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Schildpadden gesignaleerd
In het watertje dat ingeklemd ligt tussen het Oudelandsdijkje 
en de Purmerringvaart, achter de begraafplaats, is een grote 
diversiteit aan natuur te vinden. Dat vindt ook wijkbewoner 
Henk Vrijbloed: “Met mooi weer zie je verschillende 
schildpadden bij eenden en andere dieren op hun nest zitten,  
op takken aan de oever, etc. Ik heb er vorige week ongeveer 
tien geteld, maar wellicht zijn er veel meer.“ 

Onze fotograaf ging kijken. Met succes, maar hij kreeg ook 
kuifeenden en een zwanendans in beeld. Ook die wil hij u 
niet onthouden. l

Schotten in de dakgoten
Over de regenwaterproblemen in Klein Where, aangekaart 
door Sanne Hulskramer, houden we u al meer dan een 
jaar op de hoogte. Het gaat, zoals inmiddels bekend mag 
worden verondersteld, over afvoerpijpen die het regenwater 
niet voldoende afvoeren. Het laatste nieuws is dat de BAM, 
de bouwer, van plan is schotten in de dakgoten te plaatsen, 
zodat het regenwater gelijkmatiger wordt verdeeld over de 
regenpijpen. Deze aanpassing moet het probleem oplossen. 
Wordt vervolgd.  l

Hondsdrafstraat

Onopvallende straat
verscholen achter laan,
doodlopend op sloot.

Bocht aan de andere kant,
alleen zo kom je er uit.

Parkeerplaats voor de sloot,
verstopt voetpad naar laan.

Aan een kant grenzen huizen
met hun tuinen aan water,

tegen dijk en ringvaart aan.

Zijpad over brug naar dijk.
Eend snatert, meerkoet blaft.

Aan een muur in de straat
twee Zaanse vogelhuisjes.
Sjiek verblijf voor mezen.

Hondsdraf zul je in tuinen 
kunnen zien of langs de stoep.

Het wandelt en woekert,
bloeit paars met geurend blad,
moet soms beteugeld worden.

Hennie Pen-Dijkema
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond

“Gelukkig hoeven we geen rekening meer met corona-
maatregelen te houden. Dus er kan weer gewoon in de 
schooltuinen gewerkt worden.” Sjon Leek, die voor de 
gemeente Purmerend natuur- en milieu-educatie verzorgt, 
kijkt tevreden naar de voorraad zaden (zinnia’s, kantbloem, 
strobloem, korenbloem, zonnebloem en als groente radijs, 
tuinkers, aardappelen, boerenkool en stambonen), die over de 
deelnemende scholen verdeeld moet worden. “Maar”, vervolgt 
hij, “zo ver is het nog niet, want er wordt pas op 4 april gestart.”

Een school die genoeg geïnteresseerde tienjarigen heeft, kan 
zich bij Sjon aanmelden en krijgt dan een vaste dag en tijd 
toegewezen om met de aankomende tuindertjes onder zijn 
toeziend oog van april tot eind september aan de slag te gaan. 
In de Gors liggen 200 schooltuintjes van twee bij drie meter. 
Dat lijkt klein, maar er is meer dan genoeg werk te doen. 
Het meeste is onkruid weghalen en uitgebloeide bloemen 
wegknippen. “Het is wel handig als ieder kind een eigen 
bordje met zijn of haar naam maakt en dat bij het eigen 
schooltuintje in de grond steekt. Dan kan ik namelijk zien 
waar ik meer uitleg moet geven.”
En geloof het of niet: alle kinderen doen echt zelf het werk. 
Denk ook niet dat er verschil is tussen wat jongens en wat 
meisjes leuk vinden; iedereen is even druk bezig. 
Maar zijn er geen kinderen bij die bang zijn voor wormen of 
spinnen? “Ja, gebeurt wel; helemaal als jongens de meisjes 
daarmee gaan plagen. Maar ik doe mijn best om ze daar 
overheen te laten komen, en dat lukt eigenlijk altijd.”
Gaat het werken in de schooltuintjes ook bij regen door? 
Jeetje, wát een vraag! “Ja, natuurlijk! Nou, laat ik het zó 
zeggen: bij miezeren wel, maar bij hoosbuien niet, want water 
geven is ook een onderdeel van tuinieren. Maar dat is in dit 
kikkerlandje minder nodig, hoewel? Afgelopen jaar hebben we 
zelfs gehad dat er door die ontzettende regenval veel verrot is. 
Ja, dat kan ook gebeuren; dat hoort ook bij het tuindersleven.” 

