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

Vlak voor de zomervakantie roept Marcel Vinke 
mensen via facebook op om bierviltjes voor hem 
mee te nemen van hun vakantiebestemming. Ook 
zien we geregeld de vraag ‘Wie spaarde ook al weer 
bierviltjes?’ voorbijkomen. Op Wij Weidevenners is 
Marcel inmiddels een bekende verzamelaar.

“Anderhalf jaar geleden 
genoot ik van een lekker 
koud biertje op een terras 
toen ik me afvroeg hoeveel 
bierviltjes er eigenlijk 
zouden zijn. Ik besloot ze 
te gaan sparen en zette 
een oproep op facebook. 
Tientallen viltjes werden 
aangeboden en toen ik er 
voor een tientje zeshonderd 
kon kopen via Marktplaats, 
begon ik het steeds leuker 
te vinden.” Het is overigens 
de enige keer dat Marcel 
geld heeft uitgegeven aan 
zijn verzameling. Deze groeit 
namelijk snel, omdat veel 
mensen met hem meesparen.

Dankbaar
Marcel vindt geregeld een envelop met bierviltjes in zijn 
brievenbus. “Een van hen is Josje uit Weidevenne. Ik heb 
haar maar één keer gezien, maar al veel viltjes van haar 
gekregen. Een andere wijkgenote, Simona, zit nu in Australië 
en heeft er al 41. Ik ben superblij met alle hulp die ik krijg 
uit de buurt. Het is wel jammer dat sommige mensen 
geen afzender op de envelop zetten, want ik wil ze graag 
bedanken. Dus mochten ze dit lezen: hartstikke bedankt 
iedereen!”

Administratie
Ook zijn vrouw Jacqueline zit in het ‘bedrijf’. Zij houdt in 
catawiki bij uit welk land de bierviltjes komen en van welk 
merk en welke brouwerij ze zijn. Inmiddels zijn het er al 
bijna 2.500. Op de vraag of ze ooit uitgespaard zijn, zeggen 
ze allebei volmondig nee. “Elk jaar heeft seizoenen en er 
komen altijd nieuwe biertjes bij. Zo kon je bijvoorbeeld ooit 
Heineken-viltjes met sterrenbeelden sparen. Het jaar daarna 
verzinnen ze dan weer iets nieuws. Sommige reeksen heb ik 

nog niet compleet. Dat is wel jammer, maar we gaan er niet 
actief naar op zoek. Het is en blijft een hobby.”

Hulp
Wilt u Marcel een handje helpen met het uitbreiden van 
zijn verzameling? Stuur dan een e-mail naar marcelvinke@
hotmail.com. Hij haalt ze graag bij u op. Langs brengen 
kan ook, zijn adres is Tangramstraat 5. Als u ze door de 
brievenbus gooit, vergeet dan niet uw naam en adres te 
vermelden op de envelop!  l

Opzij, opzij, opzij…

Het valt u waarschijnlijk wel op dat de containers 
op de foto voor de verlaagde stoeprand staan. Een 
van onze lezers vertelde ons dat dit erg lastig is voor 
mensen in een rolstoel. Zij hebben die verlaagde rand 
namelijk nodig om van en op de stoep te komen.

Ook na het legen 
gebeurt het geregeld 
dat de containers 
voor de verlaagde 
stoeprand blijven 
staan. De gemeente 
laat in haar reactie 
weten dat de 
medewerkers weten 
hoe ze de containers 
moeten achterlaten, 
maar dat dit kennelijk 
niet altijd goed gaat. 
Dit wordt bij hen 
nogmaals onder de 
aandacht gebracht. 
Verder geeft de 
gemeente aan dat op alle inzamelplaatsen genoeg ruimte 
voor de bakken moet zijn, al is dat soms passen en meten. 
Als er plekken zijn waar deze ruimte onvoldoende is, dan 
bekijkt ze per locatie hoe dat kan worden opgelost. Mocht u 
zo’n situatie kennen, dan kunt u dit de gemeente laten weten 
door een e-mail te sturen naar afval@purmerend.nl.

