
PURMEREND. GORS
Voor en door bewoners

Vereniging Vervoer Ouderen veertig iaar
Ze rijden dagelijks door de

wijk. de bussen van Vereniging

Vervoer Ouderen (WO). Mensen

die minder mobielzijn, worden

met de bus naar verschillende

bestemmingen gebracht. Soms

is dat íamilie, dokter, ziekenhuis

of bingomiddag, maar ritjes naar

FEBRUARI 2023
14e jaargang

Beemster, Waterland en Wormerland geven subsidie. De hele
organisatie wordt gerund door 55 enthousiaste vrijwilligers,
die onderverdeeld zijn in bestuur, teleÍonisten 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@wobus.nl. o

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.

ln de Gors een der eersfe straten,
korte aftakking hoort er ook bij.

winkelcentrunr of zwembad zijn ook de gewoonste zaak

van de wereld. Er rijden drie bussen met vrijwilligers als

chauffeur, die vanurt 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.

De WO wordt al jaren gesponsord door een twintigtal trouwe
Purmerendse bedrijven, en de gemeenten Purmerendi

Geen fonteinkruid te zien hier.

Groeit in meren, weelderig.
P I ezi e rvaart raakt e ri n ve rstri kt,

maar zwanen smullen ervan.

;Hennie Pen-Dijkema
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