Het tuinieren is Sjon met de paplepel ingegeven. Opgegroeid 
in een tuindersgezin zat hij met vijf jaar al op een klein 
trekkertje om groente te oogsten. Die oogst werd door hem 
en zijn vier broers naar z’n moeder gebracht, en dan gingen 
ze bijvoorbeeld allemaal de bonen in stukken breken. Z’n 
moeder maakte alles verder schoon en sloeg dan aan het 
inmaken. Jeetje, wat een werk! “Maar dat was gezellig, hoor.”
De lagere en middelbare tuinbouwschool en de 
lerarenopleiding van de pabo heeft bij hem voor een heleboel 
parate kennis gezorgd en Sjons ‘natuur’talent zorgt er voor dat 
hij dat op een plezierige manier aan kinderen door kan geven.
Al doende zijn er nieuwe plannen ontstaan. De laatste 
schooltuindag wordt voor de scholen bijvoorbeeld met een 
soep van eigen groente afgesloten. Dat was zó’n succes,  
dat de scholen nu ook kunnen intekenen voor een les in... 
inderdaad, soep maken. En natuurlijk is pannenkoeken 
(van graan tot pannenkoek) bakken een favoriet, of 
appelmoes maken, maar ook vogelvoer maken spreekt erg 
tot de verbeelding.

En wat dacht u van lessen over uilen en valken, of hoe maak je 
kaas en boter, of hoe leven bijen, of wat tref je allemaal in een 
slootje aan? Jammer voor ons, maar het is alleen voor scholen.

Mogen wij voor in onze septemberwijkkrant een paar keer op 
het schooltuincomplex langskomen, de kinderen bezig zien 
en vragen wat ze er van vinden? En hoe alles stap voor stap 
mooi wordt?”  “Natuurlijk, leuk!”
Dat gaan we dus doen. En nu maar hopen dat het geen natte 
zomer wordt.

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

Raadsleden in de wijk
In het kader van het startprogramma van de nieuwe 
gemeenteraad bezoeken de raads- en commissieleden 
de verschillende wijken van Purmerend. Op 15 april 
was wijk de Gors aan de beurt voor een bezoek. Onder 
begeleiding van wijkmanager Zohra Azzouz werd vanaf 
het stadhuis begonnen aan een wandeling door de wijk. 
Er waren ongeveer twintig deelnemers vanuit de raad 
en ook wijkwethouder Harry Rotgans was van de partij. 

De eerste korte stop was 
op de Waterlandlaan bij de 
bibliotheek. Er werd een 
toelichting gegeven op het 
plangebied Waterlandkwartier. 
We kwamen langs het gebouw 
van ‘Sporting de Gors’, 
waarvoor afwegingen worden 
gemaakt voor een voorlopige 
nieuwe bestemming, 
voorafgaand aan de plannen 
voor seniorenwoningen op 
deze plek.
Tijdens de wandeling passeerden we ook de waterrijke 
en groene plekken van de Gors, rond de vijver bij de 
Spaarbekkenkade en de Gorssloot bij het Rietsingelpad en 
toen we bij het Gorsebos arriveerden ging spontaan de zon 
schijnen. Zwanebloem kan wel het centrum van de Gors 
worden genoemd en mocht niet in het wijkbezoek ontbreken. 
Pal achter het winkelcentrum, bij Dotterbloem, ligt het 
wijkkantoor, waar de wandeling eindigde en nog gelegenheid 
werd gegeven tot het stellen van vragen en het uitwisselen van 
ervaringen tijdens deze tocht. Over het algemeen was men 
onderde indruk van de diverse uitstraling van ‘onze’ wijk.
Met dank aan Zohra Azzouz, wijkmanager, en Astrid Krüse 
van Clup Welzijn.

Carla Brocken-Swart,
Gemeenteraadslid en Gorsbewoner  l
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Nachtopvang in 
de zeevangstraat

Het opvangen van mensen 
die een dak boven hun 
hoofd nodig hebben, is 
weer (of eigenlijk nog 
steeds) actueel, ook in 
Purmerend. 

