

Moraal
Het is jammer dat dit soort acties nodig is. Iedereen zou zich 
moeten realiseren dat het achterlaten van vuurwerkresten op 
de openbare weg diverse problemen oplevert. Dit geldt niet 
alleen voor het verkeer, maar ook het niet ontplofte vuurwerk 
kan voor gevaar zorgen. Bovenal vind ik het gewoon een 
kwestie van de moraal. 

Uiteraard wens ik u een fijne (en veilige) jaarwisseling!

Uw wijkagent,
Bas Bakker.  l

Ruim € 5.800,- voor Stichting 
Achterstevoren
In de wijkkrant van september hebben we u verteld 
over het plan van Jerome Hoogstraten om een 
halve marathon achteruit te rennen voor Stichting 
Achterstevoren. De zusjes Sofie en Emma hebben de 
afgelopen vijf jaar al vierhonderd wensen van zieke 
kinderen in vervulling laten gaan. Ze waren dan ook 
erg blij met Jerome's bijdrage, want met deze donatie 
van meer dan € 5.800,- kunnen ze nog meer kinderen 
blij maken.

Op woensdag 1 november 
was het zo ver: Jerome 
werd bij de finish met een 
groot spandoek opgewacht 
door zijn trotse familie en 
dito buren. Dit was voor 
hem een grote verrassing. 
Ook onze redactie en NH 
Nieuws waren erbij. Een 
van de verslaggevers rende 
zelfs een paar stukjes met 
hem mee tijdens het interview. Wijkgenoot Edwin van Vliet 
wilde tien kilometer meelopen, maar deed uiteindelijk de 
hele afstand. “De Held!”, zegt Jerome. “Het was vooral heel 
gezellig. Het hielp ook dat ik niet steeds achterom hoefde te 
kijken. Onderweg heb ik echt genoten van de vele reacties en 
toeterende auto’s.”

We feliciteren Jerome met deze topprestatie en de mooie 
opbrengst voor Stichting Achterstevoren!  l

Gedichtenwedstrijd
Bent u een kei in dichten en baalt u dat  

Sinterklaas weer is vertrokken?
Treur niet, want Gedichtendag komt er weer aan,  

u hoeft dus niet te mokken.
 

Verras uw gezin op 25 januari met  
een mooi rijmpje op uw koelkast,
Of kijk of je liefdesgedicht op de  

badkamerspiegel past.
 

Wat u ook doet, stuur uw gedicht  
in ieder geval ook naar onze redactie,
We zoeken namelijk de beste dichter  

van Weidevenne in actie.
 

Dus klim in uw pen en maak  
een leuk gedicht over onze wijk,
Want uw gedicht in de volgende  
wijkkrant ligt binnen handbereik!

 
(uiterlijk 31 december)
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KLEDINGBANK BLIJ MET 
NIEUWE LOCATIE

Al enige tijd waren Chantal van Elsland en Anja 
Schoelitsz op zoek naar een grotere ruimte voor de 
kledingbank die ze samen runnen. Eindelijk is het dan 
gelukt: op 19 december is de feestelijke opening in 
Zuidland aan het Abel Tasmanplein 3. We spraken af 
met Anja om hier meer over te horen.

Anja is nu ongeveer tweeënhalf jaar actief als vrijwilliger voor 
de kledingbank. Samen met Chantal, die negen jaar geleden 
vanuit haar woning is begonnen, zamelt ze kleding in om 
deze vervolgens weer te kunnen geven aan mensen met een 
kleine portemonnee. “We zijn er met name voor mensen die 
in financiële nood zitten, bijvoorbeeld in de schuldsanering, 
of die enkel een AOW- of bijstandsuitkering hebben. Ook 
hebben we contact met Vluchtelingenwerk.”

