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Het is het vierde jaar dat Stephanie van Dam tijdens de 
feestdagen naast het winkelcentrum staat met de traditi-
onele oliebollen en appelflappen, maar ook voor Berliner, 
rumrozijnen- en bananenbollen kunt u hier terecht.

Stephanie: ”Ik heb altijd mijn neef geholpen op 
winkelcentrum Meerland. Hij staat daar al 23 jaar met 
veel plezier. Nu kunnen Weidevenners ook genieten van 
onze producten in deze net gebouwde, nieuwe kraam. Ik 
vind Weidevenne een gezellige standplaats, al hebben de 
mensen steeds minder tijd voor een praatje, maar ik hoor wel 
geregeld dat de oliebollen erg lekker zijn.” 

Vroeg
“Vorig jaar met oudejaarsdag stond er ’s morgens vroeg al een 
lange rij. Ik begin dan om half vier met bakken en om zeven uur 
start de verkoop. We staan dan met ongeveer acht man personeel. 
Normaal zijn we open van 09.30 tot 18.00 uur, maar op donder-
dag beginnen we al om 09.00 uur vanwege de markt. We bakken 
iedere dag verse oliebollen en wat over is, gaat gewoon weg.”

Bewaren
“Tot slot nog wat bewaar- en opwarmtips. Omdat de 
oliebollen vers zijn, kun je ze na afkoeling direct invriezen. 

OLIEBOLLENKRAAM PRESENT
IN WEIDEVENNE

Voor de kwaliteit raad ik aan ze te bewaren in de papieren 
zak die je krijgt. Opwarmen kan op de ouderwetse manier 
in een schaal op de verwarming, of de oven voorverwarmen 
op 180 graden, dan uitzetten en de bollen er in leggen tot 
ze lekker warm zijn. In de magnetron kan ook, per bol tien à 
vijftien seconden op achthonderd Watt.”

Lekkerst
Als Stephanie thuiskomt, eet ze af en toe ook zelf nog 
wel een lekkere oliebol met krenten, want die vindt ze het 
lekkerst. En als ze ’s avonds uitgaat, weet je wel waar ze 
werkt, want de oliebollen ruik je zelfs nog na drie keer haren 
wassen. Gelukkig ruikt ze het zelf al lang niet meer.  l	
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Gemeente Purmerend @gempurmerend
Ontwerpbestemmingsplan vanaf 5 december ter inzage: 
Weidevenne, kwadrant Europa 6e fase 2014.  

Blizzard/MvKetel @mvktl Wat een idioot, om in z'n 
vrachtwagentje de file voor en op de Mandelabrug in te 
halen! @POL_Purmerend

Op 8 december werd de eerste sleutel overhandigd, 
dus was het hard werken voor de medewerkers van 
Hoek Hoveniers. Samen met Jelmar Brouwer van 
DELVA Landscape Architects zijn zij verantwoordelijk 
voor de omsloten binnentuin van drieduizend vierkante 
meter van Heel Europa (HE).

Er komen maar liefst twintig bomen, vijf esdoorns met in 
de herfst mooie gekleurde bladeren en vijftien transparante 
robinia’s. Landschapsarchitect Jelmar Brouwer controleert 
vanuit DELVA LA de aanleg, het planten van de bomen, het 
leggen van de natuurstenen verharding, het controleren van 
de lijnvoeringen. Als er vragen zijn rondom de uitvoering, kan 
hij hier gelijk op inspelen.

