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Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

Maandag inloopspreekuur

Aanstaande maandag, 19 december, bent u van kwart over 
twee tot kwart over vier welkom tijdens een inloopspreekuur 
in het buurtpunt aan de Lisdoddestraat.
Zie de bijdrage van de wijkwethouder op de achterpagina!

Gebouw bij 
fietsenstalling 
weer open
Bijna twee jaar geleden, 
in februari 2021, werd 
een medewerker van 
Werkom ’s avonds in de 
fietsenstalling bij het station 
overvallen, waardoor hij 
zwaar gewond raakte. Hij is 

nog altijd niet aan het werk, maar een collega omschreef 
zijn toestand onlangs als ‘naar omstandigheden redelijk’. 

Na het incident werd het gebouwtje bij de fietsenstalling gesloten. 
Het is echter enkele weken geleden weer gedeeltelijk geopend, 
dankzij een initiatief van buurtbewoner Mehdi Ahmadi (52). 

Hoe is dat gegaan?
Ahmadi: “In het verleden was ik automonteur bij een garage 
in Purmerend. Daar moest ik door ziekte mee stoppen. 
Daarna ben ik als vrijwilliger gaan werken bij ‘t Noot in de 
Wheermolen, maar dat buurtcentrum bestaat niet meer. 
En toen ik zag dat dit gebouw, vlak bij de straat waar ik 
woon, dicht was, heb ik contact gezocht met de gemeente, 
want ik wilde daar wel aan de slag gaan. Niet in dienst 
van de gemeente, maar als vrijwilliger, en dat is een tijdje 
geleden rondgekomen.”

U bent hier elke dag?
“Nee; alleen op woensdag, donderdag en vrijdag van elf 
tot vijf uur. En de gemeente wil dat ik eerder dan om vijf uur 
stop als het al donker is en er geen klanten meer zijn. Dit is 
in verband met de veiligheid, want dit gedeelte van de wijk is 
nogal donker.”

U verricht kleine reparaties aan fietsen, zoals de 
medewerkers van Werkom ook deden?
“Ja. Het kost meestal niets. Ik doe het eigenlijk vooral voor 
mensen die het moeilijk kunnen betalen. Als er onderdelen 

moeten worden vervangen, dan kost dat natuurlijk wel geld. 
En lastige of langdurige reparaties doe ik ook niet. Het 
is natuurlijk niet de bedoeling dat ik ga concurreren met 
de fietsenmakers in Purmerend. Ik zit hier niet om geld te 
verdienen, maar om hulp te verlenen aan mensen die dat 
nodig hebben. Tegenwoordig vindt men geld verdienen 
jammer genoeg vaak belangrijker dan hulpverlening. Dat 
ik hier zit, is vooral omdat ik er aan wil bijdragen dat de 
mensen hier in de buurt, jong en oud, meer bij elkaar komen. 
Iedereen is hier welkom, om elkaar te ontmoeten of voor een 
praatje - en er is altijd koffie en thee.”  l

Baardmosstraat
Vanuit de Weteringstraat
loop je de Baardmos in.

Aan weerszijden een welkom
van muurversieringen.

Op de een kabouter Baardmos,
op de ander een landschap
met rivier, bloemen, dieren

en een waakzame uil.

Je kunt links- en rechtsaf
en komt in een eigen wijkje

terecht met vele rijtjeshuizen.
De straat loopt oneindig door.

Het loopt ook nog eens rond
met ergens in het midden

een grasveld met twee baskets
omzoomd door hoge bomen.

Baardmos: je ziet het voor je,
lang, draderig, harig mos,

uitstekend geschikt voor baarden
van kabouters, Sint en Kerstman.

Hennie Pen-Dijkema
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Wij wensen alle wijkbewoners fijne feestdagen

