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Ze rijden dagelijks door de 
wijk, de bussen van Vereniging 
Vervoer Ouderen (VVO). Mensen 
die minder mobiel zijn, worden 
met de bus naar verschillende 
bestemmingen gebracht. Soms 
is dat familie, dokter, ziekenhuis 
of bingomiddag, maar ritjes naar 

winkelcentrum of zwembad zijn ook de gewoonste zaak 
van de wereld. Er rijden drie bussen met vrijwilligers als 
chauffeur, die vanuit het kantoor aan de Hannie Schaftstraat 
worden aangestuurd – en dit al veertig jaar.

 Op woensdag 18 mei 1983 overhandigde Jan Stiemer, 
namens Werkmansvereniging Vooruit, de sleutel van de 
eerste bus aan oud-wethouder en voorzitter Karel Bakker, 
penningmeester G. Schoen en secretaris  A. Boddé, met de 
wens dat de bus ‘vooral de sociaal zwakkeren zou helpen’. 
De vereniging is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige 
organisatie, waarvan veel mensen gebruik maken. Er zijn 
ongeveer driehonderd leden, die veertig euro per half jaar 
betalen en daarvoor gratis worden vervoerd. Gemiddeld 
zestig mensen per dag maken gebruik van deze service en 
worden naar hun bestemming gebracht en weer opgehaald. 
De bussen rijden alle werkdagen van 9.00 tot 16.45 uur.

Gesponsord
De VVO wordt al jaren gesponsord door een twintigtal trouwe 
Purmerendse bedrijven, en de gemeenten Purmerend/

Beemster, Waterland en Wormerland geven subsidie. De hele 
organisatie wordt gerund door 55 enthousiaste vrijwilligers, 
die onderverdeeld zijn in bestuur, telefonisten en chauffeurs.

Op zaterdag 1 april is er een feestelijke bijeenkomst voor alle 
(ex)-vrijwillig(st)ers en sponsoren. Deze wordt gehouden in 
het Buurthuis, Middenpad, Zuidoostbeemster, van 14.00 tot 
16.00 uur. Je kunt je aanmelden via info@vvobus.nl.  l

Fonteinkruid

Tussen Gorsebos en Jaagweg
bij bushalte rechtsaf en dan

Fonteinkruid in, bord aan zijkant 
om ons de weg te wijzen.

Eerst hoge bomen en villa’s,
dan huizen met schuurtjes

aan voorkant en versteende
tuintjes, hier en daar wat groen.

Ruime straat, geen voetpad,
uitlopend naar ander kruid.

In de Gors een der eerste straten,
korte aftakking hoort er ook bij.

Geen fonteinkruid te zien hier.
Groeit in meren, weelderig.

Pleziervaart raakt erin verstrikt,
maar zwanen smullen ervan.

Hennie Pen-Dijkema

Vereniging Vervoer Ouderen veertig jaar

PURMEREND - GORS
 V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s
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COLUMN
Gors-verhalen van een herdershond

Het verhaaltje van deze wijkkrant begint ongeveer een jaar 
geleden, in december 2021; lees maar.
“Kom Banjer, boodschappen doen!”
Het zal wel druk zijn in de winkels, want de kerst van 2021 
komt er aan.

Als we het steegje uitkomen, de 
straat in, loopt m’n baasje in-
eens naar een mevrouw die in 
haar voortuintje staat te snoei-
en. “Mag ik u wat vragen?” Oh 
jee, daar gaan we weer. M’n 
baasje wacht het antwoord niet 
af. “Kunt u me zeggen wat voor 
boom dit is?” Ze wijst op een 
uit de kluiten gewassen struik, 
zo’n tweeënhalve meter hoog. 
“Die bloeide van de zomer zó 
prachtig, een zee van paars-
blauwe bloemen.”  
De mevrouw kijkt trots naar 
de - nu bloemloze - boom. 
“Daar vraag je me wat. Ik heb 
het geweten, maar moet het 
opzoeken. Ik heb hem zo’n 
zes jaar geleden als een klein 
struikje in een tuincentrum 
gekocht, maar hij gáát maar 
door en blijft maar bloeien.”
Mijn baasje ‘showt’ haar kennis 
van groen. “Ik dacht eerst dat 
het een speciaal soort vlinder-
struik was, maar de groene 
blaadjes hebben een andere 
vorm.” “Klopt, hij lijkt er veel op, 
maar het is geen vlinderstruik. 
Ik kan het zo niet zeggen, maar 
ga het voor u opzoeken. Kom 
het gewoon nog maar een keer 
vragen, dan weet ik het wel.”
Weken gaan voorbij; het 

