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Regenwaterproblemen  
leken even opgelost
In de vorige wijkkrant hebben we een keer géén aandacht 
geschonken aan de regenwaterproblemen bij woningen 
in Klein Where, maar nu is er echter weer aanleiding toe.

Naar aanleiding van de inhoud van de bijdrage van 
onze wijkwethouder aan de wijkkrant van inmiddels 
een jaar geleden reageerde bewoonster Sanne 
Hulskramer met de klacht dat het regenwater van 
meerdere daken via de uitbouw van haar woning 
in de achtertuin terechtkwam. Op verzoek van 

de gemeente deed bouwbedrijf BAM onderzoek, waaruit 
bleek dat de regenpijpen te smal waren en dat er dus moest 
worden ingegrepen om de regenwaterafvoer te verbeteren.
Dat ingrijpen liet heel lang op zich wachten, maar onlangs liet 
Sanne ons weten dat er eindelijk schot in de zaak was gekomen. 
De BAM had de afvoerslangen vervangen door exemplaren 
met een grotere diameter, waardoor de afvoercapaciteit van 
het regenwater verbeterd werd. “Nu is het wachten op een 
flinke regenbui; pas dan kunnen we zien of we echt van de 
wateroverlast in onze achtertuinen verlost zijn”, schreef ze.
Die regenbui kwam, en Sanne rapporteerde over de 
gevolgen: “Helaas is gebleken dat het probleem ondanks de 
aanpassingen van de BAM aan de hemelwaterafvoeren nog 
steeds niet is opgelost. De zaak loopt dus nog steeds.”

Wordt dus vervolgd.  l

Naam weggevallen

In de eerste drukproef van onze vorige wijkkrant stond het er 
nog, maar in de tweede niet meer, en dat hadden we moeten 
zien: wie het ingekomen stuk ‘NEE’ (tegen hoogbouw) op 
pagina 3 had geschreven: Ilma Aaftink. Hierbij dus alsnog. 
Ook in déze wijkkrant vindt u een reactie op de hoogbouw
plannen van de gemeente in onze wijk; zie bladzijde 3.  l

De Oeverlanden
Langs de oever van de Where

liggen, nog net in de Gors,
De Oeverlanden, een jonge tak

aan het Purmerendse stratenplan.

Herenhuizen, appartementen,
aan de ene kant begrensd

door water, aan de andere kant
door de oude Purmerweg.

Zo kwam je vroeger vanuit
 de polder de stad binnen,

op klompen, met paard en wagen
langs de onverharde weg.

Je ziet er niets meer van.
Vanuit de hoge huizen kun je 

in de laagte de woonboten zien
en de brug die opent en sluit.

Hennie PenDijkema

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond

Vrijdagavond 24 september, ‘The Voice Senior’. 
”En dan is hier...  ... uit Purmerend...  ... Peeeeeter deeee 
  Graaaaaaaf.”

Ineens kijken mijn baasje 
en ik elkaar aan, want die 
meneer – Peter de Graaf 
dus  kennen we. Die woont 
hier in de Gors. “Nou 
Banjer, schrijven we voor de 
wijkkrant of niet? Daar gaan 
we op af.”
Drie weken later zit de 
echte ‘Peeeeeter de  
Graaaaaaaf’ tegenover mijn 
baasje aan de eetkamertafel. 
“Ik heb bij de ‘Voice’ een 
paar geweldige maanden 
gehad. Want vergis je niet, 
voor een paar minuten op tv 
ben je meer dan een week 
bezig: repeteren, nieuwe 
song uitzoeken, wat zal ik 

