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Onder voorbehoud (2)

Meer daklozen in de opvang

We hebben deze wijkkrant gemaakt toen er in verband met
de coronamaatregelen nogal wat beperkingen golden. Op
het moment dat u deze krant ontvangt, zijn die maatregelen hopelijk versoepeld en kloppen de teksten nog.

Wellicht hebt u het in het ‘Dagblad’ of het ‘Nieuwsblad’
al gelezen: de daklozenopvang in de Zeevangstraat
wordt uitgebreid.

Als dat niet het geval is, dan is dat niet de schuld van de
redactie en ook niet van de premier, maar wel van het virus en
van degenen die niet meewerken aan de bestrijding ervan.
l

Mondkapjes niet op straat!
Een oproep van
Henriëtte Mooten:
‘Vandaag ontving ik uw
wijkkrant PurmerendGors. Goed te lezen dat
inwoners van de Gors op de
hoogte worden gehouden
van de veranderingen en
verbeteringen in de wijk.
Graag wil ik uw aandacht
vragen voor het zwerfafval
probleem in deze wijk.
Zelf woonachtig in de
Weegbreestraat in de Gors,
valt mij op dat er de laatste
maanden niet alleen veel
sigarettenpeuken, maar ook
coronawegwerpmondkapjes
op straat worden
achtergelaten.
Mijn vraag is om na gebruik
deze wegwerpmondkapjes in
een afvalbak te deponeren in
plaats van ze op straat achter
te laten. Dit geldt eveneens
voor de vele sigarettenpeuken! Het is slecht voor het milieu
en bovendien gevaarlijk voor kinderen, die de mondkapjes
eventueel kunnen oprapen.
Geef een goed voorbeeld, dat doet goed volgen!’
Heeft mevrouw Mooten gelijk? Onze fotograaf ging op pad
en vond al heel snel meer dan tien bewijzen dat ze het bij het
rechte eind heeft.
Niet meer op straat gooien dus!

l

Door de coronamaatregelen was de capaciteit van de inloop voor dak- en thuislozen tot maximaal zes personen beperkt.
Met de winter in aantocht is een oplossing
gezocht om de capaciteit uit te breiden.
Deze is gevonden in het plaatsen van een
verwarmde kas in de binnentuin van ongeveer vijftig vierkante meter. Met inachtneming van de coronamaatregelen wordt de
capaciteit dan ongeveer achttien personen.
Het plaatsen van de verwarmde kas zou tussen 11 en 20 november plaatsvinden. Het bestond uit grond afgraven, tegels
leggen en aantrillen, kabels en leidingen verwerken en de kas
plaatsen. Onze fotograaf was in die periode enkele malen ter
plekke om de activiteiten voor u vast te leggen, maar die waren enkele weken vertraagd. Toen ze alsnog werden verricht,
lag deze wijkkrant al bij de drukker.

Langer open
Sinds 1 november is de inloop open tot 20.00 uur. Dit betreft
een proef voor de duur van een half jaar. Deze verruimde
openingstijden sluiten aan op de openingstijden van de
nachtopvang. Het geeft de mensen in de nachtopvang de
gelegenheid om gezamenlijk te eten en voorkomt dat de
mensen een korte periode buiten moeten overbruggen. Ook op
zaterdag en zondag is de inloop van 8.00 tot 20.00 uur open.

Vrijwilligers gezocht
De maatschappelijke opvang in Purmerend is altijd op
zoek naar vrijwilligers. Vacatures zijn er bijvoorbeeld voor
gastvrouw, koken in de avond, een leuke activiteit organiseren,
als buddy optreden van een cliënt, et cetera. Geïnteresseerden
kunnen mailen naar Eline Bruinenberg, coördinator van de
inloop aan de Zeevangstraat: E.Bruinenberg@parnassia.nl. l

