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Dennis en Stephanie de eersten
In de vorige wijkkrant meldden
we dat de eerste bewoners
van Wherelanden, de straat
in het gebied Klein Where,
Dennis en Stephanie waren.
Deze keer maken we nader
kennis met hen.
Dennis Alberts is 27 jaar en werkzaam als software engineer,
Stephanie Hol is 26 en werkt op Schiphol. Toen hun woning
in Wherelanden klaar was, zijn ze er gaan samenwonen. Ze
waren de eersten die de sleutel kregen.
Waar woonden jullie eerst?
Dennis: “Ik woonde eerder in de Trilveenstraat, achter het
ziekenhuis.”
Stephanie: “Ik in de Kaftanstraat, in de Weidewenne, niet ver
van de Nelson Mandelabrug.”
Waaom juist Klein Where?
Dennis: “We hebben ook naar bestaande woningen gekeken,
maar voor een gewoon rijtjeshuis ben je tegenwoordig al
gauw bijna drie ton kwijt, plus wat er dan nog bijkomt. We
kregen op een gegeven moment informatie over het project
Klein Where. Dat was financieel aantrekkelijker, en toen
hebben we ons allebei ingeschreven.”
Allebei ingeschreven? Niet samen?
Stephanie: “Nee, allebei apart, want dan heb je twee kansen.
En ik werd ingeloot. Je moet van tevoren je voorkeuren in
volgorde opgeven. Ik kreeg meteen de eerste keus, deze
woning dus, toegewezen.”
Jullie kregen op 9 oktober als eersten de sleutel. Hoe
hebben jullie dat geregeld?
Stephanie: “We wonen helemaal achteraan, en daar zijn ze
begonnen. Daarom waren we de eersten. Hebben we niets voor
hoeven te doen, maar ik vind het wel leuk. Ook omdat andere bewoners ook dachten als eersten in aanmerking te zullen komen.”
En het bevalt?
Dennis: “Het bevalt prima. Een nieuw huis waar je dus niet zo veel
aan hoeft te doen als bij een bestaande woning, op een rustige
plek, zonder verkeer en met een mooi uitzicht. Wat je wel hoort, is
het vrachtverkeer dat over de brug naar de Wheermolen rijdt.”
De achterkant van jullie huis is tevens de achterkant
van het huis in de straat vóór die van jullie. Dat betekent

weinig daglicht.
Dennis: “Wij wonen op een hoek, dus hebben we licht van
voren en van opzij. Mensen die in een rijtjeshuis niet op een
hoek wonen, hebben het inderdaad maar van één kant.”
Jullie wonen achteraan, dus het dichtst bij de ringvaart. Maar
het ligt niet direct aan het water.
Samen: “Klopt, want achter het voetpad waar we over het
gras of met een trappetje heen kunnen, moet je nog een
stukje land over voordat je bij het water bent. Maar wij zijn
geen watersporters, dus is het voor ons geen probleem.” l