aandoen?, niet te veel ogen dicht tijdens zingen, ga zo maar 
door. Maar het was geweldig.”
Ondanks dat Peter bij de tweede ronde op het laatste 
nippertje afviel, heeft hij het dus erg naar zijn zin gehad. 
“Angela Groothuizen was een geweldige coach en we 
hadden een fantastisch team. Iedereen gunde elkaar alle 
succes. We hebben nu nog steeds contact met elkaar. Wat 
het wel moeilijker voor mij maakte, was dat ik de enige 
amateur was van ons hele team. De anderen hadden allemaal 
hun sporen al verdiend in de muziek. En weet je wat nu zo 
gek was? Vlak voor het optreden was iedereen bloednerveus, 
behalve ... ik.”
Dat komt waarschijnlijk doordat Peter na zijn pensionering, 
twintig jaar geleden (zijn beroep had niets met muziek te 
maken – hij was chefkok), puur als uitlaatklep voor de muziek 
heeft gekozen. Als rasechte Amsterdammer begon hij bij het 
Amsterdams Volkskoor onder leiding van Piet Smit. “Deze 
man ben ik geweldig dankbaar, want daar heb ik ontzettend 
veel van geleerd.“
En nu doet Peter vaak aan lokale ouderensongfestivals mee. 
Zijn repertoire leent zich daar ook erg voor: Willy Alberti, 
Manke Nelis, Johnny Jordaan.
Daarom vindt hij het ook zo leuk om in verpleeghuizen op te 
treden. Daar krijgt hij meestal alle toehoorders enthousiast 
aan het zingen. Maar ook bij Carré, de Stadsschouwburg, het 
De la Mar en het Zaantheater heeft hij op de bühne gestaan.
Had Angela Groothuizen nog goede tips voor hem?
“Jazeker. Soms bleek ik te snel te zingen. “Maar eigenlijk 
is het een wonder”, zei Angela, “want het is heel moeilijk 
om met een slecht gehoor (linkeroor dertig procent en 
rechteroor helemaal doof) en zo’n krachtige stem de 
muzikale begeleiding te horen. Daar ga ik je bij helpen.” 

En door als een soort metronoom in de goede maat op mijn 
rug te kloppen, trainde ze me om rustiger te zingen. Dat hielp 
enorm en dat probeer ik vast te houden. Maar verder vond 
ze het fantastisch, dat ik met m’n 87 jaar alle teksten uit mijn 
hoofd zing – en dat maakt wel dat wat ik zing, ook echt uit 
mijn hart kan komen.”
Op de vragende blik van mijn baasje verklaart hij: “Jaha, veel 
anderen – ook jongeren   lezen alles van de autocue.”
Als hij een stuk jonger was, zou hij heel graag naar het 
conservatorium gaan. “Maar dan moet je noten kunnen 
lezen. En nu ken ik alleen maar hazelnoten, walnoten en 
cashewnoten! En daar heb ik genoeg aan”, grapt hij.
Zijn vriendin Dieuwke, met wie hij destijds bij het Amsterdam 
Volkskoor heeft gezongen, is nu de inspirerende kracht 
achter al zijn muziekescapades. “Ik laat het jullie weten als 
Peter hier in Purmerend moet optreden, oké?”, belooft ze.
Mijn baasje kijkt me enthousiast aan. “Dan gaan we zéker 
kijken, hè Banjer?”
Mij best, als ik maar niet op het podium word geroepen.

Tot een volgende keer en een highfive           van Banjer

Voor info, cd en/of boekingen: telefoon 0613027031, email 
dieuwke.dol@outlook.com.  l

Kennismaking met  
nieuwe wijkagent 
Via deze weg wil ik mij aan jullie 
voorstellen. Mijn naam is Stefan 
Martens en ik ben sinds juli 
2021 werkzaam als wijkagent 
in de Gors. Ik heb dit stokje 
overgenomen van Harry de 
Waal, voor een hoop mensen 
waarschijnlijk wel bekend.

Ik ben sinds 2014 werkzaam bij 
de politie in Purmerend. Mijn 
werkzaamheden bestonden 
voornamelijk uit het werken in de 
noodhulp, wat inhoudt dat ik op 
meldingen afging die door de burger gedaan werden. Hierbij 
kunt u denken aan onder andere verkeersongevallen, inbraken, 
geweld en hulpverlening. Ik heb in deze jaren alle aspecten van 
dit mooie vak kunnen meemaken.

Nu vond ik het tijd om mezelf verder te verdiepen binnen de 
politie en mijn vaardigheden en ervaring toe te passen in het 
wijkagentschap. Dit betekent dat ik mijn noodhulpwerk nu 
combineer met de functie van wijkagent. Ik ben blij dat ik deel 
mag uitmaken van deze mooie wijk de Gors.  l

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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DE BIEB OP DRIE

Hieronder weer wat 
informatie over activiteiten 
van de Bibliotheek 
Waterland, gevestigd aan 
de Waterlandlaan 40.  
Er valt daar natuurlijk nog 

veel meer te beleven. Daarvoor verwijzen we u naar  
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 van 12.00 tot 16.00 uur.

