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Harry de Waal nieuwe wijkagent
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Ron ter Schegget nieuwe fotograaf
In de vorige wijkkrant vermeldden we dat Wanda Jacobs
vanwege verhuizing zou stoppen met het maken van foto’s voor
onze wijkkrant, en dat we dus een nieuwe fotograaf zochten.
Al op de dag dat die wijkkrant in de bus viel, bood zich een
opvolger voor Wanda aan: Ron ter Schegget. Hij is dus onze
nieuwe fotograaf.
Ron, welkom!
l

Geen HOP-nieuws

Tot 1 januari 2019 waren
Annelore Koster en Roeland
Brons als wijkagent werkzaam
in de Gors. Beiden zijn op die
datum vertrokken; Annelore
(met wie onze lezers pas enkele
maanden geleden kennis hadden
gemaakt) naar Overwhere
en Roeland (die we al langer
kenden) naar Wheermolen.
Harry de Waal is onze nieuwe
wijkagent. Hij stelt zich voor:
“Sinds 1 januari 2019 werk ik
als wijkagent van PurmerendGors. Ik werk sinds 2001 bij de
politie, eerst als agent in Zaandam-Centrum en later als
wachtcommandant op het hoofdbureau in Zaandijk. Eind
2012 ben ik in Purmerend gaan werken. De afgelopen zes
jaar heb ik als wijkagent gewerkt in Purmerend-Overwhere.
In die zes jaar heb ik intensief samengewerkt met
wijkbewoners, verschillende afdelingen van de gemeente,
welzijnsorganisatie Clup, de GGD en veel andere instanties
voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.
Ik wil dit voortzetten in de Gors.
Ik werk vanuit het politiebureau op de Waterlandlaan hier in
de Gors en ben bereikbaar via het algemene politienummer
0900-8844 of via www.politie.nl.”
l

Een lezer vroeg de redactie hoe het staat met de HOPplannen, dus met het voornemen om ook in onze wijk
(aan het Oudelandsdijkje bij de Stadsverwarming) een
hondenontmoetingsplek aan te leggen.
We vroegen het de betreffende gemeentefunctionaris en
kregen als antwoord dat nog enkele zaken moeten worden
voorbereid, waar de werkgroep zich momenteel over buigt.
Er is nog geen echt inhoudelijk nieuws dus, maar we houden
het uiteraard in de gaten.
l

Nu uw bijdrage nog
De redactie van uw wijkkrant is gevestigd in de mosbuurt.
De nieuwe fotograaf van uw wijkkrant woont in de mosbuurt.
De mand van Banjer staat in de mosbuurt.
Deze wijkkrant is dus gemaakt in de mosbuurt.
Bijdragen van bewoners in andere buurten van onze wijk
ontbreken echter.
Dat kunnen die niet-bewoners van de mosbuurt natuurlijk niet
op zich laten zitten, dus verwachten we van hen de komende
tijd de nodige incidentele bijdragen, waarover dan ook. Ook
tips en suggesties zijn natuurlijk van harte welkom.
l

Vreemd

Mooi is dat! Mag je niet eens in je eigen straat fietsen!
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond
Woensdag 2 januari 11.30 uur
“Kom Banjer... we gaan eens kijken of er
vandaag veel vuurwerk wordt ingeleverd bij de
Dotterbloem.”
O nee... geen vuurwerk... ik heb genoeg
vuurwerk gezien en gehoord op oudjaar! Maar ja,
ik ben een gehoorzame hond, dus ik ga mee.
Bij de grote loods wachten vier medewerkers op hun
klantjes: een meneer staat bij een weegschaal met een
calculator in zijn hand, twee andere medewerkers gooien
ingeleverde vuilniszakken met vuurwerk in een container
en in de loods achter het geldkistje zit een meneer om alles
te noteren en de kinderen (want dit is een activiteit voor
kinderen) uit te betalen: € 0,25 per ingeleverde kilo vuurwerk.
Er is hard gewerkt door de Gorsjeugd, want er kon alleen
maar op Nieuwjaarsdag ingezameld worden. “Gisteren zijn
we met z’n vijven de hele dag op pad geweest”, vertelt een
moeder, terwijl haar kinderen de ene na de andere vuilniszak
vuurwerk op de weegschaal leggen. “We hadden brood en
drinken meegenomen, want er werd hard gewerkt.
We hebben zelfs het vuurwerk uit de bosjes geplukt.”
Door de kinderen wordt goed bijgehouden of de
calculatormeneer alles wel goed optelt. Dan gaat de
mevrouw verder: “Toen we bij een speelplaatsje kwamen,
ging er gejuich op, want dáár lag ontzéttend veel, wel een
paar vuilniszakken vol. Maar het was wel even afzien toen
we naar huis wilden, want die zakken waren loodzwaar!”
Tegen haar kinderen vervolgt ze: “Hoeveel hebben we bij
elkaar gesprokkeld?” Het blijkt 59 kilo te zijn! En nu natuurlijk
afrekenen. Allemaal blije gezichten!
Een tenger meisje trekt drie vuilniszakken uit een
aanhangwagentje en legt ze op de weegschaal. 14 kilo!!
Ze heeft het allemaal in haar eentje gedaan. Haar vader kijkt
trots toe als ze het verdiende geld in ontvangst neemt.
“Het zijn zowel jongens als meisjes die vuurwerk inleveren”,
vertelt de weegmeneer. “Ze zijn meestal tussen de acht en de
veertien jaar. De ene keer krijgen we drie vuilniszakken, dan
weer zes, dan weer negentien. Het meeste dat we van één
familie hebben gekregen (want een kind kan dat natuurlijk
nooit alleen hebben gedaan) is 230 kilo!” Hij knikt tevreden,
pakt een zak van de tafel, opent die en vraagt mijn baasje:
“Een oliebol?”, maar mijn baasje is al naar de meneer achter
het geldkistje vertrokken.
Die is druk bezig met het opschrijven van het aantal
ingeleverde kilo’s en hoeveel er betaald is. “Ja, nu is het
vuurwerk dat ingeleverd wordt, maar vrijdag komen de
kerstbomen. Dat zal óók nog een hele drukte worden.”
Mijn baasje vraagt of de kerstbomen ook op een grote stapel
worden verbrand. “Nee... dat was in de jaren tachtig... op
het Kinderparadijs. Nee, dat gebeurt nu niet meer... het
milieu, hè!” Hij kijkt alsof hij het allemaal weer voor zich ziet.
“Jammer hoor, want dat was altijd een hele happening.
Nu worden de bomen meteen versnipperd.”

