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Kunstroute ook in de Gors
Het eerste weekeinde van oktober, komend weekend
dus, staat weer in het teken van de kunstroute. Zowel
zaterdag als zondag kunt u tussen 11.00 en 17.00 uur
op vijftien locaties in Purmerend en net daarbuiten werk
van 29 kunstenaars bewonderen.
Het thema is dit jaar ‘Dieren in de kunst’. Iedere deelnemer is
verzocht minstens één werk over dit thema te maken. In onze wijk
zijn kunstwerken te bewonderen op de volgende vier locaties:
•W
 ieke Dekker, Purmerweg 42;
•D
 e Noordster, Landsmeerstraat 3;
•K
 inderopvang Purmerend, Poelstraat 4;
•M
 uziekschool Waterland, Geulenstraat 62.
Maar u gaat natuurlijk ook naar de andere elf locaties. De route
begint in het kerkje van Kwadijk en eindigt in de Driegang in de
Purmer-Zuid.
Nadere informatie, waaronder de hele route, is te vinden op
www.kunstroutepurmerend.nl.

Bericht van uw wijkagent
Allereerst wil ik me via deze weg aan
jullie voorstellen. Mijn naam is Annelore
Koster en ik ben sinds mei 2017 aan
het werk in de Gors als wijkagent.
Ik werk hier samen met mijn collega
Roeland Brons, voor een hoop mensen
waarschijnlijk wel bekend.
Op dinsdag 16 oktober van 10.30 uur
tot 12.00 uur geef ik in samenwerking
met het Rode Kruis en de stichting Wonen Plus een
voorlichtingsbijeenkomst. Die is gericht op het langer veilig
thuis wonen, babbeltrucs en woninginbraken, en vindt plaats
in het Wooncollectief, Veenweidestraat 4G, groepskeuken,
begane grond.
De reden van deze presentatie is dat er steeds vaker in
het nieuws te horen is dat ouderen slachtoffer zijn van
incidenten, waaronder babbeltrucs. Ik ben om die reden
de samenwerking aangegaan met Brigitta van Dam van het
Rode Kruis en Priscilla Bruin van Wonen Plus. Zij lichten
tijdens deze bijeenkomst hun werkzaamheden ook verder
toe. Samen willen wij er in ieder geval zorg voor dragen dat u
langer veilig thuis kunt wonen en wij willen hierover met u in
gesprek tijdens deze voorlichting.

Hierboven alvast twee voorproefjes. Het schilderij van de tijger
(‘Yawn’) is gemaakt door Judith Musch, het andere werk is van
Marion Karremans, met als titel ‘Muis met landschap’.
l

Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich opgeven bij de
gemeente, telefoon 0299-452452. De bijeenkomst gaat door
bij tien à vijftien aanmeldingen.
Annelore Koster,wijkagent.

l

Markeringen op Linnaeuslaan
De gemeente had het verzoek gekregen een plek op
de Linnaeuslaan die vaak als oversteekplaats wordt
gebruikt, een zekere mate van beveiliging te geven.
De gemeente heeft aan dat verzoek voldaan en twee
markeringen aangebracht; zie de strepen op de foto’s.
Een waarschuwing aan de weggebruikers dus, maar... dit is
geen officiële, beveiligde oversteekplaats!
l

Pagina

2

COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond
Achterklep gaat open. “Kom maar, Banjer, we zijn er
..... de Nieuwe Algemene Begraafplaats.”

