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Laatste bankjesnieuws
De wijkkrant was al bijna bij de de drukker, toen 
we het volgende ‘bankjesnieuws’ van de gemeente 
ontvingen. Het kon er dus nog net in.

‘In de wijkkrant van november heeft u het al kunnen lezen: de 
gemeente vervangt de meeste zitbanken in de Gors. Op som-
mige nieuwe plekken worden zitbanken toegevoegd en op een 
aantal plekken komen bankjes te vervallen. Dit naar aanleiding 
van een brede inventarisatie door bewoners uit de wijk.

RUSTIG SCHAATSEN OP 
ZWANEBLOEM
Op donderdag 4 januari was er op de ijsbaan bij 
winkelcentrum Zwanebloem een speciaal moment 
voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. 
Voor hen zijn prikkels als muziek en lichteffecten 
vervelend en soms zelfs beangstigend. Dit maakt 
meedoen aan veel activiteiten voor hen vaak zeer 
belastend en onplezierig.

In overleg met de winkeliersvereniging organiseerde Spurd 
voor deze doelgroep in de week dat de ijsbaan er was 
anderhalf uur zonder muziek en lichteffecten. De kinderen 
met een autisme spectrum stoornis konden daardoor ook 
genieten van schaatsplezier in Purmerend. Op datzelfde 
moment waren er ook andere kinderen; ook zij genoten 
zonder muziek van het schaatsen.

Schaatsen op Zwanebloem, georganiseerd door Spurd.

(Niet alle kinderen op de foto hebben een autisme spectrum stoornis.)  l

Van de wijkkerngroep
We hopen dat alle bewoners van de Gors gezellige feest-
dagen en een fijne jaarwisseling hebben gehad. Verder 
wensen we iedereen een mooi 2018.

Zoals u elders in deze krant kunt lezen en zien was 19 december 
2017 een leuke dag voor vijftig klanten van de Plus Supermarkt. 
Zij waren door de eigenaren uitgenodigd voor een kerstdiner in de 
Hotels van Oranje in Noordwijk. Ook kon in de eerste week van 
2018 worden geschaatst tegenover winkelcentrum Zwanebloem.

In onze wijk is de gemeente gestart met het bankjesproject. We 
hebben de gemeente geholpen met het in kaart brengen van de 
staat waarin de bankjes verkeren. De projectmanager gaat naar 
aanleiding van onze inventarisatie en adviezen kijken naar de mo-
gelijkheden. Van het vervolg houden we u uiteraard op de hoogte. 
Tevens is de gemeente samen met eigenaren van honden aan het 
kijken naar een HOP-locatie, een omheinde speelplaats voor hon-
den. Zowel het HOP-project als het bankjesproject wordt mede 
aangestuurd door Clup Welzijn.

De Gorslaan is in december 2017 van een nieuwe laag asfalt voor-
zien. Dat rijdt mooi stil zeg!

We hebben dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 
maart. Wat het gaat worden, is natuurlijk afwachten. 
Het voornoemde betekent echter wel dat we afscheid gaan 
nemen van onze wijkwethouder Hans Krieger. 
Als voorzitter van de wijkkerngroep ben ik van mening dat 
de wijkwethouder altijd met ons heeft meegedacht over de 
projecten die we hem hebben voorgelegd. Vaak hebben we 
op zijn steun kunnen rekenen. We zijn hem daarom ook zeer 
erkentelijk voor zijn bijdragen in de afgelopen jaren en zullen 
hem zeker missen. In een aparte wijkkerngroepvergadering 
nemen we afscheid van Hans.

Groet, Hans Been.  l

Eind februari wordt gestart met het 
weghalen van banken en vanaf half 
maart worden de nieuwe banken 
geplaatst. Door de werkzaamheden is 
de kans aanwezig dat er op bepaalde 
plekken voor een korte periode geen 
bankje staat waar u dat wel gewend 
bent. De verwachting is dat alles eind 
april gereed is.

Veel zitplezier!       l
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Vindt u grofvuil ook geen gezicht?
(oproep van de gemeente)

We doen in 
Purmerend 
ons best om 
grofvuil zo snel 
mogelijk op te 
halen, maar we 
hebben dan wel 
uw hulp nodig. 
Nu gebeurt 
het nog vaak 
dat grofvuil te 
lang op straat 
blijft staan 
omdat mensen 
het te vroeg op straat plaatsen of, nog erger, het grofvuil op 
straat zetten zonder dit aan te melden bij het KCC van de 
gemeente.

