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WIJKKRANT
PURMEREND - GORS
Voor en door bewoners

Nog meer minibiebjes
In onze vorige wijkkrant vermeldden
we zes adressen in onze groene
en kennelijk ook literaire wijk waar
zich minibibliotheekjes bevinden.
Kent u nog meer plekken?, vroegen
we u. Dat bleek het geval, want we
ontvingen vier nieuwe adressen, op
Brunelhof, aan de Dijckscampenlaan,
op Lepelblad en in de Weteringstraat.

•
•
•
•
•

12e jaargang
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Lepelblad 42
Muurvaren 14-16
Rietsingel 97-99
Trilveenstraat 43
Weteringstraat 136

De redactie heeft ze allemaal bekeken, en heeft zo haar
voorkeuren. U ook? Wat is de beste? En waarom? De het best
onderbouwde reactie nemen we op in de volgende wijkkrant.

Klaverhof

Regenwaterproblemen
nog niet opgelost
In de wijkkrant van december besteedde wijkwethouder
Harry Rotgans aandacht aan Klein Where. Daarop reageerde
bewoonster Sanne Hulskramer met een minpuntje over de wijk:
de opvangcapaciteit van het regenwater aan de achterkant
van haar huis bleek niet voldoende om het regenwater weg te
krijgen. Hierdoor kwam het regenwater van meerdere daken via
de uitbouw van de woning van Sanne in de achtertuin terecht.
Andere bewoners hadden vergelijkbare problemen.
Op verzoek van de gemeente deed bouwbedrijf BAM onderzoek
en daaruit bleek dat er inderdaad een en ander moest gebeuren
om de regenwaterafvoer te verbeteren. In de vorige wijkkrant
meldden we dat al.
“Is er inmiddels zicht op herstel?“, vroegen we Sanne. Niet dus.
Ze bleek flink teleurgesteld in BAM de bouwer. Die liet haar
mailtjes, met bijgevoegde foto’s, onbeantwoord.
“Iemand verderop in dit blok is een juridische procedure gestart.
Als dat succes oplevert, worden de problemen van de andere
bewoners hopelijk ook opgelost”, klonk ze hoopvol.
Wordt vervolgd.

Dus tellen we er nu tien:
• Bladmoshof 32
• Brunelhof 4
• Dijckscampenlaan 83
• Koningsvaren 103
• Kraggeveenstraat 4
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Geen omsloten hof,
maar een doorsteek
van een drukke laan
naar de ringvaart.
Aan weerszijden
een korte huizenrij.
Gebouwtjes van
elektra, verwarming.
Middenin een grasperk,
daarlangs een voetpad.
De grote prunussen
van weleer zijn geveld.
Jonkies kwamen ervoor
in de plaats, laag nog.
Ze hebben al gebloeid,
hun bloemen roze en teer.
Madeliefjes in het gras,
wellicht ook klaver.
En als je heel goed zoekt
misschien een klavertje vier.
Hennie Pen-Dijkema
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond
“Nog even wachten, Banjer, ik moet nog even wat opzoeken
over de brandweer.” Nou, die brandweer weet wat. Na het
vorige verhaaltje is mijn baasje aan het spitten en spitten in
het brandweerverleden. Het is gewoon niet leuk meer. “Luister
Banjer, wat ik allemaal in oude kranten gevonden heb over het
verleden van de brandweer. Je weet niet wat je ziet!”
23 nov. 1929

Bespreking tot oprichting vrijwillige
brandweer.

8 febr. 1930

Aanvraag voor aanschaffen
automobielbrandspuit, op 10 mei 1930
door B&W goedgekeurd.

2 aug. 1930

Brandweer-uniformen gearriveerd.

17 sept. 1930

Test met nieuwe motorspuit op
Looiersplein.

22 nov. 1930

Officiële overdracht van Brandwezen
aan Vrijwillige Brandweer in “Het
Heerenlogement” aan de Gouw.

20 juni 1931

Start van een nieuw alarmerings
systeem d.m.v. harde bellen.

12 april 1933

Oproep in krant voor loting manlijke
vrijwilligers tussen 25 en 45 jaar
om opengevallen plaatsen als
brandweerlieden in te nemen.

20 mei 1933

Een eigen voetbalteam en op
24 mei 1933 eerste deelname aan
voetbalcompetitie.