“Hé, kijk nou eens in de krant: een stukje over de collega’s van 
pedicure Wendy; dat is wel iets om even langs te gaan. In de 
oude Sporting De Gors zit nu óók een nieuw buurtcentrum!”
“Buurtpunt”, verbetert Astrid Krüse, sociaal werkster bij Clup: 
“Buurtpunt De Gors klinkt veel knusser; een punt waar buurt-
bewoners samenkomen voor sport, knutselen, spelletjes, gym 
of gewoon voor de gezelligheid.” En inderdaad, als ik naar het 
A4-tje met alle bezigheden kijk, ziet het er uitnodigend uit.
“Het is allemaal nog in de beginfase en met ieder idee van 
onze buurtbewoners zijn we erg blij en proberen we aan de 
slag te gaan, maar we gaan uit van het principe: Vóór de 
buurt, dóór de buurt.”
Op de vragende blik van mijn baasje legt Astrid uit: “We 
willen alles aan de Gorsbewoners aanbieden zónder kosten. 
Alleen voor de gymnastiek voor 55-plussers, van maandag 
van half vier tot half vijf, die door een kracht van Spurd wordt 
gegeven, wordt € 2,50 per keer betaald.”
“Maar de acrobatiek dan?”, vraagt mijn baasje verbaasd. 
De acrobatiek (dinsdag en woensdag van zes tot acht uur 
voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar) wordt door een 
Oekraïnse mevrouw gegeven – gratis –, zodat ze in de running 
blijft. Het les geven op zich is al acrobatiek, want de mevrouw 
spreekt geen Nederlands of Engels, dus je kunt je voorstellen 
dat er veel gelachen wordt bij die ploeg.
“Wel een enorm verschil in leeftijd,” merkt mijn baasje op. 
“Want een vierjarige kan toch niet hetzelfde doen als een 

twaalfjarige?” Bij acrobatiek worden veel dingen samen 
gedaan en dan is het gemakkelijker voor een twaalfjarige om 
een vierjarige op te tillen dan om een leeftijdgenoot op de 
schouders te laten balanceren. Ja, dat klinkt logisch, maar ik 
weet zeker dat mijn baasje daar een keer naar wil gaan kijken.
“De donderdag is de actiefste dag. Dan hebben we drie 
dingen: sinds kort van tien tot elf uur tai chi en ’s avonds van 
zeven tot negen uur de creatieve workshop. Die is ontstaan 
door een vraag van een Gorsbewoonster die met pensioen 
ging en haar tijd tóch productief wil maken.” En nu - met 
de kerstperiode voor de boeg - is er natuurlijk genoeg 
te bedenken.
Alleen als er kosten voor materiaal moeten worden 
gemaakt, wordt er om een bijdrage gevraagd, en dat is altijd 
tevoren bekend.
Maar doe je liever spelletjes gedurende die twee uur, dan ga 
je toch lekker bij de spelletjesgroep zitten klaverjassen, of 
sjoelen, of darten, of... .
“De maandag en woensdag hebben we van tien tot twaalf 
uur tot vaste inloopochtend gebombardeerd. Iedereen kan 
gewoon voor een kopje koffie of thee aanschuiven, een 
praatje maken, informatie inwinnen, buren ontmoeten, zich 
opgeven als vrijwillig(st)er voor een activiteit of een nieuw 
idee aandragen,” vervolgt Astrid. “‘s Maandags ben ik 
sowieso aanwezig en als ik er een woensdag niet ben, dan 
geeft de woensdagvrijwilliger alles aan me door.”
Dus, heb je een idee, blijf er dan niet mee rondlopen, maar 
ga naar de inloopkoffie-ochtend, neem een kopje en laat het 
Astrid weten (of stuur een mailtje naar het Sociaal Wijkteam).
“Als ik nu aan jou zou vragen of we een keer een middag 
kunnen organiseren waarop we bijvoorbeeld ‘Hints’ kunnen 
doen, dan ga jij bekijken of daar ruimte en tijd voor is?”
Ja, zo blijkt het inderdaad te werken.
“Daar houd ik je aan,” besluit mijn baasje. “Misschien is 
het wel leuk om de Gors-Noord tegen de Gors-Zuid te 
laten spelen?”
En ineens zitten beide dames met gebaren uit te drukken 
of het om een lied gaat of om een film of... Mag ik dan ook 
mee? Want ik vind dat ook wel leuk.
“Natuurlijk Banjer, weet je, dan noemen we dat ‘Banjer gaat 
vreemd’, want dan weet iedereen in de Gors dat het maar om 
één keer gaat.”
Woow... . ik ben blij. Als ze dan maar niet beginnen met ‘Het 
is een gezegde, de hond in de pot vinden’, want ik ga echt 
niet in een pot liggen daar!