Details
Jelmar: “ De tuin is ontworpen met in gedachten de diversiteit 
van bewoners die er gebruik van gaan maken. Het is de 
bedoeling dat jong en oud elkaar hier kunnen ontmoeten. Zo 
komen er een speel- en zithoek, bloementuin, jeu de boules 
baan en schaakspel. De tuin is overdag toegankelijk voor 
iedereen. Men kan gezellig neerstrijken op de diverse zitjes 
maar ook op het terras van het Grand Café “Heel Europa”.
Door het aanbrengen van verschillende hoogten ontstaat 
niet alleen een natuurlijke route door de tuin, maar ook een 
scheiding tussen de bewoners van HE en bezoekers. Naast 

Het Hospice In Vrijheid Waterland aan de Ds. M. L. 
Kingweg bestaat een jaar. Waarnemend huisarts 
Jaap Schurink woont in Weidevenne en is er sinds 
het slaan van de eerste paal, twee jaar geleden, bij 
betrokken. In dit met veel liefde ingerichte gebouw 
kunnen vier cliënten samen met hun partner de laatste 
levensweken doorbrengen. Ze worden medisch 
verzorgd door de Thuiszorg, maar zo’n zeventig 
vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse verzorging, de 
mantelzorg. Meer helpende handen zijn zeer welkom.

HOSPICE IN VRIJHEID ZOEKT VRIJWILLIGERS
Jaap: ”Het hospice is een particulier initiatief zonder 
winstoogmerk en wordt volledig gerund door de vrijwilligers. 
Ze draaien diensten van 08.00 tot 23.00 uur. Dankzij vele giften 
van particulieren, bedrijven uit de regio en regionale en landelijke 
fondsen is het initiatief na tien jaar tot stand gekomen.”
“De cliënten die hier verblijven zijn uitbehandeld en hebben 
meestal niet meer dan drie maanden te leven. We proberen 
deze laatste periode zo fijn mogelijk te maken. 

Van de vrijwilligers vragen we minimaal vier uur per week, 
in verband met de continuïteit. In het hospice zijn de hele 
dag en avond minimaal twee vrijwilligers aanwezig om 
de bewoners zorg en aandacht te geven. De vrijwilliger 
doet eigenlijk wat een naast familielid ook zou doen: 
schoonmaken, kopje koffie halen en drinken, een praatje 
maken, helpen met aan- en uitkleden, et cetera.”

Cursus
Het hospice is momenteel op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Jong en oud, iedereen die deze bewoners wil helpen is 
welkom. De vrijwilligers krijgen na hun aanmelding een 
gesprek met een coördinator. Vervolgens is er een uitgebreide 
cursus voordat ze aan de slag gaan. Heeft u interesse, 
dan kunt u contact opnemen en een afspraak maken via 
telefoonnummer 0299-778020. Kijk voor meer informatie op  
www.hospice-in-vrijheid-waterland.nl. l

deze route zijn er raamwerken 
van hagen ontworpen die 
ieder een eigen functie 
hebben of krijgen. Centraal 
staat een grote ronde bank. 
Dit is het ontmoetingspunt 
in de tuin. Daarnaast zijn er 
zes “ruimtes” die mettertijd 
in overleg ingevuld zullen 
worden, bijvoorbeeld als 
moestuin.”

Nagedacht
Over ieder detail is 
nagedacht. Zo is de 
bovenkant van de stenen 
keitjes vlak zodat rolstoelen 
hier overheen kunnen. De 
kleuren van de stenen van het 
schaakspel creëren een natuurlijk schaakbord. De kleuren van 
de vaste planten worden zacht blauw, wit en groen.

Vanaf het eerste moment zullen de bewoners en de buurt 
optimaal van de tuin Heel Europa kunnen genieten. Het team 
van DELVA LA kijkt samen met de bewoners uit naar de eerste 
lentedag van 2015. Het moment waarop de tuin zich in alle 
pracht zal tonen aan de gebruikers.  l

Aanleg binnentuin Heel Europa op schema

Foto: Jelmar Brouwer
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Handhaving Purmerend @handhaving1441 Nov 20 
Oslohaven valt binnen parkeerverbodszone Weidevenne. Parkeren 
mag uitsluitend op de daartoe bestemde plaatsen(vakken) 

Handhaving Purmerend @handhaving1441 Nov 8 
In de hele wijk Weidevenne geldt, net zoals Centrum en 
Purmer-zuid, een parkeerverbod(zone).