7 jan. 1939

Begroting voor aanschaffen
gereedschapswagen en materialen,
waaronder 120 meter nieuwe
brandslang. Hiervoor is uitgetrokken
resp. ƒ 125,- en ƒ 220,-.

17 juni 1939

Ter versterking van de kas voor de
autotocht van ouden van dagen wordt
een gecostumeerde voetbalwedstrijd
georganiseerd.

1 juli 1939

Twee brandweerlieden worden
ingeschreven op een cursus
“Gasmaskers dragen”. Hun kennis
moeten ze aan de anderen doorgeven.

24 febr. 1940

De kleding van de brandweermannen
is in slechte staat en moet vervangen
worden. Er worden 30 nieuwe
oliebroeken besteld voor ƒ 350,-.

9 okt. 1940

Vanwege het moeilijke onderscheid
tussen trottoir en rijweg ’s avonds
worden witte cirkels geschilderd rond
brandkranen en putten.

12 april 1941

Brandweercommandant Visser krijgt
TELEFOON. Bij brand belt men 311 en
directe hulp is verzekerd.

“Wat schiet je dáár nou mee op? Het is 1941 - bijna niemand
heeft telefoon!”

En dan stoppen de krantenberichten. Maar dat is ook niet zo
gek, want dan is er oorlog.
Vanaf 1960 verschijnen weer verslagen van gebluste branden
in Purmerend, maar zulke ouderwetse dingen als in dit
lijstje... nee. Jammer hoor.
Het enige ‘ouderwetse’ dat we nu nog kunnen zien, zijn de bordjes aan de gevels, die aangeven waar de ondergrondse brandkranen zitten. Maar dat willen ze ook gaan moderniseren. “Kijk, daar,
aan die muur!” M’n baasje wijst op een
klein bordje met cijfers. ‘BK 100’ betekent ‘brandkraan + de diameter’ en ‘0,6’
links van de streep betekent dat 60 centimeter links vanaf dat punt de aansluiting zit. De ‘4’ en ’2’ eronder geven aan
dat het tussen huisnummer 2 en 4 zit.
Wat grappig – nóóit geweten. “En hier”,
m’n baasje wijst op de grond, “kijk, het
klopt... onder die mooie putdeksel zit
dus die aansluitkraan!”
Hoe willen ze dat nou moderniseren?
Dat zal wel weer DIGITAAL worden.
Nou, ik ga lekker rennen!
Tot een volgende keer en een high-five

van Banjer. l

Teleurgesteld
Ik wil even reageren op een artikel in wijkkrant Purmerend
Gors mei 2021.
Er staat een stukje beschreven over containers opruimen.
Ik dacht dat het vrij logisch was dat als je je container aan mag
bieden op dagen dat deze geleegd gaan worden, dat dus ook
geldt als het waait en of stormt. En ja, dan vind ik het logisch als
de gemeentereiniging zich ook eens wat vaker laat zien om dan
een en ander op te ruimen. Want ik kan me zo voorstellen dat
als je op zo’n plek woont, je niet zit te wachten om de rotzooi
van omgewaaide containers steeds te moeten opruimen.
En nu ik toch bezig ben, wil ik ook wel even kwijt dat ik
me kapot irriteer aan het achterstallig onderhoud dat de
gemeente moet doen aan groenvoorzieningen. En dan niet
meteen als ik dit schrijf beginnen te piepen ‘want ja, we doen
dit voor de beestjes, bloemetjes en bijtjes’. We betalen wel
ieder jaar gemeentebelasting, hè.
En dan kan ik ook nog wel even doorgaan over de fietspaden
en trottoirs tegenwoordig; die zijn gevaar voor eigen leven als
je je daar op bevindt.
Al zo vaak de gemeente hierover gebeld, en dan komen ze
een tegeltje recht leggen, gewoon te gek voor woorden.
Een teleurgestelde wijkbewoner
(naam bij de redactie bekend)