Het Schrijfcafé
De zaterdagen 18 december, 22 januari, 26 februari, 
26 maart, 23 april en 21 mei, van 10.30 tot 12.00 uur.
Kosten: d 2,50.
Kom proeven van het schrijverschap. Doe mee met deze 
inspirerende workshop vol oefeningen, gouden tips en 
schrijfadviezen.
Eindelijk aan die ene roman beginnen? Op zoek naar inspiratie 
voor een kort verhaal of hulp nodig bij het op papier zetten 
van je levensverhaal? Werken aan je schrijfdoelen of creatief 
schrijven omdat je daar gelukkig van wordt? In het Schrijfcafé 
leer je onder leiding van auteurs Eva en Renee Kelder de fijne 
kneepjes van het schrijversvak. Meld je nu aan!
www.schrijfcursusvolgen.nl.

Voorlezen in de bieb
Iedere woensdagmiddag kunnen kinderen van drie tot en met 
zes jaar aanschuiven bij het voorlezen in de bieb om daarna 
zelf mooie boekjes uit te kiezen.
Voorlezen is leuk en belangrijk, voorlezen helpt kinderen 
de wereld te ontdekken en van voorlezen krijg je kinderen 
die later graag zelf lezen. Onze tip: maak een ritueel van 
je bibliotheekbezoek. Op woensdagmiddag met je kindje 
naar de bieb, luisteren naar het voorlezen en met een zelf 
uitgezocht boek weer naar huis.

Samen op de bank onder een dekentje een boek voorlezen; 
hoe gezellig is dat? Of bouw in de 

woonkamer een fort van dekens 
en zet er gezellige lampjes in; 

gegarandeerd succes. Zoek 
je een lekker voorleesboek 
voor jou en je kind en wil je 
er zelf ook van genieten? Dat 
lukt zeker met deze boeken: 
hartverwarmende verhalen, 

spannende avonturen met 
een dier in de hoofdrol. Lekker 

kwartiertje langer voorlezen!
Kosten: gratis.  l

Reactie op de 
hoogbouwplannen
Hierbij wil ik alsnog reageren op de 
vraag of we hoogbouw willen in onze 
wijk, en op de negatieve reacties in de 
wijkkrant van oktober.

Net als de bewoners van de grote 
huizen aan de Purmersteenweg, die 
protesteerden tegen hoogbouw tegenover 
hun woningen, wonen de personen die 
reageren vast prettig en betaalbaar. Ze 
zijn er op tegen dat er hoogbouw wordt 
gerealiseerd aan een toch al heel drukke 
weg, de Waterlandlaan en omgeving.
De gemiddelde wachttijd op een 
huurwoning in Purmerend is momenteel twaalf jaar. Betaalbare 
koop is een utopie voor de meeste starters van nu of kinderen 
in de toekomst. Naar verwachting zullen die minimaal tot hun 
dertigste thuis blijven wonen...
De plannen voor een 'Manhattan aan de Where' spreken mij juist 
wél aan. Er wordt relatief weinig groen/natuur voor opgeofferd, 
geen Purmer of Beusebos, maar lelijke bedrijfspanden maken 
plaats voor centraal en dichtbij openbaar vervoer gelegen 
woonruimte voor verschillende generaties. De bouwstijl is fris 
en creatief; denk aan het de nieuwbouw hoek Purmerweg/
Churchilllaan of de panden aan de Kanaaldijk. Ouderen zullen 
hun eengezinswoningen verlaten om kleiner en gelijkvloers te 
gaan wonen en maken ruimte voor jongeren en gezinnen.
Er zijn in dat gebied geen honderden parkeerplaatsen nodig, 
want station, centrum (Koemarkt) en winkels liggen op prima 
fiets en loopafstand.
We wonen niet in Amsterdam inderdaad, en daar is huur of 
koop sowieso niet te betalen voor Jan Modaal. Maar we leven 
wél in de Randstad en moeten samen zien te leven in een 
beperkt leefgebied. Ik gun iedereen dan ook een plekje in 
deze fijne stad.

Petra Schulte  l

Rekencoach voor anderstaligen
Het Gilde Purmerend en Omstreken heeft ervaren dat 
de Nederlandse taal voor anderstaligen bij het rekenen 
problemen kan opleveren. Het heeft daarom besloten 
een projectgroep ‘Rekencoaching voor anderstaligen’ 
op te richten.

