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Kies een club

Op 16 mei is de landelijke 
actie ‘Kies een club’ van 
start gegaan. Doel hier 
van is zo veel mogelijk 
jongeren de kans te geven 
lid te worden van een 
sport- of cultuurclub. Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
kan hierbij financiële 
ondersteuning verlenen.

Op kieseenclub.nl kunnen ouders via het telefoonnummer  
088-8800888 of via een digitaal formulier hulp vragen.
Wilt u meer weten over de werkwijze van het fonds en/
of wilt u een aanvraag indienen, neem dan contact op met 
wijksportcoach Rosan Ootes: r.ootes@spurd.nl of 
0299-418100.  l

Buurtpunt in Sporting de Gors

Omdat het pand van Sporting de Gors aan de 
Lisdoddestraat, bij het Rietsingelpad, al een tijdje leeg 
staat en de bouw van de appartementen nog wel even 
op zich laat wachten, heeft de gemeente besloten het 
voorlopig beschikbaar te stellen als buurtpunt. Dit 
meldt Clup Welzijn.

Een buurtpunt is een plek voor wijkbewoners om elkaar te 
ontmoeten, een kop koffie te drinken, te sporten, gezamenlijke 
activiteiten te organiseren of creatief aan de slag te gaan. 

Wilt u deel uitmaken van deze plek en er samen iets leuks van 
maken voor de buurt? Kom dan eens langs om kennis te maken. 
Dit kan iedere maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.

U kunt ook telefonisch of via de mail contact opnemen met 
het sociaal wijkteam via gorsencentrum@swtpurmerend.nl,  
of rechtstreeks met Astrid Krüse, telefoon 0655878493.  l

Puntmosstraat
Vanaf Weteringstraat de Puntmos in,
verwelkomd door vier hoge bomen,
Christusdoorns zo te zien, stuit je

op de groenstrook langs de spoorbaan.

Linksaf strekt de straat zich uit
met nog een kleine aftakking,
een soort hofje met speelveld,

aan het eind daarvan een poortje.

Nog wat buigingen en dan loopt
de Puntmos uit op het Bladmoshof,

waar het ruim is en licht
met een groot veld in het midden.

Wie hier woont, zal veel treinen horen,
of raak je er helemaal aan gewend,

valt het je nog nauwelijks op,
misschien alleen bij mist: toeoeoet!

Het puntmos groeit hier wellicht
in de gazons, het vormt matten

en doet zijn naam eer aan:
de stengeltop vormt een spies.

Hennie Pen-Dijkema
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond

Als we bij de apotheek medicijnen ophalen, zegt m’n 
baasje ineens tegen de apothekersmevrouw: “Het is hier 
voor ons bezoekers wel mooi geworden met die verbou-
wing, zo ruim en zo licht. Maar jullie komen er een beetje 
bekaaid van af. Jullie zitten in zó’n donker hok.”

De apothekersmevrouw kijkt 
haar verbaasd aan: “Oh nee, 
we zijn erg blij, want het is juist 
erg ruim en licht geworden.” 
Ik vind het niet zo’n gekke 
gedachte van m’n baasje, 
want achter grote medicijn-
kasten zie ik - inderdaad in het 
donker, heel verloren - iemand 
achter een computer zitten. 
Ik weet wat mijn baasje denkt 
(‘Werk ik voor de wijkkrant of 
niet?’), en ja, ze zou het zelf 
wel willen zíén!
“Is niet gebruikelijk, maar...”, de 
mevrouw kijkt even naar háár 
baasje, of die het goed vindt 
(de apotheker knikt goedkeu-
rend), “komt u maar mee.”
Eerst lopen we voorbij de 

kast met de meest voor de hand liggende medicijnen (koorts, 
hoesten, pijnstillers). Aan de achterkant daarvan zien we twee 
grote koelkasten, een paar computers, en vanaf het plafond 
tot aan de vloer rijen met laadjes. “Deze mevrouw...” de me-
vrouw knikt naar een collega, die druk heen en weer loopt, “is 
ons logistiek centrum, dat wil zeggen dat ze alle voorraad bij-
houdt en er voor zorgt dat die up-to-date blijft.” Alleen het op 
de goede plek neerleggen van de nieuwe voorraad lijkt me al 
een enorme klus. Met deze hulp is iedereen dus erg blij.

