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Burendag in het buurthuis

De Initiatiefgroep Trefpunt 
Gors organiseerde op 22 
september in buurtpunt 
de Gors een burendag. 
De groep stuurde ons 
onderstaand verslag, 
met hierbij twee door de 
redactie gemaakte foto’s. 

In de volgende wijkkrant vindt u meer informatie over het 
ontstaan en de doelstelling van de initiatiefgroep.

‘Op 22 september organiseerde de Initiatiefgroep Trefpunt Gors 
in samenwerking met Clup Welzijn en Spurd haar burendag. 
De groep greep de mogelijkheid aan om onder auspiciën van een 
burendag wijkbewoners te ontmoeten en voor het eerst meer 
kenbaarheid te geven aan wat deze groep voor ogen staat: een 
Trefpunt in de Gors. De groep genoot de gastvrijheid van de 
Prinsenstichting in haar pand op het Hoornblad in de wijk.

Het ‘feestje’ vond binnen plaats vanwege het onstuimige 
weer. Orsolya Snijders zorgde op professionele wijze voor de 
muzikale omlijsting op dwarsfluit en zang.
Corinne Flierman van Corinne’s Creaties schminkte niet 
alleen kinderen, maar ook volwassenen. Twee medewerkers 
van Spurd begeleidden de Oudhollandse spelletjes. En twee 
medewerkers van de Prinsenstichting boden op hun kraam 
veel leuke, door cliënten van de stichting gemaakte producten 
aan. De artikelen konden voor een prikkie worden gekocht.
Wanda Jacobs, fotografe van de wijkkrant, legde met haar 
camera het geheel vast.

Het was een komen en gaan van wijkbewoners, die koffie, thee 
of frisdrank kregen aangeboden en smulden van hartige taart 
en andere lekkernijen. Supermarkt Plus van Winkelcentrum de 
Gors sponsorde de overige ‘high tea’-versnaperingen, onder 
andere soesjes, chocolade, chips en kaasstengels.

Leden van de groep maakten 
van de gelegenheid gebruik 
om met bewoners in gesprek 
te gaan: wie ze zijn en wat 
het doel is van de groep. 
Het idee waar de groep 
mee bezig is, werd goed 
ontvangen.
Wijkbewoners die de 
burendag bezochten, voelen 

allen het gemis van een ontmoetingsruimte in de Gors. 
Beelden uit het verleden werden gedeeld en iedereen vond 
het een gezellige middag.

De Initiatiefgroep Trefpunt Gors kan terugzien op een 
geslaagd evenement. Vier bewoners hebben een formulier 
ingevuld waarop zij te kennen geven mee te willen denken 
over het stichten van een eigen ontmoetingsruimte in onze 
wijk de Gors. Ook heeft Helen Kaptein, Consulent Ouderen 
bij Spurd, aangeboden waar nodig behulpzaam te zijn. Voor 
de groep reden om er (meer) werk van te maken!  l

Appartementen bij de rotonde

In een officieel artikel 
van de gemeente in de 
bijlage bij onze vorige 
wijkkrant (het Purmerends 
Nieuwsblad) stond dat 
zij van plan is twee 
appartementencomplexen 
te laten bouwen op de 
hoek van de Gorslaan 
en de Purmerweg, bij de rotonde dus. Het ene zal 
bestaan uit 62 vrije sector huurwoningen (op het 
perceel aan de Purmerweg 19) en het andere uit 36 
sociale huurwoningen (Purmerweg 19a-21).

U kunt geen zienswijzen 
indienen en ook geen 
bezwaar maken, maar wel 
op werkdagen tot en met 
16 november bij de receptie 
in de centrale hal van het 
stadhuis inzage krijgen in de 
zakelijke beschrijvingen van 
de overeenkomsten die de 
gemeente heeft gesloten met 
Segesta Exploitatie B.V. en 
de stichting Intermaris.
De redactie is wezen kijken. Er stond echter in de 
beschrijvingen niet méér informatie dan in het Nieuwsblad. 
We hadden gehoopt ook een maquette of iets dergelijks 
te zien, maar die was er niet. We kunnen dus (nog?) niet 
vermelden hoe het er daar uit gaan zien.
Om welke plek het precies gaat, ziet u op de foto’s van de 
huidige situatie.  l
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond

“Banjer ........ we zijn er èn ....... rustig  blijven, he!!!” 
Daar snap ik niets van; ik ben altijd rustig!!! 
Maar als ik het affiche zie naast de voordeur, dan 
begrijp ik het Kunstroute Purmerend “Dieren in de 
kunst” ....... o ... dàt is het ..... misschien dus een 
mooie buste van een hond of een uitdagende kat!!??