Daarom biedt de Stichting Algemeen Opvangcentrum 
Purmerend (AOP) tijdelijke opvang en begeleiding aan 
mannen en vrouwen met of zonder kinderen die niet meer 
thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen 
en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij 
te handhaven. De hulpverlening is er op gericht deze mensen 
in staat te stellen (weer of meer) zelfstandig te functioneren.
In onze wijk, op het adres Zeevangstraat 2, biedt de 
organisatie nachtopvang aan van 20.00 tot 08.00 uur. Dit 
kost 7,50 euro per nacht. U kunt zich er melden tussen 
09.00 en 17.00 uur. Er volgt dan een korte intake en er wordt 
beoordeeld of u gebruik kunt maken van de nachtopvang. 
Als dit het geval is, krijgt u toegang voor drie nachten. 
Er is gelegenheid om op de dagopvang in de avond een 
avondmaaltijd te nuttigen en er is de mogelijkheid om te 
douchen en uw kleding te wassen. Als u uw verblijf wilt 
verlengen, dan kunt u zich op maandag en donderdag 
tussen 9.15 en 10.15 uur melden. Is de nachtopvang vol, dan 
geldt een roulatiesysteem.

Maatschappelijk
Stichting AOP biedt ook al jaren maatschappelijke opvang 
voor mensen in Purmerend/Waterland van achttien jaar 
en ouder die dakloos zijn of dreigen te raken. Hierbij kan 
ook een probleem als verslaving, huiselijk geweld of een 
psychiatrisch toestandsbeeld een rol spelen. De volledig 
ingerichte woning of kamer neemt de eerste onzekerheid 
weg: het woonprobleem. Vervolgens gaat u samen met uw 
maatschappelijk werker aan de slag om zo snel mogelijk uw 
zaken weer op de rit te krijgen.
U kunt zich aanmelden op de locatie Gouw 10, via 
het telefoonnummer 0299 434766, of via de website  
www.opvangcentrumpurmerend.nl.  l

Het ooievaarsnest is er weer
Het ooievaarsnest dat te 
zien is vanaf de Gorslaan 
bij het ziekenhuis is weer 
in gebruik!

Home-Start helpt gezinnen  
en zoekt vrijwilligers

Home-Start is een organisatie die zich inspant voor 
gezinnen met jonge kinderen. Elk gezin kent immers 
wel eens lastige tijden. Er wordt tegenwoordig veel 
gevraagd van zowel ouders als kinderen. 

De ouders werken beiden en de kinderen gaan na schooltijd 
naar allerlei clubjes. Dat maakt dat het wel eens te veel wordt 
en er problemen ontstaan. Dan is een helpende hand of een 
luisterend oor meer dan welkom. Home-Start helpt gezinnen 
bij het opvoeden van opgroeiende kinderen en is op zoek naar 
vrijwilligers.

Joke Oudejans is al 21 jaar de promotor en coördinator van 
Home-Start in Purmerend en Beemster, tegenwoordig gemeente 
Purmerend. Ze draagt Home-Start meer dan een warm hart toe, 
en tijdens het interview blijkt hoe betrokken Joke is.

Uitdagingen
Waarom loop je zo warm voor Home-Start? Joke: “Ik gun elk 
kind een fijn thuis met competente ouders die tevreden zijn over 
zichzelf. Dat is niet vanzelfsprekend. Een gezin kan voor veel 
uitdagingen komen te staan. Denk aan opvoedproblemen met 
een kind, geen contacten in de buurt waar je even op terug kunt 
vallen als het even tegenzit of wanneer het je gewoon even te 
veel is. Soms kun je wel wat hulp gebruiken. Home-Start biedt 
via een vrijwilliger dat steuntje in de rug. Door een wekelijks 
bezoek kan die opvoedingsondersteuning geven, luisteren en 
tips geven.” 

Ondersteuning
De hulpvraag is heel divers. Naast een overladen programma 
kun je problemen met een kind hebben, even niet weten hoe je 
verder moet, eenzaam zijn door weinig of geen contacten en/
of geen familie in de buurt, of door cultuurverschillen gewoon 
niet weten hoe het moet. Niet elk gezin heeft immers een sociaal 
netwerk waar het uit kan putten. Joke: “Home-Start is als een 
goede buurvrouw, die een kop koffie met je drinkt of samen met 
jou iets leuks doet. Die je kind aandacht geeft als je het even 
niet meer ziet zitten. En die je ook kan leren hoe je een netwerk 
opbouwt. Dat is het doel van Home-Start: kinderen een goede 
start bieden.”