“En de andere collega’s – de 
apothekersassistentes - zijn 
de spinnen in het web, zoals 
ik dat oneerbiedig noem. Wij 
zijn de tussenpersoon tussen 
patiënt, arts, leverancier en 
ziektekostenverzekering. Nú 
zijn we én klantvriendelijk én 
ontzettend klantgericht, en 
vroeger – de mevrouw werkt 
hier al 37 jaar! - waren we al-
leen klantvriendelijk. Nu moe-
ten wij checken of bepaalde 
medicijnen die een cliënt 
krijgt, samen gaan, of er bij-
werkingen kunnen optreden, 
en of de dosering nog de-
zelfde is. Bij onduidelijkheden 

nemen we contact op met de arts, want dié kan natuurlijk ook 
een fout maken. Of als een medicijn bijvoorbeeld niet vergoed 
wordt, proberen we met de arts te overleggen of een ander 
merk kan worden voorgeschreven. Ja, het is heel zorgvuldig 
werk, en daarom zijn we ook zo blij met deze verbouwing, want 
de nieuwe indeling geeft veel meer rust. We mogen immers 
geen fouten maken.”
Eigenlijk wist ik dat allemaal wel, maar als je het zo hoort, is 
het tóch imponerend. De verzekeringsmaatschappijen bepa-
len wat een apotheek mag leveren. Bij de meeste maatschap-
pijen mag de apotheek de voorgeschreven medicijnen zelf 
leveren, maar hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld incontinentie-
materiaal, worden door een vaste derde partij verstrekt.

Behalve al dit uitpluiswerk kan een apotheek er ook voor 
zorgen dat mensen in een overzichtelijke verpakking (och-
tendpillen, middagdosering en avonddosis) voor een hele 
week hun dagelijkse medicijnen krijgen, want het is soms een 
heel gepuzzel welk medicijn je op welk uur van de dag móet 
innemen en niét mag vergeten.
Dat kan soms zó belangrijk zijn, dat er als extra controle naar 
een cliënt die op de ‘actielijst’ staat, af en toe gebeld wordt om 
te vragen of alles goed gaat, of alles keurig is ingenomen, of 
er geen bijwerkingen zijn, en of alles duidelijk is. “Want veel 
mensen weten niet precies waar welk medicijn voor is. Het 
ene kan bijvoorbeeld voor de bloeddruk zijn, terwijl een ander 
medicijn nodig is om de bijwerkingen van het bloeddruktablet 
te onderdrukken. Allemaal erg gecompliceerd!” Oh, nu snap ik 
ook waarom je mensen soms met een hele boodschappentas 
met medicijnen naar huis ziet gaan.

Als we weer buiten lopen, zegt m’n baasje tegen me: “Gezond 
blijven, hè Banjer, dat is het beste.” Verstandige woorden; aan 
mij zal het niet liggen. Tenminste... als we lekker blijven wande-
len en ik af en toe een sappig kluifje krijg!

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

Er zit nog geen schot in
Van de regenwaterproblemen in Klein Where, aangekaart 
door Sanne Hulskramer, houden we u al heel lang op 
de hoogte. Het gaat zoals bekend over afvoerpijpen die 
het regenwater niet voldoende afvoeren. In de vorige 
wijkkrant konden we melden dat BAM, de bouwer, van 
plan was schotten in de dakgoten te plaatsen om het water 
gelijkmatiger over de regenpijpen te verdelen. Dit is echter 
nog niet gebeurd, laat Sanne ons desgevraagd weten. “En er 
is ook nog geen afspraak voor gepland. Gelukkig hebben we 
de afgelopen maanden niet heel extreme regenbuien gehad; 
de schade is dan ook redelijk beperkt gebleven.”

Wordt helaas opnieuw vervolgd...  l
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Jaar van verhalen

Klas M1A van het Nelson Mandela College had 
woensdag 25 mei de eer als eerste middelbare 
school te mogen werken met ‘2022, Jaar van 
verhalen’. Dit educatieve programma is ontwikkeld 
door het Waterlands Archief in samenwerking met 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
Bibliotheek Waterland.

De klas boog zich onder leiding van docent Dick Hali over 
het hoofdstuk ‘Purmerend’ en werkte aan de opdracht ‘Geluk 
met je koe’ over de geschiedenis van de veehandel op 
de Koemarkt. Naast het hoofdstuk over Purmerend zijn er 
hoofdstukken over Beemster en Purmer.

Het programma is gemaakt vanwege de fusie van de ge-
meenten Purmerend en Beemster en het 400-jarig bestaan 
van de Purmer. Aan de hand van gevarieerde ‘verhalen’ 
maken leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs 
en de brugklas van het voortgezet onderwijs kennis met 
de lokale geschiedenis. De opdrachten zijn onderverdeeld 
in verschillende niveaus. Naast ‘Geluk met je koe’ zijn er 
opdrachten over bijvoorbeeld onze omgeving rond 1300, 
kasteel Purmersteyn, de forten in de Beemster, kunstschilder 
Carel Fabritius, de meermin en de Purmer en het water. Het 
programma kan eventueel worden uitgebreid met een wan-
delroute door het centrum van Purmerend en/of fietsroutes 
door Beemster en/of Purmer.

Het programma bestaat uit een inleidende digitale 
presentatie, werkboekje, antwoordenboekje en 
docentenhandleiding, en kan gratis worden aangevraagd bij 
het Waterlands Archief via educatie@waterlandsarchief.nl.  
Zie ook www.waterlandsarchief.nl onder de knop Onderwijs.