voorjaar begint en dan... plotseling bij Aldi als mijn baasje naar 
binnen wil gaan, komt een mevrouw op haar toelopen en zegt: 
“Ik heb gezocht en gezocht, maar ik kan het niet vinden.” M’n 
baasje houdt zich van de domme en reageert neutraal met 
‘Ooooh’. Gelukkig gaat de mevrouw verder met: “Het is geen 
sering, dat wist ik al, maar iedere keer als ik denk dat ik het 
gevonden heb, dan blijkt dat de blaadjes weer anders zijn.” De 
rest van het gesprek is abracadabra voor mij, maar eindigt met 
“... in bloei staat, snij ik een takje af om te stekken. Misschien 
dat dát lukt. En anders met zaad uit de bloemetjes.” Het blijkt 
dat beide dames dat een goede eindoplossing vinden. En nu 
maar wachten, wachten tot de boom in bloei staat. 

En eindelijk is het zo ver. Én... is het geen beauty? Met een paar 
stekjes in de hand overpeinst mijn baasje: “Ik denk dat ik hier toch 

wat over ga schrijven in het wijkkrantje. Wie weet kan een van 
onze Gors-mensen ons helpen en de naam aan ons doorgeven.”
Dus, gaat er ineens een lichtje bij u branden als u deze 
prachtige boom/struik ziet, laat het ons dan alsjeblieft weten, 
oké? Maar dan moet ik het verhaaltje en de foto’s wél in het 
wijkkrantje zetten natuurlijk. 

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

Klacht over verkeer  
in Lisdoddestraat 

Op de foto ziet u de woningen aan het begin van 
de Lisdoddestraat, die verbouwd worden en er een 
verdieping bij krijgen – of op het moment dat u dit 
leest misschien al hebben gekregen. We hebben 
de laatste maanden vrij vaak aandacht besteed 
aan activiteiten in die straat, maar niet iedereen 
die er woont is tevreden met zijn woonplek. Vooral 
verkeersoverlast wordt geregeld genoemd.

Een bewoner (naam en adres bij de redactie bekend) vindt 
dat er in de straat veel te veel verkeer is, dat bovendien 
veel lawaaioverlast veroorzaakt. Cliënten van het Medisch 
Centrum rijden met veel haast en veel lawaai over de 
verkeersdrempels naar hun afspraak en MC-personeelsleden 
parkeren hun auto voor de deur van bewoners. En de 
vrachtauto van de medicijnengroothandel die naast de 
apotheek van het MC zit, komt zes keer in de week heel 
vroeg de straat in rijden. Door de verkeersdrempels en 
de oprit van het MC vallen er in die wagen goed hoorbaar 
kratten en dozen om. ‘Al jarenlang is dit voor ons en ook 
andere straatbewoners een probleem’, geeft de bewoner aan. 

Mede op ons advies heeft hij zijn klacht ter kennis gebracht 
van de wijkmanager.
Wij vragen ons (en u...) af of een dergelijk probleem zich ook 
in andere straten in onze wijk voordoet. Als dit zo is, laat het 
ons dan weten!  l
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Ga stemmen!
Op 15 maart mogen we weer stemmen. We kiezen 
dan de Provinciale Staten. Op dezelfde datum 
worden ook de waterschapsverkiezingen gehouden. 
Om stemgerechtigd te zijn dient u de Nederlandse 
nationaliteit te hebben en op de dag van de stemming 
ten minste achttien jaar oud te zijn, maar als u aan deze 
voorwaarden voldoet, zegt de redactie: ga stemmen!

Mocht u van mening zijn dat een provinciebestuur maar 
weinig invloed heeft, dan hoeven we u maar op de discussie 
over het al dan niet vestigen van een hotel in het Beusebos te 
wijzen om aan te geven dat u die invloed onderschat.
En de Provinciale Staten hebben ook de nodige invloed op 
het landsbestuur. Zij kiezen namelijk de leden van de Eerste 
Kamer. In dat college hebben de landelijke coalitiepartijen 
momenteel geen meerderheid. De verkiezingen van volgende 
maand kunnen er toe leiden dat ze die straks wél hebben, 
al ziet het er op grond van de peilingen (voor wat die waard 
zijn) eerder naar uit dat ze nog meer steun gaan verliezen.
Spannend kortom, hoe het over een paar weken gaat uitpakken. 
Maak dus vooral gebruik van uw stemrecht. Op welke plaatsen 
u uw stem voor onze provincie en ons waterschap kunt 
uitbrengen, laat de gemeente u te zijner tijd weten. 