l
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Nieuwe speeltoestellen
in de Goudmosstraat
Er komen nieuwe
toestellen op de
kinderspeelplek in
de Goudmosstraat,
tussen de
huisnummers 38
en 40. De huidige
zijn namelijk aan
vervanging toe.
Bewoners van de Goudmosstraat en (gedeeltelijk) de Puntmosstraat, de Veenmossingel en de Weteringstraat kregen hierover bericht van de gemeente. Die wil bij de inrichting zo veel
mogelijk rekening houden met hun wensen, of eigenlijk vooral
met die van hun kinderen en kleinkinderen. Zij mochten kiezen
uit schommelen, wippen, glijden, draaien, veren, balanceren,
duikelen, springen en klimmen, en ook andere mogelijkheden
aandragen.
Of veel buurtbewoners hebben gereageerd, vroegen we aan
projectleider Niels Konijn. “Ja, veertig, en dat vinden wij veel.
Schommelen en glijden komen in bijna alle antwoorden voor.
Aan de hand van de reacties en mogelijke andere factoren
gaan we een inrichtingsvoorstel formuleren. Dat bespreken
we met de wijkmanager en daarna leggen we het voor aan
dezelfde bewoners als vorige keer. Daarna volgt er een
definitief besluit en gaan we de speelattributen bestellen.”
l

Plastic en takken in het water
Wij wonen aan een mooi plekje aan het water in de Gors.
Maar we zijn niet de enigen die een tuin aan het water
hebben. Helaas moeten we geregeld heel veel plastic uit het
water vissen. Maar ook heel veel tuinafval zoals grote takken.
We hebben de laatste tijd natuurlijk veel wind gehad. Maar
mijn vraag is: willen jullie losse dingen in je tuin niet laten
rondzwerven? Die komen met harde wind in het water terecht,
en het gaat vreselijk stinken in de hoek waar wij wonen. Mijn
vraag is: losse plastic dingen en tuinafval graag zelf zo snel
mogelijk weggooien of vastleggen in je eigen tuin.
Vandaag visten we bijvoorbeeld een groot stuk plastic
worteldoek uit het water.
Als we er allemaal aan denken komt er ook geen plastic in
onze mooie sloten.
Bernadette Settels

l

Drie muzikanten op Bladmoshof?
In vorige wijkkranten schreven we over het idee van Alex
Visser over het maken van muziek op het grasveld van
het Bladmoshof. Inmiddels heeft hij twee medestanders
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gevonden: Guus Terrahe en Frans Niekel. Op het moment
dat deze wijkkrant werd geschreven, waren ze nog in overleg
over hoe een en ander aan te pakken, mede gezien de toen
nog van kracht zijnde coronabeperkingen. Daarom kunnen
we hun optreden nog niet aankondigen.
l

Cursussen in
het archief
Het Waterlands Archief is
weer open, dus kan het
de cursussen organiseren
die we enkele maanden
geleden al aankondigden.
We vermelden ze
hieronder nogmaals.

Oud schrift lezen voor beginners
De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen
in zeventiende- en achttiende-eeuwse handschriften.
Aan de hand van oude documenten uit het Archief leert u de
letters herkennen en de betekenis van oude, bijna vergeten
woorden. Aan de orde komen ook de soorten documenten:
wat is bijvoorbeeld een resolutie of een attestatie?
De lessen worden om de week gehouden, zodat u
tussendoor voldoende tijd heeft om u voor te bereiden op de
volgende les. Dit doet u door het maken van transcripties van
de teksten. Immers, het lezen van oude handschriften is een
kwestie van heel veel oefenen.
Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, om de week,
vanaf oktober.
Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.
Kosten: € 85,-, inclusief lesmateriaal.

Genealogie voor beginners
Bent u ook nieuwsgierig naar uw roots? Heeft uw familie
bijvoorbeeld altijd al in de regio Waterland gewoond, of kwam
die juist van verre? Wat waren hun namen, wat deden ze voor
de kost, waren ze rijk of juist arm? Door onderzoek te doen
naar uw familiegeschiedenis komt het verleden op een heel
persoonlijke manier tot leven.
In zes lessen leert u een genealogisch onderzoek opzetten
en de basisbronnen voor genealogisch onderzoek gebruiken:
burgerlijke stand, bevolkingsregister en doop-, trouw- en
begraafboeken.
Op de laatste les is een genealogisch specialist van de
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afdeling
Zaanstreek Waterland aanwezig om specifieke vragen te
beantwoorden en krijgt u een rondleiding door de depots
van het Archief.
Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, om de week,
vanaf oktober.
Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.
Kosten: € 65,-, inclusief lesmateriaal.
Docenten: Waterlands Archief en NGV.
l
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Van de wijkwethouder