Eindejaarswens
De bewoners dóór wie de wijkkrant wordt gemaakt,
wensen de bewoners vóór wie de wijkkrant wordt gemaakt,
prettige feestdagen, een goede jaarwisseling
en een voorspoedig en gezond 2021.
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond
Als wijkkrantverslaggever
mag je ‘gewoon’ nieuwsgierig
zijn. En dat zijn we dan
ook, want we gaan op
het Hoornblad 2 bij het
Activiteitencentrum van
Kadijkerkoog eens kijken
of het klopt dat daar veel
hebbedingetjes worden
gemaakt voor Fred´s
Kadoshop & Kunstatelier in
het stadje en voor Pand 12 in
Hoorn.
En inderdaad: het klopt,
maar... (“Sorry, maar ik
kan jullie niet binnenlaten
vanwege de covid”) ze
hebben dit jaar wel héél
veel tegenslag gehad door
het hele coronagebeuren
(maar wie niet?). “Allereerst
ging het hier drie maanden dicht”, legt de mevrouw van de
activiteitenbegeleiding uit. “Iedereen moest thuisblijven, wat
een boel verdriet, onbegrip en frustratie veroorzaakte bij de
medewerkers. Niemand kon zijn fantasie de vrije loop laten,
geen klopjes op de schouder omdat het er zo mooi uitzag,
niets... helemaal niets.”
Na die drie maanden mocht er weer voorzichtig gestart
worden, maar wél op halve kracht vanwege de anderhalve
meter afstand. “Drie maanden helemaal niets en nú op halve
kracht; dat betekent dus wél dat er veel minder geproduceerd
is en dat Fred’s Kadoshop & Atelier het dus met veel minder
toevoer moet doen.” Ja, een logische constatering, en
helaas zijn niet alleen het activiteitencentrum en Fred’s
getroffen door de coronamaatregelen, maar ook veel andere
bedrijven in Nederland zitten dik in de problemen! “Maar...”,
vervolgt de mevrouw,
“het allerbelangrijkste
is dat iedereen nu weer
lekker bezig kan zijn. Er
zijn weer ontzettend leuke
kerstboompjes gemaakt en
veel kerststerren en rendieren
en kerstmannetjes! Als je
naar Fred’s Kadoshop gaat
in het stadje, kun je zien hoe
schattig ze zijn.” Jammer dat
we het nu niet kunnen zien,
maar ik weet zéker dat mijn
baasje daar meteen naar
toe gaat.
“Het zou leuk zijn als jullie
in het nieuwe jaar nog een
keer terugkomen”, vervolgt
de mevrouw, “want op dit

moment wordt er - naast al het creatieve werk - ook nog heel
druk verhuisd. Ja, hoe bedenk je het: twee groepen gaan
hier weg en daar komt het weefgebeuren voor in de plaats.
Je snapt wel dat er dan voor een kerstmarkt geen tijd is. En
de voorjaarsmarkt zal er ook wel bij inschieten met al die
coronamaatregelen. In april of mei kunnen jullie waarschijnlijk
wel zien hoe het hier geworden is. Is dat een goed idee?”
Natuurlijk! Die uitnodiging houden we graag in het
achterhoofd. Maar nu gaan we eerst vlug bij Fred’s kijken of
we al die kerstspulletjes terug kunnen vinden.
Tot een volgende keer en een dikke kerst-high-five  
van Banjer.

l

In de steigers
Er gebeurt van alles in onze
mooie wijk. Wij hebben
natuurlijk geen zicht op
alle activiteiten, maar als
het Wooncollectief aan de
Lisdoddestraat in de steigers
staat omdat er aan het dak
gewerkt wordt, zijn we er
natuurlijk bij.
l

Rabobank blijft open

De Rabobank is landelijk bezig met het verkleinen van
het aantal filialen. Zo is de vestiging in het stadje (in de
Kalversteeg) inmiddels gesloten. En die ‘van ons’ dan,
die in de Gors dus? Desgevraagd is ons verzekerd dat
die vooralsnog gewoon open blijft. Wat er gebeurt als het
station over tig jaar oostwaarts wordt verplaatst, zien we
dan wel weer.
l
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DE BIEB OP DRIE
De bibliotheek, gevestigd
aan de Waterlandlaan
40, is weer open. In het
verleden gaven we vaak
een overzicht van diverse
geplande activiteiten in
de weken na de verschijning van de wijkkrant. Dat
hebben we in verband
met de beperkingen een
tijdje niet gedaan, maar
nu beginnen we er weer
voorzichtig mee.

Leer uw eigen onderzoek opzetten
Spreekuur digitale overheid
Elke woensdag van 12.00 tot 16.00 uur.
We moeten steeds meer dingen zelf regelen met de
overheid, zoals het aanvragen van zorgtoeslag, een woning
zoeken, een rijbewijs verlengen of een afspraak maken bij
de gemeente. Je moet dan wel een DigiD hebben en met
een computer kunnen omgaan. Veel mensen vinden dit toch
nog lastig en daarom heeft Clup Welzijn een Informatiepunt
Digitale Overheid (IDO) geopend in de bibliotheek.
De hulp is gratis, maar vanwege de coronamaatregelen moet
je wel even een afspraak inplannen door een e-mail te sturen
naar sr-vrijwilligers@clup.nl of te bellen met 0299-480630. l

Archief kijkt vooruit
‘Openingstijden
dinsdag,
woensdag en
donderdag van 9.00
tot 17.00 uur, alleen op
afspraak’ lezen we als
we langs het Waterlands
Archief, Wielingenstraat
75 in onze wijk, lopen.
Het telefoonnummer 0299-411530 en het e-mailadres
waterlandsarchief.nl vinden we op de website.
Hopelijk gaat het archief binnenkort weer helemaal open,
maar het heeft voor de komende paar maanden toch maar
geen cursussen gepland.
De volgende vindt pas in maart plaats, en dat is de cursus:

Onderzoek naar huizen en bewoners

Bent u nieuwsgierig naar de geschiedenis van uw huis?
Wilt u weten wanneer en door wie het is gebouwd, of een
plattegrond of afbeelding van het huis bewaard is gebleven en
wie de vorige eigenaars en bewoners waren, dan is de cursus
Onderzoek naar huizen en bewoners net iets voor u.
In deze cursus leren de deelnemers onderzoek te doen naar
huizen en bewoners in de regio Waterland. Het gaat daarbij om
bronnen die voornamelijk bij het Waterlands Archief te vinden zijn.
De cursus is heel praktisch van opzet. Aan de hand
van werkmateriaal worden gezamenlijk archiefbronnen
getranscribeerd. Daarna volgen opdrachten die de cursisten
met behulp van de zelf meegebrachte laptop of op de
studiezaalcomputer maken. Op deze manier leren de
cursisten de opgedane kennis direct in de praktijk te brengen.
Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn:
kadaster, bouwvergunningendossiers, bevolkingsregisters,
doop-, trouw- en begrafenisregisters, kranten, beeldcollectie
Waterlands Archief, notariële en rechtelijke archieven.
De docent van deze cursus, Jack Otsen, is gepensioneerd
docent geschiedenis en doet al vele jaren onderzoek in het
Waterlands Archief. Hij heeft menig historische publicatie op zijn
naam staan, waaronder als meest recente het boek ‘Een huis op
de Bierkade. Bewoningsgeschiedenis van een monument.’
Aantal lessen: vier.
Data: 5, 12, 19 en 26 maart 2021.
Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Plaats: Waterlands Archief.
Lesgeld: € 42,50.
Maximum aantal deelnemers: acht.
Info en aanmelden via aanmelden@waterlandsarchief.nl
Het archief kijkt nog veel verder vooruit, namelijk naar oktober
volgend jaar. Dan organiseert het weer een cursus ‘Oud Schrift
lezen voor beginners’; acht bijeenkomst van oktober 2021 tot
en met februari 2022. Natuurlijk komen we hier te zijner tijd in
de wijkkrant op terug.
l
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Van de wijkwethouder

Kamillestraat

Opvang van regenwater
Er is veel te doen over de steeds
grotere hoeveelheden regenwater
die onze riolen moeten verwerken.
Daarom houdt de gemeente waar
dat kan de openbare ruimte groen.
In de bestaande wijken waar dat
mogelijk is, in nieuwe wijken waar
kansen liggen.
Klein Where is een van de nieuwste
wijken, eigenlijk moet ik zeggen buurten, waar de gemeente
groen heeft aangelegd met als doel zo veel mogelijk
regenwater op te vangen. Regenwater dat na afloop van de
bui langzaam in de ondergrond verdwijnt en uiteindelijk via
drainage in het oppervlaktewater komt.
De grote winst hierbij zit in de vertraging waarmee het
regenwater in sloten en vaarten komt. Bij een versteende
wijk of buurt stroomt alle water direct via de kolken (de
regenwaterputten dus) het riool in. Maar de riolen zijn niet
berekend op de zeer grote hoeveelheden regenwater die
buien soms met zich mee brengen. Het gevolg is dan dat
straten en viaducten blank komen te staan en dat soms zelfs
de brandweer eraan te pas moet komen om het water weg te
pompen. Dat kan en moet dus anders.
In Klein Where heeft de gemeente daarom wadi’s aangelegd.
Een wadi is een bufferings- en infiltratievoorziening bestemd
voor tijdelijke opvang van regenwater. De naam verwijst
naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand
rivierdal en is ook een acroniem van Water Afvoer Door
Infiltratie. Ervaringen in andere steden leren dat dit een zeer
succesvolle manier is om regenwater langer vast te houden.
Ook in Klein Where ziet het er goed uit.
Naast vergroening met wadi’s zijn ook de parkeerplaatsen
in de buurt vergroend. Dat wil zeggen, de parkeerplaatsen
bestaan uit grastegels waardoor water de ondergrond in
kan zakken.
Allemaal heel mooi en milieubewust, zult u zeggen. En dat is
het natuurlijk ook. Maar er zitten ook een paar andere kanten
aan dit verhaal. Hierover vertel ik u in de volgende wijkkrant.
Harry Rotgans
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Een kleintje in de Gors,
onopvallende zijtak
van de Dovenetelstraat,
stuitend op een voetpad
langs een sloot vol kroos.
Rustig, geen verkeer.
Tien huizen slechts.
Drie aan de ene, zeven
aan de andere kant.
Een enkele boom.
Een speelplaatsje opzij
met glijbaan en bank.
Plek voor jong of oud.
Liever binnen zitten nu,
december, kaarsjes aan.
Je koesteren in je eigen huis,
het knus en gezellig maken.
De boze buitenwereld
laten voor wat hij is,
ook in de Kamillestraat.
Hennie Pen-Dijkema

KEN JE WIJK

Waar is dit?

De foto in onze vorige wijkkrant was genomen op het
Oudelandsdijkje, ter hoogte
van de Kraggeveenstraat. Het
was kennelijk niet moeilijk,
want we ontvingen zeventien
goede oplossingen. Na loting
gaat de cadeaubon van vijftien
euro naar Lotte Wouters. 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

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.
Column: Cecile Righart.
Wethouder: Harry Rotgans.
Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.
Foto’s: Ron ter Schegget.
De volgende wijkkrant verschijnt op 4 februari 2021.