Appartementen bij de rotonde (2)
In onze vorige wijkkrant hebben
we u informatie gegeven over de
plannen van de gemeente om twee
appartementencomplexen te laten
bouwen op de hoek van de Gorslaan
en de Purmerweg, bij de rotonde dus.
Hierover is nu meer bekend.
We schreven onder meer:
‘Het ene zal bestaan uit 62 vrije sector
huurwoningen (op het perceel aan de Purmerweg 19) en het
andere uit 36 sociale huurwoningen (Purmerweg 19a-21).’
Dat hadden we natuurlijk niet zelf bedacht, maar
overgenomen uit de gemeentepagina’s in het Purmerends
Nieuwsblad van 4 oktober.
Op de dag dat onze vorige wijkkrant bij u in de bus viel,
stond er op de gemeentepagina’s in het tegelijkertijd verspreide Nieuwsblad nieuwe informatie over de plannen.
Voor wie die informatie heeft gemist: het ontwerpbestemmingsplan ligt van 9 november tot en met 20 december ter
inzage tijdens de openingstijden in de centrale hal van het
stadhuis. Ook is het te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende die zes weken kan een ieder schriftelijk
of mondeling zijn of haar zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.
U hebt dus nog een week de tijd om uw mening naar voren te
brengen. Dat kan met een brief aan de gemeenteraad, Postbus
15, 1440 AA Purmerend, of met een telefoontje naar de heer
M.C. Deinum van het Ruimtelijk Domein, team Ontwikkeling,
via 0299-452452. Het kan ook digitaal: www.purmerend.nl. U
dient dan wel over een DigiD-account te beschikken.
l
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond
“Wacht, Banjer, ik wil
even kijken wat hier onder
zit.” Twee mannen staan
met een auto met een
hijskraantje naast twee
grote luiken op de grond
bij het speelveldje in de
Goudmosstraat.
Ik ben zelf nét zo nieuws
gierig als mijn baasje, want
ik ken het speelplaatsje wel en heb me altijd afgevraagd wat
er onder die luiken zou zitten. Kabels of drukregelaars of
enorme rioleringspijpen met reuzenhendels en kranen, want
dat het met riolering te maken heeft, rook ik soms wel.
Als de twee luiken open zijn, is het alsof ik in een grote
waterput kijk. “Zes meter diep”, hoor ik een van de mannen
zeggen. “Allemaal afvalwater, dat wordt doorgesluisd naar
het reservoir in de Veenmossingel. Dat gaat per pomp, want
het Veenmossingelreservoir ligt hoger dan dit hier in de
Goudmosstraat. En van de Veenmossingel wordt het weer
doorgepompt naar het reservoir in de Weteringstraat.” Wat
gebeurt er dáár mee? “Nou, van de Weteringstraat gaat
het weer verder naar Koningsvaren; zonder pomp, want
Koningsvaren ligt lager.” En ná de Koningsvaren? “Dan gaat
het naar de waterzuivering in Zuidoostbeemster.”
Het blijkt dat er hier in de Gors alleen al zeven rioolreservoirs
liggen, voor alle Gors-woonblokken. Of de regenwaterafvoer

Het Wijknetwerkuurtje Gors
Vanaf januari 2018 wordt elke derde donderdag van
de maand het Wijknetwerkuurtje Gors gehouden.
Het begint om 15.00 uur en eindigt om en nabij
16.00 uur. Het Wijknetwerkuurtje vindt plaats in de
Veenweidestraat 4 (begane grond), gezamenlijke
woonruimte van woongroep 5 (Wooncollectief).
Buurtbewoners spreken met elkaar en veelal ook met
zogeheten professionals van Clup Welzijn en medewerkers van
andere organisaties, zoals bijvoorbeeld werk(st)ers in de zorg.
De verwachting is dat bij dit soort bijeenkomsten leuke
buurtinitiatieven kunnen ontstaan, die kunnen zorgen voor
meer woon- en leefplezier in onze wijk.
Uit de gesprekken van het eerste Wijknetwerkuurtje Gors
kwam naar voren dat het een groot gemis is dat er in de
wijk de Gors geen vaste ontmoetingsplek/-ruimte is waar
met name ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Na afloop
spraken zes wijkbewoners met elkaar af om te onderzoeken
of er bij bewoners in de wijk behoefte is aan een vaste
ontmoetingsplek, een trefpunt zogezegd.

hier ook in komt, vraagt mijn baasje. Natuurlijk niet, dat is
oppervlaktewater; dat wist ik zelfs!!! Maar .... wat komen
die mannen nou doen? Daar ben ik ook wel nieuwsgierig
naar. “Iedere twee weken moeten we alle reservoirs nalopen,
omdat de pompen verstopt raken door, geloof het of niet
(de man kijkt naar beneden), billendoekjes!!!” Diep uit de
rioolput klinkt als echo “billendoekjes”. Hij kijkt weer op
en vervolgt: “Maar ook maandverband, tampons en gewone
reinigingsdoekjes zijn de boosdoeners. Op de verpakking
staat dat ze biologisch afbreekbaar zijn, maar in werkelijkheid
kost het de burger een smak geld, want het is niet waar.
Zonder die billendoekjes zouden we maar één keer in de twee
maanden alle rioolreservoirs hoeven te controleren.”
Op hetzelfde moment wordt met het hijskraantje de pomp
uit het rioolwater getakeld en op de straat gelegd. Met dikke
handschoenen aan wordt de pompklep opengemaakt en –
inderdaad - er komt ongeveer een boodschappentas vol doekjes
uit. “Billendoekjes, zie je wel! En nu... óp naar het volgende
rioolreservoir om de volgende lading er uit te halen”
“Dat was interessant om te horen, hè Banjer? Misschien is het
wel leuk om hier even een foto te maken!!!” Foto maken? Nou
...... mij niet gezien ..... misschien dat Cesar dat wel leuk vindt,
dan kan díé foto bij mijn stukje.
“Gelukt, dank je wel, Cesar! Kom Banjer, we gaan er weer
vandoor! Gelukkig gebruiken wij geen billendoekjes, hè?”,
grapt het baasje en - gehoorzaam als ik ben - knik ik “jaaaa”
......o nee, dat moet “nee” zijn.
Tot een volgende keer en een high-five van Banjer’.