Heeft u grofvuil?
 • Bel naar het KCC via (0299) 452452.
 •  Of meld het op www.purmerend.nl/grofvuil-aanmelden. 

Dan krijgt u een datum wanneer u het grofvuil op straat 
mag zetten.

 •  Dit mag op z’n vroegst de voorafgaande dag na acht 
uur in de avond.

 •  Wij zorgen er dan voor dat uw straat er weer netjes 
komt uit te zien.

Het niet nakomen van deze afspraken kan een boete 
opleveren van € 95,-.  l

WAAR BEN JE MEE BEZIG?
Interview met 
wijkmanager Rob 
Gigengack -

Hoe gaat het in de wijk? 
Waar ben je mee bezig?
“Naast alle zichtbare dingen 
heb ik mijn handen vol aan 
de sociaal-maatschappelijk 
kant van het wijkwerk. 
Daarbij kun je denken 
aan jeugd- gerelateerde 
onderwerpen en diverse 
soorten van overlast die een 
buurt verstoren.
Via mijn facebook-pagina 
word ik door bewoners ook 
geïnformeerd over dingen 
die in de wijk spelen. De 

kapotte lantaarnpalen, scheve stoeptegels, et cetera zijn 
voor mij iets minder van belang. De snelste route om dit te 
verhelpen is om deze zaken direct te melden bij ons Klanten 
Contact Centrum. Signalen over veiligheid of afname van de 
leefbaarheid trekken meer mijn aandacht. Hiertoe behoren 
ook burenruzies, verkeers- en parkeerproblemen (soms zelfs 
met foto’s erbij), jeugdproblematiek, enzovoort. Dit geeft 
inzicht in waaraan moet worden gewerkt.”

Gemeentewerk
“Momenteel houdt de gemeente een inventarisatie van de 
bankjes die moeten worden vervangen of die moeten worden 
opgeknapt. Een aantal bewoners heeft in hun buurt geholpen 
met deze inventarisering. Participatie van bewoners vinden 
wij nog altijd heel belangrijk binnen de gemeente.
Op het Zwanebloem wordt de leefomgeving verbeterd. Op 
aanvraag van de winkeliers; die willen graag een schonere 
leefomgeving. Daarom zijn ook de afvalbakken verzet. Dit 
alles gebeurt met alle winkeliers in samenwerking met de 
gemeente. Ook proberen zij met acties de sfeer op het 
pleintje aantrekkelijker te maken voor de wijk.”

Bewonersinitiatieven
“Er wordt meer aandacht besteed aan het groen door 
bewoners. Meer adoptie van groen en even bijknippen 
of bellen met de gemeente voor overhanggend groen op 
fietspaden en wegen wordt nu veel meer dan vroeger gedaan 
door de bewoners. Op de Dotterbloem is er een ‘adoptie van 
het groen’-plan gemaakt door bewoners. Er komt een perkje 
met kleinfruit: bessen frambozen, aardbeien en bramen. Zo 
zijn er meer initiatieven in de wijk. De bewoners beplanten en 
onderhouden het perkje zelf.”

Hoe is het met de hangjongeren?
“In late avond- en nachtelijke uren wordt soms wel wat 
overlast ervaren. Er zijn een paar plekken die het team 
Buurttoezicht regelmatig bezoekt om met jongeren en 
bewoners in gesprek te gaan over hun gedrag en de 

gevolgen hiervan. Ook de politie houdt daar een vinger aan 
de pols. Helaas is vorig jaar de inloop voor jongeren op het 
Hoornblad gesloten, maar er wordt gewerkt aan een goed 
alternatief. Daarover kan ik nu nog niets vertellen, maar zodra 
ik meer weet, meld ik het in de wijkkrant.”

Onderhoudswerkzaamheden
“De speelvoorzieningen op de Dotterbloem en de Boterbloem 
zijn aan vervanging toe. De bewoners hebben daar plannen 
voor gemaakt en die zijn besproken in samenwerking met Clup. 
Het erbij betrekken van bewoners heeft als voordeel dat je op 
die manier weet waarvoor je het doet. En als mensen betrokken 
zijn bij hun speelplek houden zij die ook beter schoon en heel.
Het Bosmolentje van het Gorsebos wordt in het 
voorjaar verplaatst naar kinderboerderij De Ridder in het 
Leeghwaterpark. Dit is nog niet zo eenvoudig werk; er komt 
heel wat bij kijken om de molen heel over te brengen.”