Kattenbelletje: red de vogels

Al enkele decennia geldt dat een
schone wijk schoon blijft. Dat idee
kwam op in de jaren tachtig en
negentig van de vorige eeuw, toen
ik nog inspecteur van politie in
Amsterdam was en in de Bijlmer
werkte. De stadsdeelraad toentertijd
voerde hier campagnes op, en die
werkten. Waar de reinigingsdienst
direct vuil en gedumpte meubels
weghaalde, bleef de openbare ruimte steeds langer mooi.
Hetzelfde principe zou ook bij ons in Purmerend moeten
gelden. En dat doet het veelal ook. Ik zeg veelal, want niet
altijd. Ik ben natuurlijk geen wetenschapper, maar het lijkt
wel of de mentaliteit van de mensen verandert. In onze
wijk zijn een paar plekken die steeds weer terugkomen als
dumpplaats. En waarom? Joost mag het weten. Natuurlijk
wel lekker makkelijk, gooi je rotzooi maar neer, breng het
afgeleefde bankstel niet naar de reiniging maar gooi het op
straat. Dan ben je er vanaf.
Ik vind het wel verbazingwekkend dat mensen steeds
dezelfde plek als dumpplaats voor afgedankte huisraad
gebruiken. Dat is een hoek van de Boezemkade. Hoewel
natuurlijk iedereen weet dat gedumpte huisraad het
straatbeeld vervuilt laat de foto dat nog eens duidelijk zien.
Soms gebruiken bewoners de plek waar de ondergrondse
afvalcontainers staan als dumpplaats. Zo van ‘als ik maar
van mijn troep af ben’. En ook dat maakt onze woon- en
leefomgeving niet prettiger.

Zoals overal in Nederland lopen in Purmerend
ook veel huiskatten buiten rond. De een vindt
dat niet erg, de ander juist heel vervelend.
De grootste ergernissen zijn kattenstront in
je tuin en de (jonge) vogeltjes die ten prooi
vallen aan de katten. Mensen hebben al allerlei
oplossingen in de tuin staan om de kat weg te
houden van het doen van de behoefte daar,
maar tegen het jagen op (jonge) vogels kunnen
de tuineigenaren niet zo veel doen. Daarvoor
ligt de, eigenlijk vrij simpele, oplossing bij de
eigenaar van de kat: doe je kat een belletje aan
de halsband, zodat de vogels de katten horen
aankomen en op tijd een veilig heenkomen
kunnen zoeken. Op deze manier helpen we
ook mee aan het herstellen van de populatie
tuinvogels.

Ken je wijk

De foto in onze vorige
wijkkrant was genomen op
het Oudelandsdijkje. We
ontvingen liefst 23 goede
oplossingen, waarbij weer
enkele mooie foto’s ter
bewijs. Eigenlijk hadden
we moeten vragen ook het
huisnummer te noemen
(wat nogal wat inzenders
spontaan deden), maar
omdat we dat verzuimden
is vermelding van enkel Oudelandsdijkje ook als correct
beschouwd. Na loting gaat de cadeaubon van vijftien euro
naar Nicole Kosterman. Van harte gefeliciteerd!
Hier de nieuwe opgave. Stuur uw oplossing (niet alleen de
straat, maar ook wáár precies in die straat) binnen twee
weken naar onze redactie: wijkkrantgors@gmail.com.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
l

Natuurlijk ruimen medewerkers van de gemeente de
gedumpte troep op. Maar dat kost geld. Geld dat wij veel
beter aan mooie dingen voor de stad kunnen gebruiken.
Daarom probeer ik het toch nog maar een keer via uw
wijkkrant. Beste mensen, rijd gewoon even door naar de Van
IJsendijkstraat. Als u dat op een doordeweekse dag doet, is
er meestal geen wachtrij en kunt u zó de werf oprijden en uw
bankstellen, matrassen en ander huisraad achterlaten. Kost
u niets! En afval naast de containers zetten, doe dat nou niet,
houd uw wijk schoon en ontvang de onuitgesproken dank
van uw buren!
Harry Rotgans,
wijkwethouder

Waar is dit?
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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.
Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.
Column: Cecile Righart.
Wethouder: Harry Rotgans.
Foto’s: Ron ter Schegget.
De volgende wijkkrant verschijnt op 9 september.