Zoektocht
Chantal en Anja hadden behoefte aan een grotere ruimte, 
maar het bleek lastig een nieuwe locatie te vinden. 
“Uiteindelijk ben ik zelf in de pen geklommen en heb ik de 
burgemeester en wethouders aangeschreven. Ik kwam toen 
via de gemeente in contact met Bea Klein Goldewijk van Clup 
Welzijn. Zij heeft de locatie in Zuidland voor ons geregeld, op 
de begane grond, waar het sociaal wijkteam zit en voorheen 
het consultatiebureau was. We zijn dan ook erg blij dat we 
vanaf nu hier de kledingbank kunnen voortzetten. Anja vertelt 
dat ze voortdurend op zoek zijn naar kleding, schoenen, 
speelgoed (geen knuffels) en schoolspullen. Het is wel van 
belang dat het schone en intacte artikelen zijn.

Chantal (l) en Anja zijn blij met hun nieuwe plek.

Openingstijden
De kledingbank is op dinsdag en woensdag geopend van 
09.00 tot 11.30 uur en op donderdag en vrijdag tussen 18.30 
en 20.30 uur. Kleding en andere spullen kunt u inleveren 
bij de woning van Chantal aan de Masaistraat 107. Anja en 
Chantal zoeken bovendien nog meer vrijwilligers voor de 
‘winkel’ op het Zuidland. Als u interesse heeft, kunt u contact 
opnemen met Chantal via 06-47173826.  l

Iedereen kan toveren in Heel 
Europa

Sinds kort heeft Heel Europa twee tovertafels, en 
dit allemaal dankzij Kayleigh Vringer. Deze Disney-
fan heeft op 24 september een halve marathon 
gelopen, en waar anders dan in Disneyland Parijs. 
Van het sponsorgeld heeft ze de tafels gekocht, en de 
bewoners zijn er maar wat blij mee.

“Tijdens een werkoverleg 
kwam het idee naar boven. 
Maar omdat zo’n tafel 
hartstikke duur is, moesten 
we iets bedenken. Ik bood 
aan om te gaan hardlopen 
en sponsors te zoeken. We 
maakten een facebookpagina 
om bekendheid te krijgen. 
Toen Rotary Weidevenne 
een interview regelde in het 
Gezinsblad, ontplofte het. 
”De opbrengst van onder 
meer een golf clinic van 
Rotary Purmerend en door collega’s gemaakte handwerkjes 
zorgde ervoor dat Kayleigh zo’n twaalfduizend euro ophaalde 
– goed voor maar liefst twee tafels.

Spellen
De tovertafel heeft negen spellen. Vanuit de beamer aan 
het plafond worden ze geprojecteerd op de eettafel in de 
gezamenlijke ruimte. Tijdens het interview gaat hij natuurlijk 
aan, en wij doen vrolijk mee met bubbels kapotslaan en 
herfstbladeren wegschuiven om de lieveheersbeestjes 
eronder te kunnen vinden. “De bewoners leven helemaal op. 
Ze zijn lekker bezig en kunnen zittend bewegen. Er wonen 
hier ook dementerende mensen, die vaak erg druk zijn in hun 
hoofd. Als ze dit doen, kunnen ze beter ontspannen.”

Waardering
Toen Kayleigh terugkwam uit Parijs, werd ze met een groot 
spandoek warm onthaald door de bewoners. Ook kreeg en 
krijgt ze veel waardering van hun families. “Ik houd veel van 
mijn werk en de bewoners. 
Ik ben blij dat ik de kwaliteit 
van hun leven hiermee een 
beetje kan verbeteren. Soms 
zie je dat oudere mensen 
alleen op hun kamer zitten, 
maar hier spelen ze gezellig 
met elkaar.”De bewoners 
zijn blij met de tafel, maar 
er kan natuurlijk maar één 
tovertafelkoningin zijn. 
“Dat is Tiny. Ze roept vaak: 
'Moeten we nu alweer op de 
tovertafel?', maar ondertussen 
is ze wel het fanatiekst.”     l

Kayleigh na de halve marathon.