Vrijdag 4 januari
15.00 uur
Kerstbomen
inleveren. Helaas,
we zijn erg laat,
want het meeste
is al gebeurd.
De laatste
kerstbomen
liggen nog in de
vuilcontainer om
versnipperd te
worden. Maar...
het was de moeite
waard, want er
zijn in totaal 530
kerstbomen in de
Gors van de straat
gehaald!
“De kinderen verzamelen de bomen en vader of moeder helpt
met het brengen ervan, meestal met een aanhangwagentje.
Want hoe krijgt een kind nou vijftien bomen hier naar toe
gesleept? Dus óók de ouders zetten zich in om de Gors mooi
schoon te houden”, vertelt de betaalmeneer. Als mijn baasje
vraagt wat het hoogste aantal bomen is dat door één kind of
familie is ingeleverd, kijkt hij op zijn lijst en zegt: “150 bomen
... door één gezin.”
En kan hij óók zien hoeveel kilo vuurwerk er is ingeleverd?
Wéér speuren tussen de papieren. “In totaal 2356 kilo!
Geweldig, hè?”
En nu... nu gaat alles weer gewoon zijn gangetje.
Het nieuwe jaar is begonnen: blije Gors-kinderen met een
extra zakcentje, trotse ouders en een schone(re) Gors; drie
vliegen in één klap.
En ik? Nou, ik ga lekker naar huis en vlug in mijn warme
mand!
Tot een volgende keer en een high-five van Banjer’.

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
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.
Onze eigen wijkkrant ontbrak vorige keer in de bieb en het
ziekenhuis, maar we gaan ervan uit dat dit een eenmalige
vergissing van RODI was.
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.
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de opbouw van de AOW. Ook wordt geleerd hoe gebruik te
maken van www.overheid.nl en www.regelhulp.nl over zorg
en sociale zekerheid.
De cursus is van belang voor mensen die nog niet helemaal
vertrouwd zijn met de computer en er tegenaan lopen dat ze
nog niet gebruik kunnen maken van de toenemende online
dienstverlening vanuit de overheid. Het eerste gedeelte van
de cursus wordt gegeven door ervaren docenten van ’t Gilde
Purmerend en Omstreken en het laatste gedeelte door
gecertificeerde Digisterker-coaches.
l

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.

Peuterparty
Vanaf zondag 17 februari iedere derde zondag van de maand
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.

Thea Taal
Op zondag 3 maart van 14.00 tot 15.15 uur is Thea Taal
voor het laatst op bezoek. Ze presenteert een gezellige
themamiddag voor kids van vier tot en met acht jaar.

Basiscursus computer
De dinsdagen 26 maart tot en met 28 mei van 15.00 tot 17.00 uur.
Kosten: € 32,50 voor leden en € 40,- voor niet-leden.
De nieuwe computercursus voor beginners wordt gehouden
op negen middagen.
De groep bestaat uit maximaal acht personen. De eerste
zes lessen worden besteed aan een kennismaking met
de computer. Wat kun je met een computer, wat is een
bureaublad en welke functies zitten op het toetsenbord?
Later gaan we ons verdiepen in de mogelijkheden van het
systeem Windows, vensters openen en weer wegklikken,
documenten maken, opslaan en kopiëren, illustraties
invoegen en e-mails versturen. En hoe je informatie kunt
zoeken op internet.
De laatste drie lessen worden besteed aan omgaan met
digitale loketten. Bijvoorbeeld informatie opzoeken via
internet van de gemeente of digitale formulieren invullen van
het UWV, en hoe een DigiD-code kan worden aangevraagd en
geactiveerd. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn het
aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst, het zoeken
naar vacatures op werk.nl en het vinden van informatie over

