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NIEUWE REDACTEUR GEZOCHT
Een van de redactieleden gaat binnenkort 
verhuizen naar een woning buiten onze wijk, 
buiten Purmerend zelfs. In de volgende wijkkrant 
besteden we daar uiteraard nader aandacht aan.

Dus zoeken we een wijkbewoner m/v die de 
leegkomende plek in de redactie wil innemen; 
liefst twee eigenlijk.

Journalistieke of redactionele ervaring is niet nodig. 
Enige kennis van de Nederlandse taal en positieve 
nieuwsgierigheid naar wat er in de wijk gebeurt, zijn 
voldoende.

Interesse? Meld u dan aan bij de redactie:  
wijkkrantgors@gmail.com.

Wie wil columnist worden?

In elke krant en elk tijdschrift kunt u tegenwoordig 
naast nieuws en achtergronden daarvan ook 
bijdragen aantreffen van columnisten. Zij geven 
een persoonlijke visie op actuele onderwerpen, 
zonder daarmee de mening van de redactie te 
hoeven weergeven of ondersteunen.

Zo iemand zoeken wij ook voor onze wijkkrant. Een 
wijkbewoner die telkens vanuit een persoonlijke 
invalshoek zijn of haar mening geeft over een 
aangelegenheid in onze wijk (of eventueel in onze 
gemeente).

Interesse? Meld u aan bij de redactie:  
wijkkrantgors@gmail.com.

EN TOEN WAS ER IJS
Het is inmiddels lente, 
maar een paar weken gele-
den lag er nog ruimschoots 
ijs in de sloten. Er kon dan 
ook op diverse plekken 
geschaatst worden, zoals 
hier op de Gorssloot. l

Wijkkranten kwart eeuw 
op de mat

In 1993 
werden in 
Purmerend 
wijkkerngroe-
pen opgericht, 
die bestonden 
uit bewoners 
die zich actief 
inzetten voor 
het wel en 
wee in hun 

wijk. Omdat ze behoefte hadden om op een simpele 
manier informatie te delen met hun wijkgenoten, 
werden de wijkkranten in het leven geroepen. Destijds 
gebeurde dit nog in zwart-wit-groen, maar vanaf 2008 
in een modernere uitvoering met kleurenfoto’s.

Tegenwoordig zijn veel kerngroepen gestopt, maar de 
wijkkranten zijn er nog altijd. Het begin is dit jaar dus 

25 jaar geleden, en dit was reden voor een klein feestje. 
Op donderdag 8 maart genoten alle redacties met elkaar 
van een hapje en een drankje in het wokrestaurant op de 
Koemarkt. Het was een gezellige avond, met veel anekdotes 
en herinneringen. Ook zette Edwin Färber van de gemeente 
de redacties in het zonnetje en bedankte hij hen voor hun 
belangeloze inzet en betrokkenheid bij hun wijk.  l
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WIJKKRANT MET FOUTEN

Het zal oplettende lezers en lezeressen zijn opgevallen 
dat er in onze vorige wijkkrant fouten stonden. Dat 
was het gevolg van miscommunicatie. 

Het waren over het algemeen kleine (tik)foutjes, maar ook 
stond er de aankondiging dat de volgende wijkkrant op 
14 december zou verschijnen, en dat zou wel erg ver weg zijn. 
Eén lezer maakte er - terecht - een opmerking over. l

WIJKNETWERKUURTJE IN 
WOONKOLLEKTIEF 

In een eerdere uitgave van onze wijkkrant stond 
een artikel met de prikkelende kop ‘Gors tikkende 
tijdbom?’

Daar is positief op gereageerd. Welzijnsorganisatie 
Clup organiseerde direct een wijknetwerkuurtje in de 
gemeenschappelijke ruimte van het Woonkollektief, die 
spontaan ter beschikking was gesteld door bewoners.