Neutraal
Als neutrale wijkkrantredactie gaan we u natuurlijk niet vertellen 
op welke partij u het beste kunt stemmen en waarom. Ons enige 
advies luidt: ga stemmen; maak gebruik van uw stemrecht!
Of denkt u dat bestuurders er vooral voor zichzelf zitten en 
eigenlijk niet in de wensen van de inwoners zijn geïnteresseerd? 
Blijf dan liever thuis, want anders heeft uw stem net zo veel 
waarde als die van hen die hun stemrecht wél op waarde weten 
te schatten en hun stem op een serieuze partij uitbrengen.  l

Geld van Rijksoverheid  
voor Waterlandkwartier
Zoals u weet, heeft de gemeente grote plannen 
met het gebied tussen de Where, het spoor, 
het Beatrixplein en de Gorslaan, inmiddels het 
Waterlandkwartier geheten. De gemeente stuurt de 
media, en daar vallen de wijkkranten ook onder, er 
telkens informatie over als er actuele ontwikkelingen 
te melden zijn.

De laatste keer voordat we deze wijkkrant maakten, was dat 
half december. Misschien ook daarna, maar toen was de 
productie van deze krant al in volle gang (die duurt ongeveer 
vier weken; twee voor de redacties en twee voor het drukken 
en verspreiden), dus dat hebben we dan niet mee kunnen 
nemen. Dat doen we dan in de volgende wijkkrant. 
Hieronder citeren we daarom het bericht van de gemeente 
van half december, waarin ook een positief financieel plaatje 
vermeld staat.  l

‘Waterlandkwartier krijgt ruim 5,1 miljoen euro subsidie om 
woningbouwambities waar te maken
Het Rijk kent ruim 5,1 miljoen euro subsidie toe voor het versnel-
len van de woningbouw in het Waterlandkwartier in Purmerend. 
Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties bekend gemaakt. Purmerend groeit en ontwikkelt. De 
komende 20 jaar bouwt Purmerend in totaal meer dan 10.000 
woningen waarvan ongeveer 1800 in het Waterlandkwartier. 
Deze Woningbouwimpulssubsidie is bedoeld om de vaart er in te 
houden bij de bouw van betaalbare woningen in het gebied.
In november ontving de gemeente ook al bijna 17 miljoen euro 
aan subsidie voor bereikbaarheidsmaatregelen. Een groot deel 
daarvan is bedoeld voor het Waterlandkwartier. Zo is ongeveer 
11 miljoen gereserveerd voor het herinrichten van de Water-
landlaan/Purmersteenweg/Gedempte Where naar een groene 
stadsboulevard. Naast ruimte voor verkeer zijn er ook plekken om 
te verblijven en wandelen en is er meer groen in het straatbeeld. 
Er is 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een 
mobiliteitshub in het Waterlandkwartier. Dat is een parkeergarage 
met extra voorzieningen, zoals een pakketdienst en elektrische 
deelauto’s en -fietsen.

Levendig en stedelijk gebied
Door de subsidies kan de gemeente aan de slag met de 
woningbouwopgave in het Waterlandkwartier. Het geeft investe-
ringskracht om te realiseren wat de gemeente voor ogen heeft 
met het gebied. Het wordt een wijk van én voor Purmerend. We 
creëren een levendig en stedelijk gebied waar wonen, werken 
en recreëren samenkomen. Met woningen voor jong en oud, 
werkgelegenheid in nieuwe en bestaande kantoren met (maat-
schappelijke) voorzieningen, scholen, zorg en kleinschalige 
horeca. De auto wordt zo veel mogelijk uit het gebied geweerd, 
zodat er meer ruimte is voor openbare ontmoetingsplekken 
en groen. Het wordt een gebied waar je kunt sporten, spelen, 
lopen en fietsen. Het Waterlandkwartier vormt in de toekomst 
een goede aanvulling op de binnenstad.’  l

Geen pijlen naar onze wijk 
U hebt ze natuurlijk gezien, de pijlen en voetstappen die men-
sen die uit de trein komen de weg naar het centrum wijzen. Ze 
staan echter niet in de richting van onze wijk. We waren daar in 
eerste instantie nogal verbolgen over, tot we ons realiseerden 
wat de reden is: naar het centrum weet je anders de weg niet, 
maar iedereen weet de Gors te vinden!  l
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Recenseer een boek
We informeren u al heel lang niet meer over activiteiten 
die de bibliotheek aan de Waterlandlaan van plan is te 
organiseren in de periode na de verschijning van de 
wijkkrant. Die worden tegenwoordig namelijk wekelijks 
in het Nieuwsblad aangekondigd. 