Gemengd koor verwelkomt u
Het Purmerends Gemengd Koor is op 10 januari
begonnen met repeteren voor concerten in mei en
november onder leiding van dirigente Justina Oosters.
Het gezelschap nodigt u van harte uit mee te doen.
Zingen maakt blij en houdt je jong! Dus een van de beste
voornemens die u voor dit jaar kunt waarmaken, is nu
eindelijk eens serieus aan de gang gaan met zingen, zoals
u altijd al van plan was. Het Purmerends Gemengd Koor
ontvangt nieuwe zangers en zangeressen met open armen
en biedt een gezellige en veilige maar ook serieuze omgeving
om uw zangambities te ontwikkelen. Het helpt als u muziek
kunt lezen, maar het is zeker niet noodzakelijk.
Twijfelt u aan uw zangtalenten? Niet iedereen zingt even
mooi, maar iedereen kan zingen en het geeft altijd weer een
kick als je stem begint te harmoniëren met die van je medekoorleden.
Het koor repeteert op de donderdagavonden van 8.00 tot
10.00 uur in de Schuilplaats, Rivierenlaan 283 (Overwhere).
Voor nadere informatie kunt u mailen naar:
wil.van.koningsbrugge@upc.mail.
l
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Voorouderspreekuur: online
bronnen raadplegen

Ken je wijk

Bent u benieuwd naar uw voorouders? Wie ze waren en
waar ze vandaan kwamen? Als u niet goed weet hoe u dit
kunt uitzoeken of bent vastgelopen in uw onderzoek, kom
dan naar het Voorouderspreekuur van Waterlands Archief
en NGV (Nederlands Genealogische Vereniging), afdeling
Zaanstreek-Waterland.
U kunt er terecht
met al uw vragen.
Bijvoorbeeld:
hoe zoekt u
online? Hoe
raadpleegt u in
de studiezaal
genealogische
bronnen? In welke
programma’s kunt
u de gevonden
informatie
Een groot gezin
opslaan? Ook
kunt u met andere
stamboomonderzoekers ervaringen uitwisselen en advies
vragen als u bent vastgelopen.
Tijdens ieder voorouderspreekuur wordt een presentatie
gegeven over een relatief onbekende archiefbron, waarin u
gegevens over uw voorouders kunt vinden, zodat u voortaan
ook zelfstandig met de bron aan de slag kunt.
Het eerstvolgende voorouderspreekuur is op
vrijdag 15 februari van 14.00 tot 16.00 uur.
Onderwerp: zoeken in de nieuwe online genealogische
bronnen van het Waterlands Archief.
Locatie: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.
Toegang: gratis.
Deur open: 13.45 uur.
Aangezien de studiezaal aan de Waterlandlaan op vrijdag
gesloten is, kunt u zich melden bij de dienstingang aan de
zijkant, bij het parkeerterrein aan de Poelstraat.

Cursus Genealogie voor beginners
Het Waterlands Archief start in oktober 2019 weer met een
cursus Genealogie voor beginners. Te zijner tijd zullen we er
in de wijkkrant meer over vertellen.
Wilt u er nu al meer over weten?
Bel of mail dan naar Mathilde Kors, 0299-411541 of m.kors@
waterlandsarchief.nl.

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.
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Op de foto in onze vorige krant zag u De Andere Oever. We
ontvingen zeven goede oplossingen. Na loting gaat de VVVcadeaubon van vijftien euro
naar mevrouw W.J. DegelinkWaar is dit?
Brik, Pluimgras 45. Van harte
gefeliciteerd!
Hier de nieuwe opgave. Het
is de laatste foto van Wanda
Jacobs voor onze wijkkrant,
en ze heeft het u niet
gemakkelijk gemaakt. Stuur
uw oplossing binnen twee
weken naar onze redactie:
wijkkrantgors@gmail.com.
Vergeet niet uw naam en
adres te vermelden.
l

Nieuwe afvalkalender
nu ook als app
De nieuwe afvalkalender voor Purmerend en Beemster is
ook als app te gebruiken op uw mobiele telefoon. Via de
app is snel te zien wanneer u welke bak aan de weg moet
zetten. Ook is het mogelijk een herinnering in te stellen,
een dag van tevoren of op de dag zelf.
Op de afvalkalender kunt u verder zien wat wel en niet in de
bak mag, waar verzamellocaties zijn in de buurt (voor plastic,
papier en karton, glas en textiel) en wat na de inzameling
met het afval gebeurt. Voor wie liever een papieren versie
in de keuken heeft hangen, is
het mogelijk een maand- of
jaarkalender te downloaden en
printen, via de website https://
afvalkalender.purmerend.nl.
De app is op uw mobiele
telefoon te downloaden in de
app-winkel via de zoekterm
‘afvalkalender purmerend’. l

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: Bouwe Meijn, met medewerking van Hans Been van
de wijkkerngroep.
Column: Cecile Righart.
Foto’s: Ron ter Schegget.
De volgende wijkkrant verschijnt op 28 maart.