Begraafplaats? Nieuwe huizen? Verhuizers? Mannetjes
in oranje pakken? Betonmolens? “Nee, Banjer, dat is de
nieuwbouwwijk Klein Where.”
Ik draai me om. Dit lijkt er meer op: een prachtige, grote
vijver, omgeven door groen en met een enorme treurwilg. We
lopen naar het hek en aan de andere kant van het hek wéér
zo’n mooie vijver met treurwilg. Dan een lange, statige laan
van gigantische bomen met in de verte een grote grafzerk
met een engel, die peinzend over de zerk hangt. We gaan
een klein laantje in: een grote grasvlakte met duizenden
madeliefjes en lange rijen graven.
Allerlei verschillende grafstenen: lang en rechthoekig, in
hartvorm, helemaal bewerkt met mozaïek, een groot stuk
rots, waarvan een vogel omhoog vliegt. Ik vind het prachtig.
Veel graven geven me een ‘verhaal’. Er is bijvoorbeeld een
graf zonder steen, overwoekerd met mos met dan – ineens
- zo’n twintig kleine felrose phloxjes, alsof die zeggen:
“Nee, we zijn je niet vergeten!” Verderop ligt op een graf
het woord ‘LOVE’ met daarnaast een klein hartje, alles van
steekkraaltjes gemaakt (vast door een klein meisje voor haar
oma). Ineens zie ik een graf met – in plaats van een grafsteen
- vier obelisken met daarop de woorden ‘Geborgenheid’,
‘Liefde’ en ‘Vriendschap’ en de naam van de overledene.
Het geeft een voornaam, statig gevoel. Ik kom ook een graf
tegen waarbij de stenen opgestapeld zijn als een hunebed.
Prachtig! Wat fantastisch bedacht.
Tussen een groepje taxussen doemt ineens een grote, oudgouden sculptuur op. Het geeft een sprookjesachtig gevoel. Ik
voel me hier tóch anders ...... rustiger ..... een beetje in de hemel.
En dan ..... daar is die engel, die ik bij binnenkomst zag. Veraf
vind ik die engel nog mooier dan dichtbij. Op dit gedeelte
zijn de graftombes. Grote, marmeren bouwwerken: natuurlijk
prachtig, maar voor mij minder persoonlijk.

Het geluid van een kettingzaag verstoort de rust. Het
blijkt een hovenier te zijn, die met snoeien het pad weer
begaanbaar maakt. “Ja, dit moet ook gebeuren, want anders
kan een begrafenisstoet er niet eens door.” Vier hoveniers
zorgen voor het onderhoud van de begraafplaats; héél veel
werk, maar het ziet er allemaal fantastisch uit. Zij mogen niet
aan de beplanting op de graven zelf komen, dat is de zorg
van de nabestaanden. “De eerste jaren wordt er meestal
goed voor een graf gezorgd. Daarna komt er soms de klad
in. Daarom worden de algemene graven na tien jaar geruimd.
Maar nabestaanden kunnen ook kiezen voor crematie en de
as van de overledene laten uitstrooien of in een urn laten
bijzetten in de urnenmuur.”
De hovenier wijst op een aantal witte muren, verdeeld in
vierkante vlakken, waarin urnen staan: keramieken potten
met voorstellingen erop (vuurtoren, exotisch eiland met
zwaan) en kaarsjes, beeldjes, vlindertjes, steentjes die licht
weerkaatsen, lantarentjes, plantjes die er soms erg treurig
droog uitzien, vogeltjes. De echte vogeltjes vullen de stilte
met hun mooiste liederen.
Het ziet er allemaal heel mooi uit, het graf met het betonnen
vogeltje dat is overgroeid met mos, het babygrafje met een
heleboel knuffels en kabouters, .het ..........
Maar mijn baasje wil naar huis en dat is goed, want ik begin
sentimenteel te worden. En tussen de prachtige vijvers door
loop ik - gehoorzaam als ik ben - mee naar de auto.
Tot een volgende keer en een high five van Banjer.

l

In 1945 startte de gemeente met het aanleggen van de
Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Purmerweg
voor de herbegrafenis van verzetsstrijders. Het was een
project waar veel mensen voor ingezet werden.
De begraafplaats heeft algemene graven, die na tien
jaar geruimd worden, en particuliere graven, die van de
gemeente gehuurd worden. De huur hiervan kan steeds
worden verlengd. In 1987 was er de oprichting van twee
urnenmuren.

Nieuwe speelplek Melkkruid
Op diverse plekken in Purmerend zijn en worden de
speelplaatsen opgeknapt, en dus ook in onze wijk.
Zo wordt, na raadpleging van de bewoners van
Melkkruid en Penningkruid, gewerkt aan de
vernieuwing van de speelplek aan het Melkkruid.
Op de verschijningsdatum van deze wijkkrant is het wellicht
al gerealiseerd, dus ga er heen als u het resultaat in
ogenschouw wilt nemen.
l
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DE BIEB OP DRIE
Hieronder volgt weer wat van
de website overgenomen
informatie over activiteiten van
de bibliotheek, gevestigd aan de
Waterlandlaan 40. Wie meer wil
weten, verwijzen we naar die site:
www.bibliotheekwaterland.nl.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Voorlezen
Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur.
Kinderen van drie tot zes jaar kunnen iedere
woensdagmiddag aanschuiven bij het voorlezen. Iemand van
de bibliotheek leest een mooi, spannend, grappig of gewoon
leuk boek voor.