We staan voor de Muziekschool, maar het lijkt alsof alles dicht is.
“Sorry, we kregen het niet voor elkaar om de toegangsdeur 
open te laten; die klapte iedere keer dicht.” Maar de koffie, thee 
en koekjes laten zien dat bezoekers van harte welkom zijn.
Prachtige beelden en sculpturen staan op verschillende 
plekjes gegroepeerd. Emmy Buys werkt meer abstract met 
mooie strakke vormen, en Karin van Berkel neemt vaak 
mensen en dieren als uitgangspunt. De schilderijen van Karin 
Verdel vormen met hun vrolijke, warme kleuren en Escher-
achtige figuren een mooie achtergrond voor de sculpturen.
“Oorspronkelijk schilderde ik”, vertelt Emmy. “Wat daar fijn 
aan is, is dat je meteen resultaat ziet. Pas tien jaar geleden 
ben ik gaan beeldhouwen. Dat gaat natuurlijk véél langzamer. 
Wat nooit went, is dat - iedere keer als ik opnieuw mijn werk 
bekijk - het is alsof het door een ander is gemaakt.” Ze strijkt 
liefkozend over een beeld en vervolgt: “Nu wil ik met albast 
aan de slag gaan, want daar schijnt het licht doorheen. Dat 
geeft weer een nieuwe dimensie.”

Wat ze daarmee bedoelt, wordt me meteen duidelijk als ik 
bij Wieke Dekker - een volgende exposant in de Gors - een 
albasten sculptuur voor het raam zie staan. Met de tuin op de 
achtergrond is dat een prachtig plaatje.
Wieke is met beeldhouwen begonnen toen ze met pensioen 
ging. “Mijn zoon deed dat al jaren en het leek me eigenlijk wel 
wat. Ik ging er les in nemen en zag bij de stukken steen door 
het vijlen - wat ik het fijnste vind om te doen - nieuwe kleuren 

en patronen naar boven komen. Dat was fascinerend om te 
zien en die nieuwe kleuren leiden mij naar hoe ik verder ga 
met die steen. Geweldig! Als ik daar mee bezig ben, is een 
middag zó voorbij.”

Bij de Kinderopvang Purmerend worden we bij binnenkomst 
verwelkomd door een prachtige rij beelden van Karin Kuik 
en een indrukwekkend schilderij van Peter Elias. Zachte, 
klassieke muziek klinkt uit de grote zaal, waarin nog veel 
meer werk van Peter hangt, meestal met acryl geschilderd, 
maar ook een schilderij met olieverf en een met tempera. 
Rustige kleuren worden ineens doorbroken met een felrode 
boom of onverwachte lijnen.
Aan Karins beelden kun je zien dat vijlen haar tot mooie 
vormen inspireert. Naast sommige dierenbeelden ligt soms 
een monoprint met olieverf – mooie kleuren – ook door Karin 
gemaakt. En ook hier staat een albasten sculptuur, waar prachtig 
licht doorheen schijnt. Maar waar óók prachtig licht doorheen 
schijnt, is het lieflijke roodborstje, dat helemaal van glas is 
gemaakt. 

Als laatste gaan we langs bij De Noordster, een 
dagactiviteitencentrum voor cliënten van de Stichting Odion.
“Eigenlijk kun je dit niet vergelijken met de kunstwerken op 
de andere locaties, want die zijn gemaakt door kunstenaars 
met een professionele opleiding, en de artiesten van Odion 
laten zich inspireren door verhalen of bezigheden van 
hun dagelijkse begeleiding”, waarschuwt mijn baasje. Dit 
hier zijn dus werkstukken die geheel vanuit gevoel/intuïtie 
gemaakt zijn. Maar wat er te zien is in De Noordster is wèl 
heel erg gevarieerd: grote en kleine schilderijen, beelden 
van gips en van papier-maché, glaskunst, beschilderde 
doosjes, houtsnijwerk, te veel om op te noemen. Maar 
je kunt je wel voorstellen: vrolijke kleuren, verrassende 
vormen en ongewone voorwerpen. Het glazen spinnetje en 
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lieveheersbeestje zijn schattig, maar ik vind het schilderij met 
het driedimensionale hondje natuurlijk het leukst. 
“We gaan een keer op ons gemak in het winkeltje hier kijken, 
Banjer. Dat is van maandag tot en met vrijdag open, o.k.? Ik 
wil nu wel een kopje koffie drinken bij De Andere Oever’.” 
Pfff ... ik ben best moe, maar het was wel allemaal heel leuk. 
Gelukkig dat we alleen maar de locaties in de Gors hebben 
bezocht!! En - gehoorzaam als ik ben -  slenter ik achter mijn 
baasje aan naar buiten. 

Tot een volgende keer en een high five van Banjer. l

Dit is maar een héél kleine impressie van wat er allemaal 
te zien en ontdekken was tijdens de Gors-kunstroute. 
Oók de enkele gesprekjes met kunstenaars bleven kort 
en beperkt, want er waren veel meer bezoekers. 
Bij twee locaties stonden prijzen of een prijslijst bij de 
kunstwerken. Dat was erg plezierig, want dat gaf een 
goede indruk of zoiets moois binnen bereik lag. En dat 
was zéker het geval - en vragen blijft tóch moeilijker.
Verder is dit dus ‘gewoon maar’ een verslagje van een 
bezoeker, die iedereen kan aanraden om volgend jaar wél of 
wéér te gaan.