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

De activiteiten vinden plaats in Buurtpunt De Gors, 
Lisdoddestraat 40.
Meer informatie is verkrijgbaar via Clup Welzijn, telefoon 
0299-480630, en bij Astrid Krüse, telefoon 06–55878493, 
of kijk eens op
www.clup.nl/activiteiten/activiteitenoverzicht-centrum-en-gors
email: a.kruse@clup.nl of centrumengors@swtpurmerend.nl. l

http://www.clup.nl/activiteiten/activiteitenoverzicht-centrum-en-gors
mailto:a.kruse%40clup.nl%20of%20centrumengors%40swtpurmerend.nl?subject=
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Feestdagenwens 
van burgemeester 
Ellen van Selm
Ik wil alle inwoners graag bedanken 
voor het warme welkom in de 
gemeente en hoop ook u binnenkort 
te mogen ontmoeten. Deze 
feestdagen kunnen we gelukkig weer 

met jong en oud samenzijn en echt in verbinding zijn met 
elkaar. Laten we daarvan genieten en naar elkaar omkijken.
Ik wens u mooie en fijne feestdagen.  l

Purvak jubileert
De PurVak bestaat vijftig jaar, en dat 
wordt gevierd. Op zaterdag 7 januari 
2023 is iedereen welkom in sporthal De 
Beuk. Het jubileumfeest is van half elf tot half één voor de 
kinderen van twee tot en met zes jaar en van half twee tot 
vier uur voor de oudere kinderen, tot en met dertien jaar.

De reünie is van twee uur tot half vier in de kantine van de 
sporthal. Daar  wordt onder het genot van een hapje en een 
drankje teruggeblikt op vijftig jaar Purvak. Die bijeenkomst is 
bestemd voor iedereen die ooit bij de PurVak heeft gewerkt of 
er momenteel actief is.
Aanmelden voor het jubileumfeest is niet nodig; voor de 
(gratis) reünie wel. Meer informatie is te vinden op  
www.spurd.nl/purvak50jaar.  l

Activiteiten bij Wherelant  
ook voor ons

Cultuurhuis Wherelant was 
vroeger in onze wijk gevestigd, 
aan de Purmerweg tegenover 
de begraafplaats, waar nu de 
wijk De Wherelanden zit. Al 
enige jaren bevindt het zich in 
de wijk Overwhere, aan de Van 
IJsendijkstraat 403. We ontvangen 
nog altijd informatie van deze 

culturele instelling, meestal over activiteiten die van start 
gaan of plaatsvinden vóór de verschijningsdatum van onze 
wijkkrant. Onlangs verschenen berichtgeving is echter 
wél ook voor ons, Gors-ingezetenen, interessant. Het 
betreft namelijk de aankondiging van een open dag en van 
schoolvakantieactiviteiten, allebei komende maand.

Open dag
Op zondag 8 januari is er voor iedereen die meer wil weten over 
de cursussen bij Wherelant een informatieve open dag. U kunt dan 
(nieuwe) cursussen uitproberen, kennis maken met de docenten 
en vragen stellen. Het nieuwe cursusaanbod staat op de website.

Creatief
Wie in Purmerend ‘schoolva-
kantie’ zegt, zegt ‘PurVak’. 
Tijdens de afgelopen herfst-
vakantie konden meer dan 
250 kinderen bij Wherelant 
hun creatieve ei kwijt in (be-
wegend) beeld, diverse (nep)
taartjes, theater en dans. 
Wil uw kind volgende keer ook meedoen? In de tweede week 
van de kerstvakantie staan op dinsdag 3, woensdag 4 en don-
derdag 5 januari de deuren (figuurlijk) weer wagenwijd open.  l

Gemeente helpt met 
energiebesparing
De uitgaven voor energie lopen in veel huishoudens flink 
op. Misschien geldt dit ook voor u en zoekt u naar manieren 
en middelen om de kosten wat te drukken. Voor mensen 
die de energietoeslag krijgen van de gemeente, is er nu de 
mogelijkheid om voor 175 euro gratis energiebesparende 
producten te bestellen. Deze actie loopt tot 31 december 
2023. Daarnaast stelt de gemeente energiecoaches 
beschikbaar in samenwerking met WelzijnWonenPlus.
In de webshops van het Duurzaam Bouwloket van de 
gemeente kunt u zelf kiezen welke artikelen u wilt kopen. 
Denk hierbij aan producten als tochtstrips, radiatorfolie en 
ledverlichting, die u zelf eenvoudig kunt aanbrengen. Voor 
inwoners die geen energietoeslag ontvangen, zijn dit goede 
manieren om de stook- en energiekosten te helpen verlagen.