Er was meteen belangstelling voor van andere Gorsbewoners 
én van beroepskrachten die in de wijk werkzaam zijn om met 
elkaar in gesprek te gaan over onze eigen buurt. Er gebeurde 
meer, want er is geen trefpunt in de wijk van en voor wijkbewo-
ners zelf, waar zij alleen en nadrukkelijk zij alleen over gaan en 
verantwoording voor willen nemen. Hierover werd gesproken en 
er werd een initiatiefgroepje gevormd van zes mensen om sa-
men met bewoners in gesprek te gaan, en uitbreiding kan prima.

Discussie
Het tweede wijknetwerkuurtje heeft inmiddels 
plaatsgevonden, met een zeer levendige discussie hierover 
en over andere buurtzaken. Mensen in de zorg ontmoetten 
elkaar voor het eerst.

Het wijknetwerkuurtje wordt structureel iedere derde 
donderdag van de maand gehouden, van 15.00 uur tot 16.00 
uur, aan de Veenweidestraat 4-G. Het is misschien het begin 
van een eigentijdse manier van ontmoeten over menselijke 
zaken in onze eigen buurt. 

Praat u mee? Het initiatiefgroepje Eigen Trefpunt Gors is altijd 
op het Wijknetwerkuurtje aanwezig – en dit zijn natuurlijk ook 
wijkbewoners.

Contactadressen:
Wijknetwerkuurtje: w.burger@clup.nl.
Initiatiefgroepje Eigen Trefpunt Gors: Toon Capel (92 jaar 
jong),  t.capel@veteranen.nl.  l

Van de Bewonersgroep  
HOP De Gors
Beste bewoners,

Samen met de gemeente heb-
ben wij een werkgroep gevormd 
en een aantal bijeenkomsten 
gehouden waarbij het huidige 
hondenbeleid uitvoerig onder de loep is genomen. Uitgangspunt 
voor deze bijeenkomsten was het zoeken naar een oplossing voor 
de klachten over hondenpoepoverlast in de wijk. Ook kijken we 
naar (nieuwe) uitlaat- en speelmogelijkheden voor de honden.

Vanuit deze bijeenkomsten is de werkgroep HOP De Gors ont-
staan. Deze werkgroep bestaat uit bewoners uit verschillende 
delen van de wijk. Uiteindelijk hebben we een plan voor de wijk 
uitgewerkt om voor zowel hondenbezitters als niet-hondenbezit-
ters een prettige leefomgeving te creëren. Hierbij staan herziening 
van het hondenbeleid en realisatie van één of twee HOP’s in de 
wijk De Gors centraal.

HOP staat voor `Honden Ontmoetings Plaats’, een omheind 
losloopgebied, en wordt, net als alle andere losloopgebieden, niet 
schoongemaakt door de gemeente. Wel staat bij de ingang van 
elke HOP een hondenpoepbak met hondenpoepzakken. Honden-
bezitters zorgen zelf voor het schoonhouden van het terrein. Dat 
gebeurt nu al in de Purmer-Zuid. Verder zijn gebruikers vrij om in 
de HOP speelattributen of banken te plaatsen en te onderhouden. 
De gemeente maait het gras en onderhoudt de omheining en 
de hondenpoepbakken. Verder leegt de gemeente deze bakken 
wekelijks en vult zij de voorraad hondenpoepzakken aan.

Van deze ideeën hebben wij een overzicht gemaakt. Wij gaan 
hierover graag met u in gesprek tijdens een inloopavond in het 
gebouw van de Prinsenstichting, Hoornblad 2-4, op woensdag 
11 april tussen 20.00 en 22.00 uur.
Deze bijeenkomst wordt ondersteund door een afvaardiging van-
uit de gemeente.

U kunt ons ook op facebook vinden onder `HOP De Gors’. 
Ook kunt u eventuele opmerkingen en suggesties mailen naar 
hopdegors@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Karin Lobbes, Voorzitter werkgroep HOP De Gors  l
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DE BIEB OP DRIE

Hieronder volgt enige informatie 
over activiteiten van de bibliotheek, 
gevestigd aan de Waterlandlaan 40. 
Wie meer wil weten, verwijzen we 
naar die site:  
www.bibliotheekwaterland.nl.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag gesloten.

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.