Helpen
Home-Start wil al die gezinnen die aangemeld worden graag 
helpen. Wil en kun jij helpen? Ben jij die opvoedingservarene die 
een dagdeel per week beschikbaar heeft om het verschil te maken 
voor een gezin? Je bent dan van harte welkom in het team.
Van Home-Start krijg je ter aanvulling op je opvoedervaring 
een training voordat je begint. Na de start volgen 
terugkombijeenkomsten, waar je met de andere vrijwilligers 
ervaringen kunt uitwisselen.
Wil je helpen? Voor meer informatie kun je mailen of bellen: 
J.Oudejans@humanitas.nl of 06-22411860.

(interview door redactie wijkkrant weidevenne)  l
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Van de wijkwethouder

Het is de tijd van afscheid. Soms 
heb je van die periodes dat heel veel 
mensen in je omgeving afscheid 
nemen. Soms gedwongen door de 
omstandigheden, soms vanwege een 
nieuwe uitdaging en soms gewoon 
omdat het tijd is.
Gisteren nam ik afscheid van 
collega Van Meekeren. Hij was de 
afgelopen vier jaar wethouder, maar 

de verkiezingen en ontwikkelingen in zijn partij maakten 
dat hij niet terugkwam, noch als wethouder, noch als lid 
van de gemeenteraad. Maar hij ontwikkelt zich door op het 
vakgebied duurzaamheid.
Vandaag neem ik afscheid van een projectleider die heel 
veel heeft betekend voor de veranderde samenwerking op 
het gebied van de veiligheid van gezinnen, kinderen en 
individuele personen, en die de heroriëntatie van onze GGD 
een stuk verder heeft geholpen. Niet alleen voor Purmerend, 
maar ook voor de gemeenten in de regio is dat jammer.
Volgende week een afscheid van een bestuurder van ons 
ziekenhuis die bij een andere instelling een nieuwe uitdaging 
heeft gevonden, en binnenkort van de directeur van ons 
warmtebedrijf SVP.
Ik prijs mij gelukkig dat voor een aantal van de mensen die ik 
noemde al goede opvolgers in beeld zijn, soms al benoemd 
zelfs. Want zo ging het, zo gaat het en zo zal het altijd blijven 
gaan. Goede mensen komen en gaan en er komen nieuwe 
goede mensen voor in de plaats. Dit soort overpeinzingen 
heb ik wel eens, nu de kiezer het mijn partij en daarmee mij 
weer gegeven heeft deel van het bestuur van onze gemeente 
uit te mogen maken. Ik doe dat met veel liefde, plezier en 
inzet. Want, zo tegen het eind van mijn loopbaan, kan ik wel 
zeggen dat politiek, het besturen van een stad, het leukste is 
dat ik in mijn leven heb gedaan. Wat werk betreft dan hè. En 
wie weet volgt het afscheid ook voor mij in 2026 of, wie weet, 
misschien nog wel niet. Laten we zien wat er gebeurt en eerst 
maar eens even onze eigen gemeente een stuk verder helpen 
op de goede weg die wij zijn ingeslagen.
Wij spreken elkaar nog!

Harry Rotgans, wijkwethouder l

Spreekuur Digitale Overheid
Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook 
contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal, maar 
voor veel mensen is dit lastig. Kun je wel wat hulp gebruiken, 
of ken je iemand die hulp nodig heeft? Kom dan langs 
in de bibliotheek bij het Spreekuur Digitale Overheid. De 
medewerkers denken met je mee en geven je informatie, 
zodat je weer verder kunt. Ze kunnen ook een afspraak 
maken met een organisatie die je verder helpt. 

Je hoeft geen lid van de bieb te zijn. Veel zaken kun je via 
internet regelen met de overheid, zoals belastingen en 
toeslagen, zorg regelen, werk zoeken, rijbewijs verlengen, 
AOW aanvragen, verkeersboetes betalen en nog veel meer.
Je moet hiervoor wel een DigiD hebben en met een computer 
kunnen omgaan. Veel mensen vinden dit lastig. Op het 
spreekuur laten de medewerkers graag zien waar je de 
informatie kunt vinden en hoe het werkt.

Het Spreekuur Digitale Overheid is elke woensdagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur in de Bibliotheek, Waterlandlaan 40. 
De hulp is gratis en een afspraak maken is niet nodig.Kijk 
voor meer informatie op www.clup.nl of  
www.bibliotheekwaterland.nl. l 

Ken je wijk
De foto in onze vorige wijkkrant was genomen in de 
fietsenstalling bij het station. Het was kennelijk een moeilijke 
opgave, want we ontvingen geen enkele goede oplossing. 
Dus wordt de cadeaubon van vijftien euro niet uitgereikt. 

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

Waar is dit?

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 23 juni.
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