Alle deelnemers aan de Postcodeloterij ontvingen in november 
de Doe-maar-lekker-duurzaam-cadeaukaart. Daarmee kon 
je na activering voor 12,50 euro aan duurzame producten 
kopen bij Albert Heijn. Gea had al het idee een kerstbrunch te 
organiseren voor mensen die in stille armoede leven en voor 
eenzame ouderen. Door omstandigheden viel haar mede-
organisator af, maar omdat haar collega Lies wist van de 
loterijkaarten, zag ze hierin direct een mogelijkheid om toch 
aan etenswaren voor de brunch te komen. Via een oproep op 
de facebookpagina Wij Weidevenners vroeg Lies bewoners 
uit de wijk om hun kaart te doneren, zodat er genoeg was 
voor de kerstbrunch. Hierop werd zo goed gereageerd, 
dat Lies 51 kaarten ontving. Helaas waren er een paar niet 
geactiveerd, maar dat leidde er niet toe dat er niet genoeg 
boodschappen konden worden gekocht.

Feestelijk
De feestelijke kerstbrunch vindt plaats op 20 december 

Joan Haanappel belde meteen 
op om haar te feliciteren, want 
ze was supertrots op Kylie 
Loots, die eerste werd bij de 
NRW Trophy schaatsen in 
Dortmund. De sprong en pirou-
ette gingen niet zo goed, maar 
leverden toch 33,10 punten op, 
bijna vier meer dan de Duitse 
Alesia, die 29,56 punten kreeg. 

De muziek voor deze kür had 
ze zelf uitgezocht en haar 
trainster Aneta Kowalska 

De wijkkerngroep Weidevenne heeft van 22 september tot en met 
8 oktober  op verzoek van bewoners een snelheidsmeting laten 
uitvoeren op de Amazonelaan. Het resultaat daarvan wordt weer-
gegeven in grafieken en tabellen. U kunt die bekijken op:  
www.weidevenner.nl.

De Amazonelaan is een wijkontsluitingsweg, waar een maxi-
mumsnelheid van vijftig kilometer per uur geldt. Harder rijden is 
overschrijding. Deze percentages worden weergegeven in de 
grafieken. De snelheidsmeting heeft in beide rijrichtingen plaats-
gevonden om beter inzicht te krijgen in de verkeersinvloeden. 
Daarbij is het aantal voertuigen meegeteld, welke rijrichting van 
toepassing is en de uren en percentages dat er harder dan toege-
staan is gereden. Daarnaast zijn de grafieken onderverdeeld in alle 
dagen, weekeinddagen en werkdagen.

Opvallend
De volgende zaken zijn opvallend. In de avond en nacht ligt het 
percentage verkeersdeelnemers dat harder rijdt dan toegestaan 

van 11.00 tot 14.00 uur in het Tritongebouw (wijkplein 
Where), waar Gea en Lies beiden regelmatig werken. Beide 
vrouwen leiden de brunch. We mogen de tien vrijwilligers die 
meehelpen zeker niet vergeten. Clup Welzijn en de Zorgcirkel 
zorgen voor alle benodigde attributen, zoals de ruimte, tafels, 
stoelen, borden en bestek. Er is die dag plaats voor 62 
mensen, onder wie ook kinderen en tien bewoners van Triton 
zelf. Door het enorme succes zijn alle plaatsen snel vergeven.

Lekkers
De brunch begint met koffie en iets lekkers, waarna de 
deelnemers gezellig gaan eten. Als afsluiter is er bingo, met 
gedoneerde cadeaus als prijzen. De kinderen mogen in een 
andere zaal spelen met gedoneerd speelgoed. De dag wordt 
afgesloten met een verrassing.
Dank gaat uit naar alle helpende handen en uiteraard de 
bewoners van Weidevenne, die deze dag tot een dag maken 
die niet snel wordt vergeten.  l

KERSTBRUNCH DANKZIJ WIJWEIDEVENNERS

Kylie Loots winnares Novice A kunstrijden
was verantwoordelijk voor de choreografie. Kylie: ”Ik was 
best wel nerveus voor deze wedstrijd. We hadden vooraf 
naar de training van de Duitse meisjes gekeken en die waren 
best goed. Maar toen ik met m’n kür klaar was, had ik gelijk 
iets van: yes! Ik moest helaas nog wel even wachten op de 
definitieve uitslag, want er kwamen na mij nog zes rijdsters.”