Op de foto, aangeleverd door het Archief, werkt de klas van 
het Nelson Mandela College aan de opdracht.  l

Maatjes gezocht

‘Vriendschappelijk Huisbezoek’ van Humanitas in Purmerend 
is benaderd door iemand die erg van vissen houdt, maar 
dat graag eens per twee weken samen met iemand anders 
wil doen. Bent u visliefhebber en wilt u zich als vrijwilliger 
hiervoor aanbieden, dan kunt u bellen naar Lotte Wouters 
van Humanitas, 0612981587, of mailen naar vhb.maatjes.
purmerend@.

Humanitas zoekt ook ‘maatjes’ om eens per veertien dagen 
iemand een bezoek te brengen. Hiervoor kunt u zich op 
dezelfde manier opgeven.  l

Zoek de acht verschillen 
Er is nog altijd niets veranderd bij het speelplaatsje in de 
Goudmosstraat. Banjer vindt het wachten dan ook erg 
moeilijk. Voor wat afleiding heeft hij op twee exemplaren van 
een foto van het speelplaatsje acht verschillen aangebracht. 
Kun je ze ontdekken?  l

mailto:educatie%40waterlandsarchief.nl?subject=
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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 8 september.

Van de wijkwethouder

Het is een goede gewoonte 
dat wethouders openbare 
optredens doen binnen hun eigen 
portefeuille. Dus bij onderwerpen 
waar zij zelf over gaan. Soms 
lukt dat niet en vindt het college 
het toch belangrijk dat een 
wethouder naar dat openbare 
optreden gaat. Bijvoorbeeld een 

opening, een prijsuitreiking of iets anders waarvoor de 
portefeuillehouder is uitgenodigd. Als dat zo is, gaat 
een van de anderen.

Onlangs was dit het geval bij de opening van een 
tentoonstelling in het Purmerends Museum. Dat is cultuur, dus 
de verantwoordelijkheid van collega Tijmstra. Zij was echter 
verhinderd en ik heb wel iets met cultuur. Wij besloten dat ik die 
opening zou doen namens haar.
Zo gezegd zo gedaan. Het ging om een schilderijenten-
toonstelling van de Purmerendse kunstenaar Alan Standen. Hij 

schildert vooral abstract. Een 
stijl waar mijn partner en ik 
veel van houden. De conclusie 
was al snel getrokken dat zij 
met mij mee zou gaan.
Zoals wel vaker waren wij 
ruim voor de opening in het 
museum om de schilderijen 
rustig te kunnen bekijken. Wij 
waren blij verrast door wat wij 
zagen. En waren er al snel 
uit dat wij een aantal werken 
wilden hebben.
Na de opening, waar de 
directeur van het museum 
zoals wij dat van hem gewend 
zijn een prachtig inhoudelijk 
verhaal had en ik mij ook 
nog tot de schilder en het 
publiek richtte, hadden wij een 

uitgebreid gesprek met Alan en zijn echtgenote Mieke. Het was 
duidelijk dat Alan nog veel meer werken had en wij spraken af 
samen naar het atelier te gaan om daar een keuze te maken.

En dat hebben wij gedaan! Een aantal werken hangt nu te 
pronken in ons appartement en onlangs hebben wij er nog 
een paar bij gekocht. Abstracte kunst fantastisch passend 
in ons strakke interieur. Alan en Mieke zijn bij ons geweest 
en waren heel blij met de wijze waarop wij de werken een 
plek hebben gegeven. Zo zie je maar hoe een onverwachte 
bestuurlijke ‘klus’ kan uitmonden in een mooi resultaat. 
Toeval bestaat niet zou je haast zeggen.

Harry Rotgans,
wijkwethouder  l

Waar haal ik de wijkkrant?
Mocht u een keer geen 
wijkkrant hebben ontvangen, 
dan kunt u in de bibliotheek 
en de Plus in Winkelcentrum 
Zwanebloem een exemplaar 
ophalen. In het ziekenhuis 
liggen ze helaas niet meer.
In de bieb liggen ook 
exemplaren van de andere 
wijkkranten. U kunt die dus 
allemaal lezen!                    l

Ken je wijk
De foto in onze vorige wijkkrant was genomen bij de tuin 
van het Wooncollectief aan het Rietsingelpad. We ontvingen 
maar liefst dertig goede oplossingen. Na loting gaat de VVV-
cadeaubon van vijftien euro naar Rob van Wijk. 
Van harte gefeliciteerd!
Hier de nieuwe opgave. Stuur uw oplossing binnen vier 
weken (in verband met de zomervakantie) naar onze redactie: 
wijkkrantgors@gmail.com. Vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden.  l

Alan Standen

Bron foto: website www.laagholland.com

Waar is dit?
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