Plannen voor 2018
“Er is dit jaar wederom wijkbudget voor activiteiten. 
Bewoners die goede ideeën hebben om de leefbaarheid en 
veiligheid in hun buurt te verbeteren, kunnen een aanvraag 
wijkbudget – met plan - indienen via de website van de 
gemeente.”  l
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DE BIEB OP DRIE

Hieronder 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 website: 
www.bibliotheekwaterland.nl 

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.

TwaanLab inloopmiddag
Iedere woensdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00 tot 17.30 uur.
Kosten: gratis. 

Moderne werkplaats voor de jonge digitale 
makers van acht tot achttien jaar.

Wat is Twaanlab?
Een plek waar kinderen en jongeren kunnen leren 
programmeren, 3D-printen, striptekenen en nog veel meer! 
TwaanLab is een moderne werkplaats voor jonge makers 
en het Purmerendse onderwijs. Naast vaste cursussen als 
programmeren en vloggen biedt TwaanLab de mogelijkheid 
om op workshopdagen te experimenteren met wetenschap, 
robotica en 3D-printen.

Twaanlab is gevestigd op de eerste etage van de bibliotheek 
en er zijn inloopdagen waarop de jonge makers aan het werk 
worden gezet. Er worden regelmatig cursussen en workshops 
gegeven waarvoor jongeren zich kunnen aanmelden. De host 
van TwaanLab is intiatiefnemer Toine Rohner.  l

Hieronder volgt een verslag  
van het kerstdiner in de Hotels 
van Oranje in Noordwijk, door 
de familie Dieckmann (eigenaren 
van de Plus Supermarkt aan 
het Zwanebloem) aangeboden 
aan een vijftigtal ouderen, onder 
wie twee personen van de 
wijkkerngroep de Gors, iemand 

van de redactie van de wijkkrant en wijkagent  
Roeland Brons.

Het begon in de supermarkt zelf. Je kon jezelf of vrienden 
opgeven voor dit bijzondere evenement. Vervolgens werden 
de ouderen die daarvoor waren geselecteerd op de hoogte 
gebracht door de familie Dieckmann.

Dinsdag 19 december 2017 was de datum dat het evenement 
plaatsvond. Om 17.00 uur moesten we ons verzamelen voor de 

supermarkt bij de touringcar van Bak-
ker. Onze chauffeur Bob verzocht ons 
vervolgens om plaats te nemen.
Tijdens het rijden vertelde Jeroen 
Dieckmann waar we naartoe gingen. 
Dat was voor iedereen natuurlijk een 
enorme verrassing. De sfeer in de bus 
was meteen supergezellig.
Op de A4 richting Den Haag stonden 
we nog in de file, maar langzaam 
rijdend kwamen we bij de afslag A44, 
richting Sassenheim, en konden we 

weer verder.
Eenmaal aangekomen in Noordwijk was het aangezicht van de 
hotels toch wel indrukwekkend, omdat het uit meerdere panden 
bestaat. Eenmaal uit de touringcar gingen we het restaurant in dat 
voor ons was gereserveerd. Wat een sfeer! Prachtig gewoon, en-
fin, dat ziet u wel aan de foto's. Tijdens de loop naar onze plaats 
aan tafel werden we door het lieve personeel al voorzien van een 
glas champagne.

Imca Marina
Toen volgde het kerstdiner zelf: wat 
heerlijk en wat een bediening! Jeroen 
Dieckmann vertelde dat Imca Marina 
voor ons zou optreden. Ze deed 
haar show tussen het voorafje en het 
hoofdgerecht. Dat maakte het feest 
absoluut helemaal af, want iedereen kon 
heerlijk meezingen. Om 22.45 uur gingen 
we weer richting Purmerend met de 
touringcar van Bakker en chauffeur Bob.

Bedankt
Als voorzitter van de Wijkkerngroep de Gors heb ik 
tijdens de terugreis namens het hele gezelschap de 
familie Dieckmann hartelijk bedankt voor deze bijzondere 
avond, waarvan iedereen enorm heeft genoten.