Inloopspreekuur voor slechtzienden
Eens per maand op maandag van 14.00 tot 16.00 uur.
Maandelijks is een medewerker van Koninklijke Visio 
aanwezig voor informatie en advies over slechtziendheid 
en blindheid. Gaat u slechter zien en ondervindt u hiervan 
hinder in uw dagelijks leven? Kom dan gerust langs op dit 
inloopspreekuur.

De volgende data zijn 23 april, 28 mei en 25 juni.  l

Voorouders en hun beroepen

Bent u benieuwd naar uw voorouders? Wie ze waren 
en waar ze vandaan kwamen? Maar weet u niet goed 
hoe u dat kunt uitzoeken, of bent u vastgelopen in uw 
onderzoek? Kom naar het Voorouderspreekuur van 
Waterlands Archief en NGV (Nederlands Genealogi-
sche Vereniging), afdeling Zaanstreek-Waterland!

Eerstvolgende spreekuur: vrijdag 13 april van 14.00 tot 16.00 uur.
Met speciale aandacht voor voorouders en hun beroepen.
Hoe zoekt u online, hoe raadpleegt u in de studiezaal 
genealogische bronnen?
In welke programma's kunt u de gevonden informatie 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.

Rondleiding
Het Waterlands Archief gunt belangstellenden graag een blik 
achter de schermen.

Op aanvraag geeft het rondleidingen aan groepen door het ge-
bouw. Daarbij worden ook de depots, met hun schatten van eeu-
wen, bezocht. Normaal zijn die voor het publiek niet toegankelijk.
Voor meer informatie: educatie@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.
Het Waterlands Archief is gevestigd aan de 
Wielingenstraat 75. Toegang en raadplegen zijn gratis; u 
betaalt alleen als u iets wilt kopiëren.

Openingstijden
Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.  l
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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: Wanda Jacobs (foto’s), Bouwe Meijn en Welmoed 
Vlaanderen, met medewerking van Hans Been van de 
wijkkerngroep.

De volgende wijkkrant verschijnt op 24 mei.

Waar is dit?

KEN JE WIJK

De foto in 
onze vorige 
krant was 
gemaakt achter 
Pluimgras/
Wollegras. 
We ontvingen 
drie goede 
inzendingen. De 
VVV-cadeaubon 
van vijftien euro 
gaat, na loting, 
naar Antoinette 
Smit, Struisgras 
25. Gefeliciteerd!
Hier de nieuwe opdracht. Stuur uw oplossing binnen twee 
weken naar onze redactie: wijkkrantgors@gmail.com. Vergeet 
niet uw naam en adres te vermelden.  l

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

 WOENSDAG
Koffieochtend, € 2,- per maand
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: € 4,- per maand.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens kijken of dit 
iets voor u is!

Hoewel de Hoekstee geen buurtpunt meer is, kunnen niet-
bewoners en nieuwe clubjes nog steeds gebruikmaken van 
de recreatieruimte. Deze is ook te huur voor activiteiten zoals 
vergaderingen en verjaardagen. U kunt hiervoor contact op-
nemen met Rob Spaargaren, telefoonnummer 06-44716710.

Buurtpunt Gors
Hoornblad 2-4

 WOENSDAG
Creatieve koffieochtend, gratis
Koffie drinken terwijl u ook 
lekker creatief bezig bent? 
Dit kan iedere woensdagoch-
tend 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 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 buurtpunt de Gors 
en wilt u daarbij ondersteuning, neem dan contact op met 
Jozien Zandbelt van Clup Welzijn, e-mail: j.zandbelt@clup.nl.  l

Weer slecht bezorgd

In de vorige wijkkrant lieten we u weten dat het 
bezorgen van onze krant, en ook van andere 
wijkkranten, de laatste tijd weer niet vlekkeloos was 
verlopen. Dat is helaas niet veranderd, want ook de 
wijkkrant van december viel niet bij iedereen in de bus.

We herhalen dus nog maar eens wat we al vaker hebben 
gemeld: 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.

Onlangs heeft een vertegenwoordiger van de gemeente met 
bezorger RODI over de bezorgklachten van de redacties 
gesproken. Of dat resultaten heeft opgeleverd, kunnen we 
nog niet melden; hopelijk in de volgende wijkkrant.  l