Energieverbruik
Een energiecoach kan helpen om verder te besparen op 
uw energiekosten. De coach kijkt samen met u naar het 
energieverbruik in uw woning en geeft advies over eenvoudige 
bespaarmogelijkheden. De energiecoach kan ook helpen met 
het bestellen en aanbrengen van de juiste energiebesparende 
producten als u daar zelf niet zo goed toe in staat bent.
Een aantal tips zetten we hier alvast op een rij:
•  Verwarm alleen de ruimtes waar u veel bent. Hiermee 

bespaart u gemiddeld € 310,- per jaar.
• Zet apparaten niet op stand-by, maar zet ze helemaal uit.
•  Zet uw thermostaat als u thuis bent 1 graad lager dan u 

gewend bent. Hiermee bespaart u gemiddeld € 120,- per jaar.
•  Sluit alle deuren in huis. Tip: met een deurdranger gaan 

deuren automatisch dicht.
•  Laat de warmwaterkraan niet langer of harder lopen dan nodig.
• Plaats tochtstrips bij deuren en ramen.
•  Douche maximaal vijf minuten en gebruik een 

waterbesparende douchekop.
•  Vervang uw verlichting door ledlampen. Die zijn maar liefst 

85 procent zuiniger dan gloeilampen.
•  Houd radiatoren (stof)vrij en hang of zet er niets voor.
Ontvangt u de energietoeslag van de gemeente en wilt u gebruik 
maken van gratis advies van een van de coaches, mail dan naar 
energiecoachpurmerend@welzijnwonenplus.nl of bel naar 0299-
820138. De coaches zijn bereikbaar op dit nummer van maandag 
tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.  l

http://www.spurd.nl/purvak50jaar
mailto:energiecoachpurmerend%40welzijnwonenplus.nl?subject=
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Van de wijkwethouder

Ook in uw wijk kunt u in gesprek met de 
wijkwethouder, wijkmanager en wijkagent 
over zaken die u kwijt wilt. Dat kan van 
alles zijn: een klacht, een mooie ontwikke-
ling, of wensen of plannen waarmee u uw 
omgeving een beetje mooier wilt maken.  
Al uw gedachten zijn welkom.

Wij vinden het belangrijk met u in contact te zijn. Tenslotte 
gaat het om uw eigen leefomgeving, en die wilt u natuurlijk 
zo prettig mogelijk ervaren. Hoe mooi zou het zijn als wij u 
daarbij kunnen helpen.
Wel vind ik het goed om met u te delen dat veel kan, maar 
niet alles. Bij elke klacht of ieder idee kijken we wat er, samen 
met onze partners, mogelijk is, en laten u de uitkomst daarvan 
weten. Als het kan, laten we weten wat en wanneer we iets 
doen, en als het niet kan, dan leggen we dat aan u uit.

U vindt ons op maandag 19 
december in het pas geopende 
buurtpunt in de Lisdoddestraat 
40, het pand van voormalig 
Sporting de Gors. We zijn daar 
van 14.15 tot 16.15 uur, en 
natuurlijk staan koffie en thee 
voor u klaar.
Ik hoop u dan te spreken!
 
Harry Rotgans,
wijkwethouder  l

Bezorging niet overal
Bij de bezorging van de vorige wijkkrant (en het erbij 
behorende Purmerends Nieuwsblad) is weer het een 
en ander misgegaan. Dat gebeurt wel vaker. 

Rodi is er verantwoordelijk voor, maar het gaat ons te ver 
om die overal de schuld van te geven. Als een bezorger om 
welke reden dan ook de wijkkrant niet wil of kan bezorgen 
en daar Rodi niet van in kennis stelt, kan die hoogstens de 
klachten in ontvangst nemen en de in gebreke gebleven 
bezorger opdracht geven de wijkkranten alsnog te bezorgen.
 
Hopelijk hebben de bezorgers goede voornemens 
voor het nieuwe jaar en ontvangt u dan uw wijkkrant op 
de donderdagen 2 februari, 23 maart, 4 mei, 22 juni, 
21 september, 2 november en 14 december (of uiterlijk 
het weekend erna). Noteer de data in uw balboekje!
 
Mocht u dan een keer toch geen wijkkrant hebben 
ontvangen, dan kunt u in de bibliotheek en de Plus in 
Winkelcentrum Zwanebloem een exemplaar ophalen.
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 in de hal van 
het Dijklander Ziekenhuis. We ontvingen liefst 33 goede 
oplossingen; enkele zelfs van ver buiten onze stadsgrenzen. 
Die waren afkomstig van medewerksters van bovengenoemd 
ziekenhuis, die onze wijkkrant daar zagen liggen en er 
belangstellend kennis van namen – nóg een reden om in de 
zorg te gaan werken!

Na loting gaat de VVV-cadeaubon van vijftien euro naar Joost 
van Schaik. 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

Eindejaarswens
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 2023.

Waar is dit?

mailto:wijkkrantgors%40gmail.com?subject=
mailto:wijkkrantgors%40gmail.com?subject=