We roepen u in elk geval op rekening te houden met uw 
rolstoelgebonden buurtgenoten door de verlaagde stoeprand 
niet te blokkeren met uw container.  l

BIJZONDERE HOBBY VAN EEN BIERLIEFHEBBER
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DIERENBUDDY  
HELPT MENS EN DIER
Aurora de Vries plaatste een paar weken geleden 
een oproep op facebook voor haar nieuwe project 
Dierenbuddy. Een dierenbuddy helpt als vrijwilliger 
ouderen of chronisch zieken met de verzorging van 
hun huisdier. Marleen Klein uit Weidevenne reageerde 
op Aurora's oproep en is inmiddels dierenbuddy.

“Voor veel mensen 
speelt hun huisdier 
een belangrijke rol 
in hun leven. Maar 
als ze ouder of ziek 
worden, zijn ze soms 
niet meer in staat het 
zelf te verzorgen. Dit 
komt vooral voor bij 
eenzame bejaarden 
en mensen zonder 
of met een klein 
sociaal netwerk die 
het financieel niet 
breed hebben”, 
vertelt Aurora. Om 
te voorkomen dat 
mensen afstand 
moeten doen van 
hun huisdier heeft de 
Dierenbescherming 
tien jaar geleden 
de dierenbuddy 
bedacht. “Ik werk 
bij het dierenasiel in 
Purmerend en hoorde 

daar de succesverhalen hierover. De bedoeling is dat het een 
landelijk project wordt.”

Ondersteuning
Wat doet een dierenbuddy precies? Aurora: “Het is heel 
simpel: je helpt het baasje door bijvoorbeeld de hond uit te 
laten, de kat eten te geven of de kattenbak te verschonen. 
Het kan natuurlijk ook gaan om een cavia of vogel. En het 
hoeft helemaal niet veel tijd te kosten.” Marleen ondersteunt 
een dame die een beroerte heeft gehad. “Zij kan niet zelf 
haar hond uitlaten. Daarom wandel ik op zaterdag- en 
zondagochtend een half uurtje met het dier. Op de andere 
dagen doen andere vrijwilligers dit. Zo hoeft ze haar hond 
niet weg te doen. Ik heb zelf ook huisdieren, dus ik weet hoe 
belangrijk ze voor iemand kunnen zijn.”

Dierenbuddy worden?
Op dit moment zijn in Purmerend en Beemster vijftien 
mensen actief als dierenbuddy. Aurora benadrukt dat er 
behoefte is aan meer vrijwilligers. Wilt u zich aanmelden 
of meer informatie, dan kunt u een e-mail sturen naar 
dierenbuddy.purmerend@dierenbescherming.nl.  l

Foto: Dierenbescherming.

Rrrustig boodschappen doen 
bij Superrr
De achtjarige Sjoerd doet 
samen met zijn broertje 
boodschappen bij Superrr 
in Heel Europa. “Ik moet 
kaas en aardappels 
halen en wil van mijn 
zakgeld een doosje TicTac 
kopen. Eerst vond ik het 
spannend om alleen te 
gaan, maar nu vind ik  
het leuk.”

De supermarkt heeft in 
anderhalf jaar een vaste 
klantenkring opgebouwd. 
Scholieren kopen er op 
weg naar huis iets lekkers, 
kinderen halen een vergeten boodschap en bewoners van 
Heel Europa hoeven alleen maar even naar beneden. Ook 
veel ouders komen hier nadat ze de kinderen naar school 
hebben gebracht.

Veilig 
Bij Superr werken medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Coördinator en begeleider Marieke Verduin 
vertelt dat ze veel voldoening halen uit hun werk. “Geen dag 
is hetzelfde en ze zijn goed op elkaar ingespeeld. We hebben 
rust en aandacht voor mensen met een beperking of voor 
kinderen met vragen. Sommige ouderen en slechtzienden of 
-horenden begeleiden we bij het doen van de boodschappen. 
En als dat uiteindelijk niet meer gaat, leveren we ook aan 
huis. Dit zien we echt als de toegevoegde waarde van onze 
winkel. Je kunt bij ons niet snel verdwalen en de zaak is 
vanuit veel richtingen veilig bereikbaar over fietspaden.”

