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Kennismaking met de wijkwethouder
Na de gemeenteraadsverkiezingen van
vorig jaar werd in Purmerend een nieuw
College van Burgemeester en Wethouders
geformeerd. Eén van die wethouders is
Harry Rotgans (63) van Ouderenpartij AOV
(Algemeen Ouderen Verbond) Purmerend.
Hij heeft in zijn portefeuilles onder meer
Financiën, Werkom, Stadsverwarming, Gezondheidszorg en Welzijn, maar is ook Wijkwethouder
van de Gors. Hoogste tijd dus voor een kennismaking.
U bent een geboren Purmerender?
“Nee, ik ben geboren in Amsterdam-West, in de Surinamebuurt. We zijn in 1982 naar Purmerend verhuisd. We woonden
toen negen hoog in de Bijlmer en vonden dat geen geschikte
plek voor een opgroeiend kind en zijn toen naar de Klompenmakersstraat in de Purmer verhuisd. Sinds 2016 wonen we
aan de Koemarkt.”
Wanneer bent u de politiek in gegaan?
“In 1998 ben ik namens de VVD lid van de gemeenteraad
geworden. In 2014 ben ik overgestapt naar het AOV. Van
2003 tot 2007 heb ik, namens de VVD, een uitstapje gemaakt
naar Provinciale Staten.”
In het vorige college was u ook al wethouder.
“Klopt, Ik ben er toen, in mei 2016, tussentijds ingestapt, als
opvolger van D66’er Edwin Voorbij. En bij de vorming van het
huidige college ben ik dus wethouder gebleven.”
Wethouder is een full time baan.
Wat deed u voordat u dat werd?
“Ik heb eerst 25 jaar in Amsterdam bij de politie gewerkt. Toen
kreeg ik een aanbod voor een reorganisatie bij het GVB. In de tussentijd heb ik een studie aan de business school Nederland afgerond die me klaar stoomde voor mooie functies in het bedrijfsleven en bij de overheid. Daarna heb ik diverse banen gehad, onder
meer bij de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Verkeer en
Waterstaat. Ook heb ik een paar eigen zaken gehad.”
Nu naar de Gors. Hoe zal die er naar uw verwachting over
zo’n vijf tot tien jaar uitzien, vergeleken met nu?
“De wijk is nog niet zo oud, dus op de meeste plekken zal er
niet veel hoeven te veranderen. Dat zal waarschijnlijk wel het
geval zijn bij de Waterlandlaan en het stationsgebied.
Over vijf jaar zal de Waterlandlaan er zeker anders uitzien.
En dan bedoel ik met name door de woningbouw tegenover

de bibliotheek.
Voorspellingen over de situatie over tien jaar zijn niet te
geven. Er zijn wel plannen met betrekking tot het stationsgebied, zoals het Beatrixplein. We werken op dit moment aan
een visie voor dat gebied.”
Er wordt zelfs gedacht over verplaatsing van het station.
“Daar zijn inderdaad wat gedachten over gevormd. Het zou
het centrumgebied van onze stad kunnen vergroten en een
impuls kunnen geven. Maar dat soort ontwikkelingen staat
niet op zichzelf. Het kost veel geld en het heeft grote gevolgen voor alles wat ermee samenhangt. Daarom werken we nu
aan een visie voor het hele gebied.”
Kunt u beschrijven wat de functie van wijkwethouder precies inhoudt. Bijvoorbeeld in de volgende wijkkrant?
“Daar wil ik wel een artikel over schrijven in de volgende
wijkkrant. En daarna wil ik eigenlijk telkens wel een stukje
voor de wijkkrant maken.”
Spreken we af!
l

Adopteer ook groen
Wellicht is het niet bij een ieder bekend dat het in Purmerend mogelijk is openbaar groen te adopteren (dus
te onderhouden). Wilt u weten hoe dat werkt, neem
dan contact op met de gemeente.
Vorig jaar deden René van Lemmeren en zijn vrouw Karin dat.
Zij adopteerden het openbaar groen bij hun woning aan de
Purmerweg. Het was erg heet en daarom vreesden ze dat de
planten het niet zouden overleven. Dat gebeurde echter toch.
Zie hierbij het resultaat.
“Het kost wel wat tijd, maar dan is je omgeving wel mooi,
schoon en vrolijk”, aldus René en Karin.

l
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond
Rommelmarkt in grassen- en kruidenbuurt