Tiny (l) en Hilde genieten  

van de tovertafel.
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COLOFON 
De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.
Redactie: Linda van Etten en Marjolein Jonk.  
E-mail: info@weidevenner.nl.
Opmaak en drukwerk: BaanStede 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 8 februari 2018. 
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DE WERELD IN WEIDEVENNE
Vraagt u zich ook wel eens af waar straatnamen van-
daan komen als u door Weidevenne rijdt, fietst of loopt? 
Wij gaan op zoek naar de achtergrond van namen die 
niet zo bekend zijn. Deze keer: de Martiniquestraat.

Martinique is een eiland in de Caribische Zee. 
Het ligt ongeveer zevenhonderd kilometer ten 
zuidoosten van de Dominicaanse Republiek, 
ten zuiden van Dominica en ten noorden 
van Saint Lucia. Het behoort tot de Franse 
Antillen. Frans is dan ook de officiële taal en 
u kunt er betalen met de euro. Martinique telt 
iets meer dan vierhonderdduizend inwoners. 

Aanvankelijk werd het eiland bevolkt door Indianen. Columbus 
ontdekte het op 15 juni 1502. Door oorlogen en verdragen ging 
Martinique in de zestiende en zeventiende eeuw meerdere keren 
van Franse in Britse handen over - en vice versa. Sinds 1816 
behoort het eiland tot Frankrijk. De hoofdstad is Fort-de-France.

Bananen
De totale oppervlakte van het eiland is 1.102 km², ongeveer 
twee keer Texel. Het hoogste punt is de vulkaan Mont Pelée 
(1.397 meter). Bij de uitbarsting op 8 mei 1902 is de toenmalige 
hoofdstad Saint-Pierre verwoest en zijn vrijwel alle inwoners 
van de stad en de directe omgeving omgekomen. Martinique 
heeft een tropisch klimaat. De temperaturen liggen het hele jaar 
door tussen 25 en dertig graden. Vanwege de mooie stranden is 
het een populaire bestemming voor toeristen. Het belangrijkste 
landbouwproduct en tevens de voornaamste bron van inkomsten 
is de banaan. Dit product staat voor 49,5 procent van de 
landbouwproductie en veertig procent van de exportinkomsten. l

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 31 december 
naar info@weidevenner.nl. Opsturen kan ook: Redactie 

Wijkkrant Weidevenne, 
p/a Cairostraat 38, 1448 
PB Purmerend. Vergeet 
niet uw naam en adres te 
vermelden. Veel succes!

De oplossing van de 
vorige keer was de 
tandartsartsenpraktijk aan 
de Gangeslaan. Het was 
blijkbaar een gemakkelijke 
opgave, want we ontvingen 
maar liefst tien goede 
inzendingen. De winnaar 
na loting is Timo van Herp. 
Gefeliciteerd, de bon komt 
uw kant op!  l

Waar is dit?

Nieuws van het winkelcentrum
Verbazing en teleurstelling 
heerste onder de 
wijkbewoners toen 
begin november het 
pand van Schoenmakerij 
Weidevenne plotseling 
leeg bleek te zijn. De 
winkel naast de kapsalon 
staat gelukkig niet lang 
leeg, want er is al een nieuwe huurder gevonden. 
Ganpat Juwelier neemt na een kleine verbouwing 
zijn intrek in het pand. Wanneer de winkel precies 
opengaat, is op het moment van het schrijven van dit 
bericht nog niet bekend.

Kerstmarkt
Op donderdag 21 en vrijdag 22 december van 09.00 tot 
18.00 uur staat het plein van het winkelcentrum vol met 
kerstkramen. Met een bezoek aan deze kerstmarkt komt u 
vast al helemaal in de kerstsfeer!  l

Ho ho ho! 

We wensen alle 
Weidevenners  
gezellige kerstdagen  
en een gelukkig en 
gezond 2018.

Tot volgend jaar!

Een warme groet,
Marjolein en Linda.