BoekStart Babysoos
Vanaf zaterdag 6 oktober om de drie weken van 10.30 tot
11.30 uur.
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen! Iedere drie
weken is er Babysoos. Gezellig voorlezen en liedjes zingen
met je baby op schoot.

Peuterparty
Vanaf zondag 21 oktober om de drie weken van 14.45 tot
15.45 uur.
Vroeg beginnen met voorlezen loont! Daarom laat de
bibliotheek ouders zien hoe leuk en verrassend voorlezen aan
peuters is en wat je nog meer kunt doen om spelenderwijs
taal te ontdekken.

Inloopspreekuur voor slechtzienden
Eens per maand op maandag van 14.00 tot 16.00 uur.
Maandelijks is een medewerker van Koninklijke Visio
aanwezig voor informatie en advies over slechtziendheid en
blindheid. Gaat u slechter zien en ondervindt u hiervan hinder
in uw dagelijks leven? Kom dan gerust eens langs op dit
inloopspreekuur.
De volgende data zijn 22 oktober en 26 november.

Thea Taal
Iedere eerste zondag van de maand (tot en met maart) van
14.00 tot 15.15 uur komt Thea Taal weer op bezoek. Ze
presenteert een gezellige themamiddag voor kids van vier tot
en met acht jaar..
l

3

Kadaster Archiefviewer
in het Archief
Het Waterlands Archief
heeft sinds kort een abonnement op de Kadaster
Archiefviewer. Als u onderzoek doet naar de geschiedenis van een huis of een
perceel, kan de Archiefviewer voor u een nuttig
instrument zijn. De Archiefviewer is gratis beschikbaar
in de studiezaal van het
Waterlands Archief aan de
Wielingenstraat 75.
Wat is er in de Kadaster Archiefviewer te vinden?
De Archiefviewer geeft u toegang tot scans van allerlei
kadastrale archiefstukken. Daarmee kunt u de geschiedenis
van een bepaald perceel volgen vanaf 1832, het begin van
het kadaster, tot in ieder geval de jaren tachtig van de vorige
eeuw. Wat kunt u zoal vinden? Uiteraard gegevens over de
opvolgende eigenaren van een bepaald perceel. Verder vindt
u kaartmateriaal: bij iedere wijziging van een perceel werd
er een zogenaamde ‘hulpkaart’ gemaakt. U ziet de precieze
ligging van het perceel, met de plattegrond van eventueel
daarop aanwezige gebouwen. Vaak zijn ook ‘veldwerk’kaartjes aanwezig, met daarop precieze meetgegevens.
De Archiefviewer geeft toegang tot informatie van geheel
Nederland, dus u kunt ook onderzoek doen naar de geschiedenis van percelen buiten het werkgebied van het Waterlands
Archief. Gelukkig is kennis van de huidige kadastrale perceelnummers niet nodig. Een zoektocht kan gestart worden via
het huidige adres.
Workshop op 18 oktober
Op donderdag 18 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur, wordt in
de studiezaal een workshop gegeven om kennis te maken
met dit handige programma. U kunt een plekje, mits nog
beschikbaar, reserveren bij m.kors@waterlandsarchief.nl.
Toegang tot de Kadaster Archiefviewer
De Archiefviewer is gratis te raadplegen in de studiezaal van
het Waterlands Archief aan de Wielingenstraat 75. Op alle studiezaalcomputers is het programma geïnstalleerd. De Archiefviewer is bedoeld voor historisch onderzoek. Als u op zoek
bent naar de actuele perceelsgeschiedenis (vanaf circa 1980),
moet u bij het Kadaster zelf zijn.

Website
Er staat nog veel meer interessante informatie op de website
van het Archief; te veel om hier op te noemen, maar eenvoudig te vinden.

Openingstijden
Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

l
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Activiteiten de Hoekstee

Pur-me-rend?