Samenwerking
Superrr zoekt ook de 
samenwerking op in de buurt. 
Marieke: “Onze cliënten 
van de Prinsenstichting 
bezorgen voor hun 
arbeidsdeelnameproject met 
een bakfiets boodschappen in 
heel Purmerend. We leveren 
daarnaast koffie en thee 
aan enkele bedrijven. We 
hebben nog ruimte voor meer 
zakelijke klanten. Neem dus 
gerust contact met me op via 
purmerend@superrr.nl.” 

Superrr is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30 
tot 18.00 uur en op zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur.     l

Sjoerd krijgt uitleg.

Marieke Verduin (links) met 

medewerker Susanne Boon.
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BURENDAG 2017: EEN IMPRESSIE VAN DE FEESTJES

Swazistraat
Al een paar jaar 
organiseren deze 
buren een leuke 
doe-dag. Dit jaar 
werden Oudhol-
landse spellen 
gehuurd. Niet de 
gemakkelijkste 
natuurlijk, maar 
bijvoorbeeld een 

sjoelbak met een knik en een spiraalspel. Dat dit laatste 
niet zo simpel was, bleek uit het schrapende geluid dat 
constant klonk wanneer het oog tegen de spiraal kwam. 
Ach, als je maar lol hebt, toch?

Gordel van Smaragd
Voor deze buren was het 
de eerste keer dat ze 
meededen aan Burendag. 
Omdat ze zich al tijden 
stoorden aan de kale plek-
ken in de perkjes voor hun 
huizen en op drie huis-
nummers nieuwe mensen 
waren komen wonen, 
organiseerden ze een ge-
zellige kennismaking. Door 
het samen opknappen van de perkjes ziet het er allemaal 
weer tiptop uit. Kortom: voor herhaling vatbaar!

Provence
De bewoners van 
deze straat organise-
ren al negen jaar een 
buurtfeest. Ze vinden 
het leuk om elkaar 
eens op een andere 
manier te spreken. Dit 
jaar stond sport en 
spel voor jong en oud 
centraal, waaronder 

een enorm springkussen. ’s Avonds was er een gezellige 
buurtborrel. Volgend jaar is het tiende jaar en dat wordt iets 
speciaals. We kunnen niet wachten!

Coloradostraat
Met zes auto’s 
gingen de bewo-
ners op pad voor 
een puzzeltocht. 
De rit ging via 
Spijkerboor naar 
de Woude, waar 
de deelnemers 
met het pontje 
overgingen om 

daar lopend diverse opdrachten te doen. Via Etersheim 
en Warder kwamen de buren weer terug om te genieten 
van een lekkere en gezellige barbecue, die nog duurde 
tot middernacht.

Piramidepad
Het feestje moest even op 
gang komen, want deze buren 
zijn vaak niet zo vroeg actief, 
maar gezellig was het zeker. 
Ook hier lag de nadruk op 
sport en spel, vooral voor de 
kinderen. Een fanatiek potje 
voetballen met kleine doeltjes, 
badminton, en een springkus-
sen kon natuurlijk niet ontbre-
ken. Dit was de eerste keer en 
volgend jaar organiseren ze 
zeker weer iets leuks.

Karavaanstraat
Odion en de Zorgcirkel vierden Burendag met het 
beschilderen van bekers in Woonstate W.C.J. Passtoors. 

Er waren veel bewoners 
aanwezig, maar ook een 
aantal mensen uit de buurt, 
die via een flyer waren 
uitgenodigd. Onder het 
genot van een kopje koffie 
en iets lekkers werden 
de mokken beschilderd. 
Na afloop mochten de 
deelnemers deze natuurlijk 
mee naar huis nemen.

Op 23 september was het Burendag. Op deze dag komen bewoners gezellig samen en doen ze iets goeds voor 
elkaar en de buurt. Zes straten in Weidevenne hebben de hiervoor beschikbare subsidie aangevraagd bij het 
Oranjefonds en vierden Burendag verdeeld over drie dagen. Het was heerlijk weer, dus reden genoeg voor de 
redactie om de feestjes op te zoeken.

l

l

l l

l

l
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Waar is dit?