Uw redacteur komt al jaren enkele keren per week in ‘onze’ bieb, 
onder meer  om geleende boeken terug te brengen en andere 
te lenen. Daarbij trof hem onlangs een nieuw initiatief. Lezers 
die een boek komen inleveren, kunnen bij de balie een strook 
ophalen en daarop aangeven wat ze van het boek vinden. Er is 
ruimte voor een paar woorden tot een uitgebreide recensie. Ze 
schuiven de strook over het boek en dan kan een volgende lener 
zich desgewenst bij het al dan niet kiezen van het boek laten 
leiden door de mening van de voorganger; een mooi initiatief!  l

Bekend in China

Zeven jaar geleden hebben we het verhaal al eens 
opgenomen, maar we vinden het nog steeds leuk en 
kunnen het niet laten het nog eens te doen. 

Dit is ook ten behoeve van degenen die toen nog niet in onze 
mooie, groene en voorzieningenrijke wijk woonden, zoals de hon-
derden bewoners van 218 woningen in De Wherelanden en alle 
anderen die we de afgelopen jaren hebben mogen verwelkomen.

Een bewoner van onze wijk wilde onlangs per trein naar China. 
Een enkele reis Peking kon hij echter bij geen van onze drie 
stations kopen. Hij werd verwezen naar Amsterdam Centraal, 
maar ook daar lukte het niet. Uiteindelijk moest het hoofdkantoor 
van de NS eraan te pas komen om hem de gewenste reis te 
kunnen laten maken. Hij vertrok dus naar Peking, en reisde 
vandaar naar een kleine stad op het Chinese platteland.
Na enkele maanden wilde hij terug naar Purmerend, en dus 
vroeg hij op het stationnetje van het plattelandsstadje om een 
enkele reis Purmerend.
“Pulmelend meneel?”, vroeg de loketbeambte. “Dat kan. 
Weidevenne, Centlum/Gols of Ovelwhele?” Bron: NNC 

Over twintig jaar moeten we Ovelwhele wellicht veranderen in 
Baanstede... l

Bijdragen blijven welkom
Degenen die de afgelopen jaren de Gors-wijkkrant produ-
ceerden (dichteres, columniste, wijkwethouder, fotograaf 
en redacteur), zullen dat ook in dit nieuwe jaar doen. 

Reacties op de ken-je-wijk-foto zijn vaak voorzien van een 
toevoeging waaruit waardering voor onze wijkkrant blijkt, maar 
we ontvangen helaas zelden echt inhoudelijke bijdragen. Dat is 
jammer, want de wijkkrant is en blijft voor en door bewoners. 
Voor de volgende kranten hopen we dan ook op de nodige 
bewonersbijdragen. l

Cursussen in het archief
Ook dit jaar organiseert het Waterlands Archief in de 
Wielingenstraat weer de cursussen Oud schrift lezen 
voor beginners en Genealogie voor beginners.

En ook nu geven wij daar vroegtijdig bekendheid aan, net als in 
voorgaande jaren. De inschrijving is nog wel niet geopend, maar 
we geven u alvast wat praktische informatie.

Oud schrift lezen voor beginners
• Acht lessen. Van september 2023 tot januari 2024.
• Vrijdagmiddag om de week van 14.00 tot 16.00 uur.
• € 85,-. Maximaal acht deelnemers.

Genealogie voor beginners
• Zes lessen. Oktober, november en december 2023.
• Vrijdagmiddag om de week van 14.00 tot 16.00 uur.
• € 65,-. Maximaal acht deelnemers. l

Ken je wijk
Op de foto in onze vorige wijkkrant zag u het basketbalveldje 
tussen de Boezemkade, de Weteringstraat en de Dobbestraat. 
We ontvingen zeven goede oplossingen. Na loting gaat de 
VVV-cadeaubon van vijftien euro naar Herman Deddens.  
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

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 
Wijkwethouder: Harry Rotgans
Foto’s: Ron ter Schegget 
De volgende wijkkrant verschijnt op 23 maart.
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