“Heb je er zin in, Banjer... snuffelen in de grassenbuurt?”
Wat een domme vraag! Natúúrlijk... snuffelen is mijn grootste
hobby! En ik ben wel benieuwd naar de grassenbuurt, want
die ken ik niet.
Maar het blijkt ander snuffelen te zijn, dan ik dacht. Voor míj
was het meer wachten, wachten tot het báásje ‘uitgesnuffeld’
was. En niet alleen snuffelen… nee, óók praten en vragen. “Is
dit de eerste keer? Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Is vast
veel werk achter de schermen, hè?”
Nee, het is niet de eerste keer. Vorig jaar vroegen een paar
moeders van school zich af, waarom er in de Gors óók niet
een leuke rommelmarkt georganiseerd kon worden. Met z’n
drieën zijn ze taken gaan verdelen: alles uitzoeken inzake
vergunningen, buurtbewoners polsen, datum prikken, media
op de hoogte stellen en facebookpagina maken. Vorig jaar
was het zó’n groot succes dat de kruidenbuurt ook graag
mee wilde doen. Twee nieuwe kruiden-organisatoren er bij,
en dat was ook zeer welkom.
Kleurige vlaggetjes hangen voor de deelnemende huizen
en rondslenterende mensen met vrolijke gezichten bekijken
kleren, tuinspullen, speelgoed, sieraden, glazen, schalen,
poppen. Kinderen kijken hun moeder lief vragend aan “Mag ik
die regenboog-unicorn?”
Kortom: het is genieten.
Trouwens, ik vind het een prachtige buurt. De straten liggen
vaak in ronde vormen en zijn omzoomd door groen (GorsZuid was de laatste wijk waar de gemeente niet op het groen
heeft bezuinigd). Uit de bosjes komen twee meisjes achter
elkaar aan rennen. “Rustig paardje… rustig, rustig maar.”
Het ‘paardje’ (“hiiiihiihi”) hinnikt als antwoord. Tja, zo’n mooie
omgeving nodigt uit tot spelen.
Behalve tweedehands spulletjes tref ik ook een aantal
creatievelingen aan.
Zo ontdek ik splinternieuwe schalen, bekers, tuimelpotjes, et
cetera, in schitterende kleuren: Pascal’s Potterij. “Het is maar
mijn hobby, hoor”, verontschuldigt Pascal zich. “Gewoon leuk
om te doen.” Bij twee schalen met een aparte vorm vertelt ze:
“Dat is eigenlijk per ongeluk, want van de winter was alles in

de schuur bevroren en kon ik niet op mijn draaischijf werken.
Toen heb ik maar wat met de hand gemaakt, want ik wilde
toch wat te doen hebben.” Het resultaat is geweldig.
Verderop goochelt Ingrid in ’t Veld weer op een andere manier
met prachtige kleuren en vormen: mensen, dieren, bloemen,
insecten en landschappen liggen als schitterende foto’s op
tafel – de ene nog mooier dan de andere. Prachtig om cadeau
te geven. Opdrachten van een fotoclub hebben - met succes
- haar fantasie geprikkeld. Op dit moment is er een expositie
van haar foto’s in het ziekenhuis en het Jaap van Praaghuis.
Keihard getrommel verstoort ineens de rust. Die moet je toch
niet als buren hebben. Het blijkt een klein jongetje te zijn,
dat het drumstel van zijn opa mag verkopen. “Tien euro?”
Kedeng! Nee… wegwezen.
“Daar moet je ook even gaan kijken”, fluistert een bekende
tegen mijn baasje. Het gaat over een huis met brocante en
curiosa. “Ja, ik ben er mee gestopt. En dit is het restant van
mijn landelijke boerderij in de Beemster, die ken je wel, hè?”
Het blijkt een bekend adres te zijn, en die restanten… nou, die
mogen er zijn. Met een ‘mag ik je bellen?’ neemt mijn baasje
afscheid. Ja, ik snap het wel – die is bekaf van dat ‘snuffelen’.
En ik… ik ben blij als ik gewoon bij mijn eigen boom kan
snuffelen, want ik vond er niks aan.
Tot een volgende keer, en een high-five

van Banjer. l

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten?
•P
 ascal’s Potterij, telefoon 06 - 53 85 11 59;
Pascalhaaremail@gmail.com.
• Ingrid F Fotografie, telefoon 06 - 20 81 81 98;
www.ingstof.weebly.com.
•B
 rocante & Curiosa, telefoon 06 - 28 63 63 45;
www.landelijkeboerderij.nl.