Na onze aankomst in Purmerend om 23.20 uur hebben 
we allemaal afscheid van elkaar genomen en kregen we 
als toegift nog een tas met heerlijke artikelen uit de Plus 
Supermarkt. Wat een avond!

Hans Been.  l

HEERLIJK KERSTDINER VAN PLUS
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COLOFON
De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners.
Artikelen en foto’s mogen worden overgenomen met 
bronvermelding.
Druk: BaanStede Druk & Copy.
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), Bouwe Meijn, Welmoed 
Vlaanderen en Monique van Wigcheren, met medewerking van 
Hans Been van de wijkkerngroep.
Bijdrage: Ilze Bekebrede van Clup Welzijn.
De volgende wijkkrant verschijnt op 14 december.

Waar is dit?

ACTIVITEITEN BUURTPUNTEN
Buurtpunt de Hoekstee
Beatrixplein 43, koffie/thee à € 0,50

 WOENSDAG
Koffieochtend, gratis
Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.

Creatieve instuif
Iedere woensdagochtend van 11.00 tot 13.30 uur.
Materiaalkosten € 0,50 per keer.
Opgave is niet nodig; u kunt altijd binnenlopen.

 DONDERDAG
Klaverjassen
Iedere donderdag van 19.30 tot 23.30 uur.
Lidmaatschap: € 2,- per maand.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens kijken of dit 
iets voor u is! 

Buurtpunt 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. Ook als u alleen een kopje koffie wilt 
drinken bent u van harte welkom.

 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. De volgende data zijn 20 februari, 20 maart, 
17 april, 15 mei en 19 juni.  
Kosten: € 6,-.
Tijdstip: van 17.00 tot 20.00 uur.
Informatie: Sjaak Sengers, korrie7@gmail.com.
Aanmelden: minstens twee dagen van te voren op bovenstaand 
e-mailadres. Maximaal tien deelnemers en vol is vol.

Heeft u zelf een idee voor een activiteit in de Gors en wilt u daarbij 
ondersteuning, neemt u dan contact op met Ilze van de Wiel van 
Clup Welzijn, e-mail i.vandewiel@clup.nl.  l

KEN JE WIJK

De foto-opgave in onze 
vorige krant was moeilijk, 
maar toch ontvingen we een 
goede oplossing, namelijk 
van Albert Kef, Dotterbloen 
35. Hij schreef: 
‘Bij het water bij de 
Rietsingel aan de kant van de 
Gorslaan’. Correct!
Hij ontvangt dus (en niet 
voor het eerst) de VVV-
cadeaubon van vijftien euro. 
Gefeliciteerd!

Hier de nieuwe opdracht. 
Stuur uw oplossing binnen twee weken naar onze redactie: 
wijkkrantgors@gmail.com. Vergeet niet uw naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden.  l

Elmo zoek
Een verzoek 
van René van 
Lemmeren, wonende 
aan de Purmerweg:

‘Beste wijkkrant-
redactie, Is het 
mogelijk om dit stukje 
in de eerstvolgende 
wijkkrant te plaatsen? 
De eigenaresse is ten 
einde raad. Ik hoop op 
jullie medewerking.’

Natuurlijk werken we 
mee, maar we hopen 
natuurlijk dat Elmo 
al terecht is op het 
moment dat deze 
wijkkrant verschijnt.   l

WEER SLECHT BEZORGD
Het ging de laatste tijd zo goed, maar we hebben helaas 
moeten constateren dat het bezorgen van onze wijkkrant, en 
ook van enkele andere wijkkranten, toch niet altijd vlekkeloos 
verloopt. Nogal wat bewoners van onze wijk, vooral in 
de Gors-Zuid, hebben onze wijkkrant van december niet 
ontvangen. Hopelijk was het een incident en is deze krant 
wél bij iedereen in de bus gevallen.
We herhalen dus nog maar even wat we al eerder hebben 
vermeld: als u geen wijkkrant hebt ontvangen, kunt u in 
de bibliotheek, het Waterland Ziekenhuis en in 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!

Wilt u onze wijkkrant van december alsnog lezen  
(ze liggen waarschijnlijk niet meer op bovengenoemde 
plekken)? Stuur ons dan een berichtje en we mailen u  
een exemplaar.  l