DE BIEB OP DRIE

Hieronder volgt 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 site: 
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. Iemand van 
de bibliotheek leest een mooi, spannend, grappig of gewoon 
leuk boek voor.

BoekStart Babysoos
Vanaf zaterdag 17 november om de drie weken van 10.30 tot 
11.30 uur.
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Iedere drie 
weken is er Babysoos: gezellig voorlezen en liedjes zingen 
met je baby op schoot.

Peuterparty
Vanaf zondag 11 november om de drie weken van 14.45 tot 
15.45 uur.
Vroeg beginnen met voorlezen loont. Daarom laat de 
bibliotheek ouders zien hoe leuk en verrassend voorlezen aan 
peuters is en wat je nog meer kunt doen om spelenderwijs 
taal te ontdekken.

Inloopspreekuur voor slechtzienden
Maandag 26 november van 14.00 tot 16.00 uur.
Een medewerker van Koninklijke Visio is aanwezig voor 
informatie en advies over slechtziendheid en blindheid. Gaat 
u slechter zien en ondervindt u hiervan hinder in uw dagelijks
leven? Kom dan langs op dit spreekuur.

Thea Taal
Iedere eerste zondag van de maand (tot en met maart) van 
14.00 tot 15.15 uur komt Thea Taal weer op bezoek. Ze 
presenteert een gezellige themamiddag voor kids van vier tot 
en met acht jaar.

Spellen Event
Vanaf zondag 11 november om de vier weken van 13.00 tot 
15.30 uur. 
Kosten: gratis.

Iedereen mag meedoen 
met leuke en uitdagende 
bekende en onbekende 
spelletjes die je gewoon 
lekker rond de tafel kan 
spelen. 
Even geen apps of social 
media dus.
De bibliotheek ziet het als 
uitdaging om mensen weer rond de tafel te krijgen. Gezellig 
samen een bordspel spelen, met elkaar in de vorm van een 
coöperatief spel, of juist tegen elkaar, maar in ieder geval 
met echt contact. Iedereen vanaf vier jaar kan binnenlopen 
om gezellig een vernieuwend spel te komen uitproberen, iets 
anders dan de welbekende standaard bordspellen. 
Er is ook een leuke selectie met bijzondere spellen van The 
Mystery Game en de Spellenvereniging Purmerend. Gastheer 
van deze spelletjesmiddag is Mark Hoeppe van The Mystery 
Game, de online spelletjeswinkel van Purmerend.  l
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Waar is dit?

Activiteiten de Hoekstee
Beatrixplein 43

 Woensdag
Koffieochtend
Iedere woensdagochtend van 10.00
tot 11.30 uur.
Kosten: € 2,- voor niet-bewoners per
maand voor de zaal.

Creatieve instuif
Iedere woensdagochtend van 11.00 
tot 13.30 uur.
Kosten: € 0,50 per keer voor het materiaal en € 2,- per 
maand voor de zaal.
Opgave is niet nodig; u kunt altijd binnenlopen.
Bel voor meer informatie met Ria: 0639310750.

 Donderdag
Klaverjassen
Iedere donderdag van 19.30 tot 23.30 uur.
Kosten: € 2,- contributie en € 2,- per maand voor de zaal.
Koffie/thee: € 0,50.
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 club(je)s nog steeds gebruikmaken 
van de recreatieruimte, die ook te huur is voor activiteiten 
als vergaderingen en verjaardagen. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Rob Spaargaren, telefoon 0644716710.

Activiteiten buurtpunt de 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.
Heeft u interesse Bel dan met Suzanne: 0624604434.

 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.
Kosten: € 6,-.
Tijdstip: van 17.00 tot 20.00 uur.
Informatie: Sjaak Sengers, korrie7@gmail.com.
Aanmelden: minstens twee dagen van tevoren op boven-
staand 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

Wherelanden bewoond

De straat die door het 
gebied Klein Where 
loopt, heet Wherelanden. 
Verschillende bewoners 
van deze nieuwe 
woonwijk hebben al de 
sleutel gekregen en hun 
intrek in hun nieuwe 
woning genomen.

Dennis en Stephanie waren op 9 oktober de eerste 
gelukkigen. Wat hun volledige naam is en hoe het hun bevalt 
in de gloednieuwe wijk, leest u in de volgende wijkkrant.  l

Ken je wijk

De foto in onze vorige krant was genomen op de Rietsingel. 
We ontvingen liefst 19 goede oplossingen. Na loting gaat de 
VVV-cadeaubon van vijftien euro naar Ivanka van Schooten,
Dovenetelstraat 55. 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

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) en Bouwe Meijn, met
medewerking van Hans Been van de wijkkerngroep.
Bijdragen: Leo Brouwer (Trefpunt Gors) en Cecile Righart
(column).
De volgende wijkkrant verschijnt op 13 december.
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