l

Om vervolgens daar zo veel mogelijk draagvlak voor te krijgen.
En of er vrijwilligers zijn die zo’n ontmoetingsplek mee willen
helpen beheren.
Alras was de naam Initiatiefgroep Trefpunt Gors geboren.
Zij heeft inmiddels meerdere keren vergaderd en is in gesprek
met Clup Welzijn en wijkmanagement. Zij krijgt hiervan ook
ondersteuning.
Wat staat de Initiatiefgroep Trefpunt Gors voor ogen?
Leden van de groep hebben een bezoek gebracht aan
de ‘Tilburykamer’ in de Overlanderstraat 132 in de
Purmer-Noord. Deze huiskamer is een initiatief van de
wijkkerngroepen Purmer-Noord en Purmer-Zuid. Zij hebben
in samenwerking met gemeente, Clup Welzijn en, niet in
de laatste plaats, wooncorporatie Woonzorg Nederland
een vrijgekomen woning verbouwd en ingericht als
ontmoetingsplek voor bewoners.
De gemeente betaalt huur, gas, water en licht. In ruil daarvoor
hebben vrijwilligers en vrijwilligsters met elkaar de ruimte
opgeknapt en ingericht en beheren zij de ontmoetingsruimte.
Tijdens openingsuren kunnen buurtbewoners van PurmerNoord en Purmer- Zuid elkaar daar ontmoeten.
Enkele buurtbewoners wisten te vertellen dat dit ook de
grondslag is voor meer activiteiten.
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DE BIEB OP DRIE

In eerste instantie staat dit ook Initiatiefgroep Trefpunt
Gors voor ogen, om een begin te maken en eventueel op
termijn te kunnen uitbreiden naar meer. De groep ziet een
vaste ontmoetingsruimte, in welke zin dan ook, als een
mogelijkheid om mensen die zich eenzaam voelen uit hun
isolement te halen. Maar dat niet alleen. Het kan ook mogelijk
zijn om op gezette tijden in je eigen wijk een-op-een contact
te hebben met de wijkagent(e) en/of de wijkmanager, die in
zo’n ontmoetingsruimte van tijd tot tijd kantoor kan houden.

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.

Er is nog veel werk te verzetten
Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Om zeker
het gemeentebestuur warm te krijgen om te investeren in
een ontmoetingsruimte in de wijk de Gors moet er eerst veel
water door de Rijn stromen.
Met andere woorden: het begint met ‘de behoefte aan’.
De groep vraagt dan ook aan bewoners uit de wijk of:
1.	er in de Gors behoefte is aan een vaste, voor een ieder
bereikbare, plek, waar men elkaar kan ontmoeten om eens
gezellig onder het genot van een kop koffie en/of thee dan
wel frisdrank met elkaar te praten over alledaagse dingen;
2.	er wellicht op termijn ook behoefte is aan (meer)
activiteiten, en welke dat dan zijn;
3.	
er bewoners zijn die niet alleen de behoefte hebben aan één of
meer activiteiten, maar die ook willen organiseren en leiden.
De groep hoopt uiteraard op veel respons. Reacties kunt u
sturen naar Leo Brouwer, e-mail l.brouwer1106@gmail.com.
U kunt ook naar het Wijknetwerkuurtje Gors in het
wooncollectief komen, iedere derde donderdag van de
maand om 15.00 uur.
l

Vuurwerkafval
en kerstbomen inleveren

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 aanschuiven bij het
voorlezen. Iemand van de bibliotheek leest een mooi, spannend, grappig of gewoon leuk boek voor.