Deze anderstaligen kunnen scholieren zijn die mbo
onderwijs volgen, maar ook mensen die voor hun studie 
rekenen nodig hebben.
Na de aanmelding volgt een uitnodiging voor een gesprek, 
waarin het vervolgtraject wordt besproken.
Na betaling van s 10, inschrijfgeld is de begeleiding gratis.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar 06 5180 6904 of 
mailen naar rekencoaching.gildepurmerend@ziggo.nl.  l

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen
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Waar is dit?Van de wijkwethouder

Beste lezer, de meest spannende 
tijd voor politici is weer voorbij. 
Voor de gemeente gaat het dan 
natuurlijk over de verkiezingen voor 
de gemeenteraad. Iedere partij wil 
maximale invloed uitoefenen. Zo ook 
natuurlijk mijn partij. En dat lukt het 
best als de partij met een wethouder 
is vertegenwoordigd in het college 
van burgemeester en wethouders.

De afgelopen vier jaar gunde de kiezer mij dit en kon ik vanuit 
die functie iedere wijkkrant een stukje schrijven over wat 
er zoal speelde in de wijk. Natuurlijk moet ik er daarbij als 
wijkwethouder rekening mee houden dat veel zaken binnen 
de portefeuille van een collega vallen en dat ik daar dan niet 
te veel inhoudelijk over kan zeggen. Want daar gaat dan dus 
die collega over. Wel kan ik de verbinding met de wijk leggen 
en vertellen wat het doet voor de wijk, bijvoorbeeld als het 
gaat over parkeren, groen, onveilige situaties, enzovoort. 
Als het gaat over woonoverlast, burenruzies en zo dan kan 
ik daar veel meer over schrijven, maar moet ik wel weer 
voorzichtig zijn, omdat mijn verhaal natuurlijk geen verwijzing 
naar individuele gevallen mag bevatten.
Even terug naar de verkiezingen. De uitslag is bekend. En ik 
moet zeggen, het college heeft een redelijke pluim gekregen 
van de kiezer; wij hebben het kennelijk best goed gedaan. 
De Stadspartij is gestegen van zes naar negen zetels, de 
PvdA van drie naar vijf, en mijn eigen Ouderenpartij AOV 
Purmerend is mooi gelijk gebleven op drie. D66 en CDA 
hebben een zetel verloren en zijn van vier naar drie gegaan, 
maar de coalitie als geheel heeft drie zetels meer gekregen.
Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt wat dit betekent. 
Dat is ook voor mij nog een vraag. Zoals gebruikelijk praat de 
grootste partij eerst met alle andere partijen om te horen hoe 
die denken over de toekomstige coalitie. Daarna kiest die 
partij partners uit om de onderhandelingen mee te starten. 
De eerste gesprekken zijn in de week van 29 november 
geweest. We zullen zien hoe dat verder gaat. Als u dit leest, 
is misschien al meer duidelijk, maar ik heb geen kristallen bol 
en kan daar dus nog niets over zeggen.
Ik begon met te zeggen dat de spannendste tijd voorbij is, 
maar eigenlijk is dat niet zo. Want er is van alles mogelijk en 
voor onze partij en mijzelf breken nu dus spannende weken 
aan – want dat ik nog graag vier jaar de stad wil besturen en 
stukjes voor u wil schrijven, dat staat vast ☺.

Harry Rotgans,
wijkwethouder  l

Geen inzameling 🌲🎆
In verband met de coronamaatregelen gaat de 
kerstbomen en vuurwerkinzameling dit jaar niet door. De 
kerstbomen worden, net als vorig jaar, door een eigen 
dienst van de gemeente opgehaald.

Ken je wijk

De foto in onze vorige 
wijkkrant was genomen op 
het basketbalveldje bij de 
Sterremosstraat. De opgave 
was kennelijk opnieuw 
moeilijk, want we ontvingen 
weer slechts één goede 
oplossing, van Wendy 
Hoff. Zij ontvangt dus de 
cadeaubon van vijftien euro. 
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

Welkom

Op 19 november zagen wij 
de eerste activiteiten van 
nieuwe Gorsbewoners in 
onze nieuwste aanwinst op 
de hoek van de Gorslaan en 
de Purmerweg. Allemaal van 
harte welkom!                    l

Wens
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 2022.

Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

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 PenDijkema.
Column: Cecile Righart.
Wethouder: Harry Rotgans.
Foto’s: Ron ter Schegget.

De volgende wijkkrant verschijnt op 3 februari.
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