Beatrixplein 43

Hebt u dat ook? U komt met de trein terug in Purmerend
en hoort vlak voor aankomst een ‘automatische mevrouw’
omroepen dat het volgende station Station Purmerend is. Ze
noemt onze plaats echter duidelijk in lettergrepen: Pur-merend. Fout dus. Het moet zijn: Pur-mer-end. Het is immers het
end van de Purmer. Moeten we de NS hierop wijzen of zijn we
dan zeurpieten?
l

 Woensdag
Koffieochtend
Iedere woensdagochtend van 10.00
tot 11.30 uur.
Kosten: € 2,- voor niet-bewoners per
maand voor de zaal.
Creatieve instuif
Iedere woensdagochtend van 11.00
tot 13.30 uur.
Kosten: € 0,50 per keer voor het materiaal en € 2,- per
maand voor de zaal.
Opgave is niet nodig; u kunt altijd binnenlopen.
Bel voor meer informatie met Ria: 0639310750.
 Donderdag
Klaverjassen
Iedere donderdag van 19.30 tot 23.30 uur.
Kosten: € 2,- contributie en € 2,- per maand voor de zaal.
Koffie/thee: € 0,50.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens kijken of dit
iets voor u is!
Hoewel de Hoekstee geen buurtpunt meer is, kunnen nietbewoners en nieuwe club(je)s nog steeds gebruikmaken
van de recreatieruimte, die ook te huur is voor activiteiten
als vergaderingen en verjaardagen. U kunt hiervoor contact
opnemen met Rob Spaargaren, telefoon 0644716710.

Activiteiten buurtpunt de Gors
Hoornblad 2-4
 Woensdag
Creatieve koffieochtend, gratis
Koffie drinken terwijl u ook lekker
creatief bezig bent? Dit kan iedere
woensdagochtend van 9.30 tot 11.30
uur. U neemt gewoon uw eigen
werkje mee.
Heeft u interesse Bel dan met Suzanne: 0624604434.
 Iedere derde dinsdag van de maand
Koken met Sjaak en Larry
Iedere derde dinsdag van de maand organiseren Sjaak en
Larry, samen met andere buurtbewoners, een smakelijke
kookworkshop. Ook u bent van harte welkom voor het helpen
bereiden van een driegangenmenu.
Kosten: € 6,-.
Tijdstip: van 17.00 tot 20.00 uur.
Informatie: Sjaak Sengers, korrie7@gmail.com.
Aanmelden: minstens twee dagen van tevoren op bovenstaand e-mailadres.
Maximaal tien deelnemers en vol is vol.
Heeft u zelf een idee voor een activiteit in buurtpunt de Gors en
wilt u daarbij ondersteuning, neem dan contact op met Jozien
Zandbelt van Clup Welzijn, e-mail: j.zandbelt@clup.nl.
l

Waar haal ik de wijkkrant?
Als u geen wijkkrant hebt ontvangen, kunt u in de bibliotheek,
het Waterland Ziekenhuis en de Plus in Winkelcentrum
Zwanebloem een exemplaar ophalen.
In de bieb en het ziekenhuis liggen ook exemplaren van de
andere wijkkranten. U kunt die dus allemaal lezen!
In de bieb is de stapel wijkkranten van het centrum meestal
snel weg. Kennelijk halen veel inwoners van het centrum hun
wijkkrant daar. Wees er dus snel bij!
l

Ken je wijk

Waar is dit?

Op de foto in onze vorige
krant zag u een nest in
het slootje tussen de
Kraggeveenstraat en
het Oudelandsdijkje. We
ontvingen twee goede
oplossingen. Na loting gaat
de VVV-cadeaubon van
vijftien euro naar Ingrid Kalle,
Kraggeveenstraat 48. Van
harte gefeliciteerd!
Hier de nieuwe opgave. Stuur uw oplossing binnen twee
weken naar onze redactie: wijkkrantgors@gmail.com.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

‘t Is
weer
voorbij die
mooie zomer

COLOFON

l
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De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met
bronvermelding.
E-mail redactie: wijkkrantgors@gmail.com.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in
te korten of niet te plaatsen.
Redactie: Wanda Jacobs (foto’s) en Bouwe Meijn, met
medewerking van Hans Been van de wijkkerngroep.
Bijdragen: Annelore Koster (wijkagent) en Cecile Righart
(column).
De volgende wijkkrant verschijnt op 8 november.