Ideeën voor de politieplek?
Hebt u het ook
gelezen? Het
politiebureau gaat weg
uit onze wijk! Over
zo’n twee jaar verhuist
het naar de Baanstee.
Dus hebben we nog
even de tijd om na te
denken over te vraag
wat er op de vrijkomende plek moet komen.
U hebt er wel een idee
over? Laat het ons weten. Dan gooien we het
daarna ‘in de groep’. l
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DE BIEB OP DRIE

Genealogie voor beginners

Hieronder volgt weer wat informatie over activiteiten
van de bibliotheek, gevestigd aan de Waterlandlaan 40.
Er valt nog veel meer te beleven. Daarvoor verwijzen
we naar www.bibliotheekwaterland.nl.

Op 18 oktober start weer een cursus genealogie voor beginners.
Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Data: 18 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december en
17 januari 2020.
Kosten: € 65,- inclusief lesmateriaal.
Voor informatie en aanmelden: Mathilde Kors,
0299-411541 of m.kors@waterlandsarchief.nl.

Openingstijden

Benefietlezing joodse boekcultuur

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.

Op woensdag 23 oktober organiseert het Archief een lezing over de
joodse boekcultuur sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. Het
is een benefiet-evenement: de opbrengst is direct bestemd voor het
dekken van de kosten die worden gemaakt bij het transcriberen van
het joods protocol of gedenkboek van de joodse gemeente Edam.
Het Waterlands Archief bezit het archief van de voormalige
joodse (ring)synagoge van Edam. Het bestaat onder andere uit
een protocolboek (1779-1886), begraafregister en reglement.
Het boek is in 2013 gedigitaliseerd en is raadpleegbaar via de
website van het Archief.
Ruim de helft van het protocolboek is geschreven in een combinatie van Jiddisch en Hebreeuws in Asjkenazisch cursief. Dit
handschrift is moeilijk leesbaar als je het Jiddisch of Hebreeuws
niet machtig bent.
Om het boek toegankelijker te maken voor onderzoek is
het Waterlands Archief in 2019 een co-creatieproject gestart met
onder meer de Joodse Scholengemeenschap Maimonides. Om het
publiek achtergrondinformatie te verschaffen over de boekcultuur
waarbinnen het protocolboek valt, heeft het Archief prof. dr. Emile
Schrijver uitgenodigd om er over te vertellen.
Schrijver is algemeen directeur van het Joods Historisch Museum
en het Joods Cultureel Kwartier. Hij is daarnaast bijzonder
hoogleraar in de geschiedenis van het joods cultureel erfgoed,
in het bijzonder van het joodse boek aan de Universiteit van
Amsterdam. Ook is hij conservator van de wereldberoemde
Braginsky Collection of Hebrew Manuscripts and Printed Books
in Zürich, Zwitserland. Hij heeft onderwezen en lezingen gegeven
aan buitenlandse universiteiten in Europa, Israël en Noord- en
Zuid-Amerika. Hij is hoofdredacteur van de Encyclopedia of Jewish
Book Cultures en voorzitter van het bestuur van de Association of
European Jewish Museums.
Datum: woensdag 23 oktober.
Tijd: 18.30 tot 20.30 uur.
Kosten: € 10,- per persoon. Alle opbrengsten van de lezing
komen ten goede aan het co-creatieproject.
Aanmelden: Door € 10,- over te maken naar
NL75BNGH0285015559 t.n.v. Waterlands Archief, o.v.v. uw
naam en “LEZING 23-10-2019”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Migiza
Victoriashoop via m.victoriashoop@waterlandsarchief.nl.

Voorlezen
Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur.

Makkelijk Lezen - vragenuurtje
Iedere eerste woensdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur.
Kosten: gratis.
Speciaal voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar die
moeite hebben met lezen, heeft de bibliotheek het Makkelijk
Lezen Plein (MLP) ingericht. Kinderen vinden daar aantrekkelijke
boeken, dvd’s, tijdschriften en nog veel meer. Alles staat
goed zichtbaar, met de voorkant naar voren en gesorteerd op
onderwerp, in de kast. Dat maakt kiezen een stuk makkelijker!
Iedere maand is de Makkelijk Lezen-specialist op het MLP te
vinden voor vragen over leuk leesmateriaal voor een moeilijk
lezend kind. Een afspraak maken mag ook. Bel 0299-454073. l

Archief weer actief
De komende maanden zijn er weer de nodige
activiteiten in het Waterlands Archief, gevestigd
aan de Wielenstraat 75.
Drie ervan hebben we in de vorige wijkkrant al aangekondigd en
herhalen we hieronder. Daaronder staat een nieuwe activiteit: een
benefietlezing over de joodse boekcultuur op 23 oktober.