BoekStart Babysoos
Vanaf zaterdag 29 december 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 16 december 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.

Ook dit jaar heeft de gemeente weer een inleveractie
voor vuurwerkafval en kerstbomen.

Thea Taal

Op woensdag 2 januari kan tussen 9.00 en 15.00 uur op
diverse plekken in onze gemeente vuurwerkafval worden
ingeleverd. In onze wijk is dit in Dotterbloem, naast het
wijkkantoor.
Twee dagen later, dus op vrijdag 4 januari, geldt dat ook voor
het inleveren van kerstbomen; zelfde tijd, zelfde plek.
Kinderen worden voor het inleveren beloond:
€ 0,25 per kilo vuurwerk;
€ 0,50 per kerstboom.
l

Spellen Event

Fotograaf gezocht
Ze heeft het al eerder enkele keren aangekondigd, maar nu
stopt Wanda Jacobs dan toch echt met het maken van de
foto’s voor onze wijkkrant. Ze gaat namelijk verhuizen.
We zoeken dus een opvolg(st)er.
Iets voor u? Het kost niet veel tijd: per wijkkrant twee of drie
keer op verzoek van de redactie een foto maken van een plek
in onze groene wijk, om bij een artikel te plaatsen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via
wijkkrantgors@gmail.com.
l

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.

Vanaf zondag 6 januari om de vier weken van 13.00 tot 15.30 uur.
Kosten: gratis.
Iedereen mag meedoen met leuke en uitdagende, bekende
en onbekende spelletjes, die je gewoon lekker rond de tafel
kunt spelen.
Even geen apps of sociale media.
De bibliotheek ziet het als uitdaging om mensen weer rond de
tafel te krijgen. Gezellig samen een bordspel spelen, met elkaar
in de vorm van een coöperatief spel, of juist tegen elkaar, maar in
ieder geval met echt contact. Iedereen (vanaf vier jaar) kan binnenlopen om gezellig een vernieuwend spel te komen uitproberen,
dus iets anders dan de welbekende standaard bordspellen.
Er is ook een leuke selectie van bijzondere spellen van The Mystery Game en de spellenvereniging Purmerend. Gastheer van deze
spelletjesmiddag is Mark Hoeppe van The Mystery Game, de
online spelletjeswinkel in Purmerend.
l
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Activiteiten de Hoekstee
Beatrixplein 43
 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: 06-39310750.
 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 06-44716710.

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: 06-24604434.
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.
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Even geen overzichten
Hiernaast staan weer overzichten van de activiteiten van de
Hoekstee en buurtpunt de Gors. Die wijken niet af van de
de activiteiten die we in de vorige wijkkrant en de wijkkrant
daarvóór hebben gepubliceerd.
Dat wordt eentonig. We hebben daarom besloten die
overzichten pas weer op te nemen zodra we wijzigingen
daarin hebben ontvangen van de aanleveraars.
l

Waar haal ik de wijkkrant?
We krijgen de laatste tijd weinig klachten over de bezorging,
maar mocht u toch geen wijkkrant hebben ontvangen, dan
kunt u in de bibliotheek, het Waterlandziekenhuis (tot 1
januari), het Dijklander Ziekenhuis (vanaf 1 januari) en de Plus
in Winkelcentrum Zwanebloem een exemplaar ophalen. In
de bieb en de ziekenhuizen liggen ook exemplaren van de
andere wijkkranten. U kunt die dus allemaal lezen!
l

Ken je wijk
Waar is dit?
De foto in onze vorige krant
was genomen vanaf de
Waterlandlaan in de richting
van De Dommel, met links de
Markerkade. We ontvingen
twaalf goede oplossingen.
Na loting gaat de VVVcadeaubon van vijftien
euro naar Rob Hameka,
Kraailookstraat 19. 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.
l

Eindejaarswens

De redactie van de wijkkrant wenst u
prettige feestdagen, een goede jaarwisseling
en een voorspoedig 2019.

COLOFON

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: Leo Brouwer (Wijknetwerkuurje) en Cecile Righart
(column).
De volgende wijkkrant verschijnt op 7 februari 2019.