Open NK
“Op 13 december is het Open Nederlands Kampioenschap  
in Tilburg. Dat heb ik vorig jaar gewonnen en hopelijk lukt 
het dit jaar weer.” Er is nog één wedstrijd in januari en als 
ze die met goede punten afsluit, kan Kylie zich met recht 
Nederlands Kampioen Novice A noemen. Kylie Loots; met 
recht een pareltje uit de polder! l

Resultaat snelheidsmeting Amazonelaan
duidelijk hoger dan overdag. In de weekeinden ligt dat percen-
tage hoger dan op werkdagen. De percentages die betrekking 
hebben op het verkeer dat de Amazonelaan uitrijdt, liggen hoger 
dan die van het inrijdende verkeer. Opvallend zijn de percentages 
tussen de veertig en vijftig die betrekking hebben op het verkeer 
dat de Amazonelaan uitrijdt tussen vier en zes uur in de ochtend.

Gegevens
De grafieken en tabellen zijn terug te vinden op  
www.weidevenner.nl. De ruimte in 
de wijkkrant ontbreekt helaas om dit 
te laten zien. Voor bewoners zonder 
internet is de wijkkerngroep bereid de 
gegevens in de brievenbus te doen. 
Stuur een briefje met uw gegevens 
naar wijkkrant Weidevenne, p/a Krans-
fontein 40, 1448 RH Purmerend, onder 
vermelding van 'tabellen snelheidsme-
ting Amazonelaan'.                  l

Foto: Soenar Chamid Sportfotografie ©
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@weidevenner Weidevenner

Dus enkel parkeren op daartoe bestemde plaatsen
Gemeente Purmerend @gempurmerend Nov 7 
Nieuwe speeltoestellen Weidevenne: Buurtbewoners 

mochten kiezen uit ontwerpvoorstellen.
Rob Amoureus @robamoureus62 Oct 31 Prachtige dubbele 
en enkele   (omgekeerde  ) boven #Purmerend #Weidevenne 

Yvonne Reurich woont in Weidevenne en is van beroep orthop-
tiste. Orthoptie is de leer van het ‘goed’ of ‘recht’ zien; orthos 
betekent namelijk 'juist' of 'recht'. Na de middelbare school 
wilde ze de medisch kant op. Na een dag meelopen met een 
orthoptist was ze meteen om: ”Dit is wat ik wil doen”. Op 1 ok-
tober opende ze haar eigen praktijk aan de Burg. Kooijmanweg. 
Het is de enige in Purmerend en zelfs in heel Nederland zijn er 
maar een paar privépraktijken.

Yvonne: “Als orthoptiste houd ik me bezig met het onderzoeken 
van het tweeogig zien. Ik kijk naar de stand van de ogen en hoe 
ze samenwerken. Oogafwijkingen waarmee ik mee te maken krijg 
zijn scheelzien, dubbelzien en een lui oog. Een kind dat scheel 
kijkt, kan geen diepte zien, waardoor het bijvoorbeeld gauw 
struikelt of iets niet goed kan vastpakken. Of zo’n kind wil geen 
puzzeltjes maken, of kleuren. Dat hoeft niets te betekenen, maar 
het kan wel. Ik behandel meestal kinderen, maar ook volwasse-
nen. Zo heb ik iemand behandeld die vroeger slecht kon meeko-
men op school en die het stempel dyslexie had gekregen. Jaren 
later heb ik geconstateerd dat het om een oogprobleem ging. Het 
is dus erg belangrijk dat kinderen tussen de nul en tien jaar die 
slecht zien, moeite hebben met lezen, scheel kijken, dubbelzien 
of vlak voor de tv zitten, worden onderzocht en zo nodig behan-
deld. Maar ook hoofdpijn na een dagje school kan een reden zijn 