DE WERELD IN WEIDEVENNE

Vraagt u zich ook wel eens af waar straatnamen vandaan 
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: Orinocostraat.

De Orinoco is met 2.140 
kilometer een van de 
langste rivieren van Zuid-
Amerika. Hij vormt voor 
bijna vierhonderd kilometer 
de grens met Colombia, om 
daarna dwars door Venezuela 
te gaan en uit te monden 
in de Atlantische Oceaan, 
in de buurt van Trinidad en 
Tobago. Deze monding is een 

enorme rivierdelta van 41.000 vierkante kilometer, die vertakt in 
honderden rivieren die door bossen en moerassen stromen. In 
het regenseizoen kan de Orinoco wel twintig kilometer breed en 
honderd meter diep worden.

Leuke weetjes
In Weidevenne is de Orinocostraat een bushalte van lijn 308. 
Maar er is nog meer te vertellen over de Orinoco. Wist u 
bijvoorbeeld dat:
 •  het beroemde verhaal Robinson Crusoe van Daniel 

Defoe zich afspeelt in de Orinoco-delta?
 •  de Ierse zangeres Enya doorbrak met het lied 'Orinoco 

Flow'?
 •  DJ Kaj Raaijmakers het radiostation Orinoco Radio 

ooit heeft opgezet om zijn persoonlijke topduizend te 
kunnen uitzenden? 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 19 november 

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 het Weidelandpad in 
Groengebied Purmerland. Er 
was maar één inzending, en 
wel van onze trouwe deelnemer 
Marja Visser. Ze had het 
opnieuw bij het rechte eind. 
Gefeliciteerd, de bon komt 
(wederom) uw kant op.  l

Woninginbraken tijdens 
donkere dagen

De welbekende donkere dagen zijn weer in aantocht. Om-
dat het vroeg donker is, kunnen inbrekers beter zien welke 
mensen wel en niet thuis zijn. Graag geef ik u wat tips om 
inbraken zoveel mogelijk te voorkomen en vertel ik u hoe 
u kunt helpen de pakkans van inbrekers te vergroten. 

Voorkomen
Veel factoren zijn van invloed op woninginbraken. Is er bij-
voorbeeld een landelijk opererende bende actief in de wijk? 
Dan is er direct een piek te zien in het aantal inbraken. Dit 
komt in Weidevenne wel eens voor vanwege de vele uitvals-
wegen, dus vluchtwegen. Is er veel of weinig sociale controle? 
Maar ook de kwaliteit van hang- en 
sluitwerk heeft invloed. U kunt een-
voudig wat preventieve maatregelen 
nemen om het inbrekers moeilijker te 
maken. Ik zeg met nadruk moeilijker, 
omdat het nooit helemaal te voorko-
men is. Hoe moeilijker het echter is, 
hoe groter de kans op ontdekking 
en daarmee de pakkans. Wat vooral 
helpt is zichtbare verlichting (ook 
als u niet thuis bent), goed hang- en 
sluitwerk en oplettende buren.

Melden
De politie houdt bekende inbrekers extra in de gaten. Ook 
zijn agenten opvallend en in burger aanwezig in wijken waar 
de inbraakkans groot is. U kunt zelf ook iets doen door 
bijvoorbeeld deel te nemen aan het project Ogen en Oren. 
Dit zijn vrijwilligers die in de avonduren met een geel vest 
rondlopen en verdachte situaties melden bij de politie. We 
reageren direct op meldingen die via 112 binnenkomen. Bij 
inbraken horen we vaak achteraf dat buren wel iets hebben 
gehoord, maar niet hebben gebeld. Dat is jammer. Ons 
devies is dan ook: beter te veel gemeld dan niet gemeld.

Via https://purmerend.buurtmonitor.nl (onderdeel Woninginbraken) 
vindt u meer informatie en tips. Voor een toelichting hierop kunt u 
contact met me opnemen via 0900-8844. 

Bas Bakker,
wijkagent Weidevenne.  l

Foto: CCV.