Open dag
Op zaterdag 12 oktober om 13.30 uur opent het Archief (bijna)
al zijn deuren. U terecht voor interessante lezingen en exposities
over de geschiedenis van de regio Waterland. Ook kunt u rondkijken in de depots waar de archiefstukken worden bewaard. Op
deze dag wordt tevens het Jubileumboek naar aanleiding van het
veertigjarig bestaan gepresenteerd.

Cursus oud schrift lezen voor beginners
Op 27 september start weer een cursus lezen van oud schrift
voor beginners. Deze bestaat uit acht bijeenkomsten en kan
doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen.
Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Data: 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november, 13
december en 10 en 24 januari 2020.
Kosten: € 85,- inclusief lesmateriaal.
Voor informatie en aanmelden: Mathilde Kors, 0299-411511
of m.kors@waterlandsarchief.nl.

Voor meer informatie
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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Het Purmerends Gemengd Koor
heeft er weer zin in!
De vakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen;
tijd om uw hobby’s weer op te pakken of een nieuwe
hobby te beginnen.

Als u altijd al bij een koor wilde zingen dan is dit het juiste
moment: het Purmerends Gemengd Koor is weer begonnen
met de repetities. Na zes weken heeft het koor de draad weer
opgepakt. En met zoveel plezier! Samen zingen maakt blij,
geeft energie en voldoening. Samen een koorwerk instuderen
vraagt inzet, maar de harmonie die daar uiteindelijk uit groeit
resulteert in een klinkend concert wat blij maakt en tevreden.
De repetities worden op donderdagavond van 20.00 tot 22.00
uur gehouden in de Schuilplaats, Rivierenlaan 283 (Overwhere).
Het koor is ingedeeld in sopranen, alten, tenoren en bassen.
Elke stem is welkom maar vooral bassen en tenoren zijn zeer,
zeer welkom. Hebt u geen zangervaring of weet u niet wat voor
stemtype u heeft? Geen probleem; een eenvoudige stemtest
bepaalt waar u zich het meeste op uw gemak zal voelen. En
met hulp van het koor voelt u zich snel op uw plaats.
Kom donderdagavond eens kijken hoe het eraan toegaat onder
de gezellige, humoristische en buitengewoon vakkundige
leiding van Justina Oosters. U bent van harte welkom.
Voor meer informatie over het PGK kunt u contact opnemen
met de voorzitter, mevrouw Van Koningsbrugge, telefoon
06-22379034.
l

Beatrixplein
Uit een zee van bloemen
springt een vis omhoog,
ogen gericht op een schip
dat boven alles oprijst.
Is het een herinnering
aan de Purmer vissers,
die in het meer van weleer
hun vangst binnenhaalden?

Reizigers rijden
in deinende bussen
over het plein
naar hun bestemmingen.
Misschien heeft iemand oog
voor die vis en dat bootje,
zwemmend en varend
in die wilde bloemenzee.
Hennie Pen-Dijkema.
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Ken je wijk

Waar is dit?

De foto in onze vorige
wijkkrant toonde geknotte
wilgen bij de kruising
van de Gorslaan en de
Veenweidestraat. We
ontvingen zes goede
inzendingen. Na loting gaat
de cadeaubon van vijftien
euro naar Anja Ris-Prater,
Veenweidestraat 82. 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

Doe mee met golden sports
Vorige week is Golden Sports in onze wijk begonnen.
Dit is een landelijke beweegactiviteit voor ouderen,
die wordt uitgevoerd door Spurd. Ze vindt tot het
eind van het jaar elke donderdagochtend van tien
tot elf uur plaats, onder begeleiding van een ervaren
bewegingsdeskundige.
De accenten liggen op conditie, balans, kracht en spel. Op
een laagdrempelige manier wordt in de wijk, buiten, met
elkaar bewogen. Het is voor iedereen geschikt, ook voor
mensen met lichamelijke klachten.
Wie wil meedoen, meldt zich tegen tienen bij basisschool
De Ranonkel, Boterbloem 3.
De kosten bedragen € 3,60 per keer; een strippenkaart met
zes strippen kost € 18,-, een met twaalf strippen € 36,-.
Meer weten? www.goldensports.nl; telefoon 0299-418100.
U kunt zich aanmelden bij goldensports@spurd.nl.
Facebook: www.facebook.com/goldensports.
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.
Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.
De volgende wijkkrant verschijnt op 24 oktober.