WINNAAR PUZZELMARATHON  
NAAR FEESTDINER
De winnaar van de puzzelmarathon naar feestdiner is bekend. 
Mevrouw Veerkamp heeft de bon voor een heerlijk diner voor 
twee personen bij restaurant Spijkerman gewonnen. Van harte 
gefeliciteerd!
Erny Mohrs krijgt de bon voor een prachtig boeket van bloem-
binderij Florissant op winkelcentrum Weidevenne. Volgend jaar 
starten we weer met Ken je Wijk in de oude vorm, met als prijs 
voor elke puzzel een cadeaubon van E 15 euro.  
 
De oplossing van de vorige opgave: Dit gymtoestel staat bij 
Columbuzz aan de Australiëlaan.  l

Op maandag 17 november hield 
wijkwethouder Geoffrey Neijenhuis zijn eerste 
spreekuur in Weidevenne. “Ik vond het een 
goed inloopspreekuur. We hebben veel goede 
en open gesprekken gehad met betrokken 
wijkbewoners. Volgend jaar weer? Jazeker; 
twee keer per jaar is het streven.”

“Nu hebben we het inloopspreekuur gehouden op de vaste 
locatie, namelijk jongerencentrum Columbuzz. Maar andere 
vormen wil ik zeker ook proberen, bijvoorbeeld op een andere 
plek in de wijk, zoals in het winkelcentrum of in Heel Europa. 
Het kan ook in de vorm van een fietstocht, zodat we ter 
plaatse de situatie kunnen bekijken.”

Besproken
Punten die zijn besproken tijdens het spreekuur: invoeg-
strook op fietspad Aziëlaan is gevaarlijk, fietsers rijden niet 
aan goede kant; hard rijden op de Australiëlaan; fiets/voet-
gangerstunnel aan de Melkweg een keer goed opknappen; 
bij NS-station vervuilde liften, veel zwerfvuil, betonwanden 
viaduct zijn groen uitgeslagen; klachten in verband met om-
geving Barcelonahaven; brommers op Evenaarspad; ergernis 
door fietsers en brommers op winkelcentrum.

De vragen konden niet allemaal direct worden beantwoord, 
maar er is afgesproken dat de mensen op korte termijn een 
reactie krijgen.  l

voor een basisconsult. Ik wil 
graag naar scholen toe om hen 
te informeren over oogafwij-
kingen. Zij kunnen immers de 
verschillen zien bij kinderen. 
Let op de signalen!”

Laagdrempelig
“Ik werk al 23 jaar als orthoptist, sinds 2009 in het Waterlandzie-
kenhuis. Een eigen praktijk is laagdrempelig, er is geen verwij-
zing nodig. Bij twijfel kunnen mensen rechtstreeks een afspraak 
maken. Een eerste behandeling duurt ongeveer anderhalf uur. De 
praktijk is open op dinsdag en woensdag vanaf 18.30 uur, en bij 
voldoende animo ook op zaterdag. Op mijn spreekuur kwam eens 
een meisje van zestien dat nooit een bril had gehad. Na meting 
bleek ze plus drie te hebben, wat inhoudt dat ze een afwijking 
had van plus vier of meer toen ze klein was. Ze heeft dit altijd 
weten te verbergen; de mensen dachten dat ze dom was. Dit had 
voorkomen kunnen worden als ze op jonge leeftijd was doorver-
wezen. Je ogen zijn immers zó belangrijk! Als ik mensen letterlijk 
een nieuwe kijk op de wereld kan geven, ben ik gelukkig.”

Kijk voor meer informatie op www.orthoptiepurmerend.nl of 
bel met 0299-436674.  l

Veel inbreng bewoners 
wijkinloopspreekuur

ORTHOPTISTE YVONNE LAAT MENSEN BETER ZIEN


