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Het was onze bedoeling om maandag 20 de-
cember weer onze kerstsamenkomst te hou-
den. We waren dit seizoen goed begonnen met 
een grote ledenopkomst, in september (Han 
Ellermeijer), oktober (Leontien Kompier), en 
november (Jan Wijn). 
Maar helaas. 
Corona gooit weer roet in het eten. Door de 
onzekerheid over de toenemende besmettingen 
en de nieuwe variant is het verstandig om de 
decemberbijeenkomst niet door te laten gaan. 
Dit is in lijn met het advies van de landelijke 
bond. 
                                     Jammer, maar het is  
                                     niet anders.     
                                     We hopen dat het in  
                                     januari weer mogelijk 
is                                   zal zijn om bij elkaar 
                                     te komen. 
                                     Het programma voor 
                                     17 januari vindt u  
                                     verderop in deze 
                                     nieuwsbrief. 
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BESTUUR 
Voorzitter      Nel Strijbis, Spanjaardsdam 6, 1834 AC Sint Pancras 

     tel. 06-53674460, e-mail nelstrijbis@planet.nl                                                    
Secretaris  Ritzo Holtman, Keppelsloot 11, 1721 HJ Broek op Langedijk 
                                  tel. 0226-318450,  e-mail dijkenwaard@pcob50plus.nl 
Penningm.               vacature 

    Gerda de Graaf-Duijn, Zomersloot 14, 1721 HB Broek op L.dijk 
    tel. 0226-315305, e-mail gjmdegraafduijn@quicknet.nl 
    Bert Schuller, L. Bogtmanstraat 13, 1724 SV Oudkarspel    
              tel. 0226-313695, e-mail awschuller@quicknet.nl 
    Atze Veldhuis, Korteweide 17, 1722 VA Zuid-Scharwoude 
             tel. 0226-317936, e-mail ezta081@outlook.com   
  

REISCOMMISSIE 
 
                              Bert Schuller, L. Bogtmanstraat 13, Oudkarspel 

        tel 0226-313695, e-mail awschuller@quicnet.nl 
    Klaas en Wil Huibers, Grundel 35 BoL         
                 tel. 0226-314672, e-mail wikla1@quicknet.nl  

 
                       LIEF– EN LEEDCOMMISSI 
    Wil Huibers-Groen, Grundel 35, Broek op Langedijk 
   tel. 0226-314672, e-mail wikla1@quicknet.nl 
    Piety Wielemaker-Westra, Pompesloot 46, Br. op Langedijk 

                            tel. 0226-427918, e-mail pietyww@ziggo.nl 
                              Tineke Schoon-Slot, Dorpsstraat 20 Broek op Langedijk    

       tel. 0226-315466, e-mail t.schoon@quicknet.nl 
         Ank van Schooten-Hoogstraten, Grasakker 56, Noord-Scharwoude 
       tel. 0226-342029, e-mail schooten16@hetnet.nl 
         Miep Polhuis, Regthuisstraat 3, Oudkarspel  
       tel.0226-313051, e-mail wk.polhuis@quicknet.nl 
         Toos Harder-van Ravensberg, Nuyenburglaan 58, Heerhugowaard 
       tel. 072-5741010, e-mail toosharder@hotmail.com 
         Jo Kloosterboer-de Krijger, Basiussstraat 24, Heerhugowaard  

          tel. 072-5710951, e-mail ckjk1934@gmail.com 
                            Willemien Toet, Schout 59, Zuid Scharwoude.  
                                     tel 0226-320206, willemien.toet@gmail.com 
 
 

 
VERSPREIDING  LEDENMAGAZINE 

 
Atze Veldhuis (coördinator) Korteweide 17, 1722 VA Zuid-Scharwoude 
tel. 0226-317936, e-mail ezta081@outlook.com 

 
Margreet Slot    0226-315926 Peter Slot      0226-342095 
Nel de Jong       0226-317737    Siem Schoon       0226-315466 
Jan Kleimeer     0226-318259    Irene Kamp         0226-314804 
Nel Koedijk       0226-315784 Miep Polhuis        0226-313051 
Lien v. Niekerk  072-5714683    Bram Harder       072-5741010 
S.G. Hoekstra   072-5711780    Ben Gootjes        0226-316736 
 

Voor vervoer naar de maandelijkse bijeenkomsten kunt u bellen met  
Klaas Huibers (0226-314672) 
U wordt verzocht om de  donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst vóór 17.00 te bellen. 
 
Wilt u, ondanks ons mooie ledenmagazine, de interessante ledenmiddagen en de belangen-
behartiging, uw lidmaatschap van de PCOB opzeggen, dan dient u dat vóór 1 december te 
doen. 
 
Bankrekening:  NL56 RABO 0346 6622 06 t.n.v. PCOB afd. Langedijk 

mailto:wikla1@quicknet.nl
mailto:willemien.toet@gmail.com


 

 

Om over na te denken: (schrijver onbekend) 

 
Hoe zou ik reageren als Jezus zelf mij hoogstper-
soonlijk met een bezoekje kwam vereren … 

Als Jezus Christus bij jou kwam logeren voor een paar 
dagen, 
als Hij onverwachts langskwam, hoe zou je je dan ge-
dragen? 

Natuurlijk krijgt zulk hoog bezoek de mooiste kamer van je huis. 
En van het eten dat je hebt, bereid je alleen het beste op het fornuis. 

Je zegt Hem telkens weer hoe fijn je het vindt dat Hij er is, 
dat Hem dienen in je huisje allergrootste vreugde is. 

Maar als je Hem aan ziet komen, is je welkom dan oprecht, 
of komt Hij, vind je, te dichtbij, en wil je Hem daar niet echt? 

Of ga je je snel verkleden voordat je Hem binnenlaat, 
of stop je wat bladen wegen zorg je dat de Bijbel er staat? 

Doe je snel de video uit en hoop je dat Hij misschien 
het beeld op je tv-scherm niet heeft gezien? 

Verstop je je platen en cd’s heel je muzikaal verleden 
en controleer je alle kamers snel op andere ongerechtigheden? 

Als de Heiland een paar dagen met jou op kwam trekken, 
zou je dan doen wat je altijd doet zonder een spier te vertrekken? 

Zou je gewoon die dingen zeggen zoals je altijd hebt gedaan? 
Zou je leven zoals altijd gewoon door zijn gegaan? 

Zouden de huiselijke gesprekken verstommen of onverminderd klinken, 
en zou bij het bidden voor de maaltijd de moed je in de schoenen zinken? 

Zou je de liedjes zingen die je altijd zingt, en de boeken lezen die je leest, 
en Hem de dingen laten weten die voedsel zijn voor je geest? 

Zou je Jezus meenemen overal waar je heen wilt gaan, 
of zou je je plannen wijzigen en schuif je ze op de lange baan? 

Zou je Hem voor willen stellen aan je allerbeste maten, 
of zie je die liever komen als Hij je huis weer heeft verlaten? 

Zou je het fijn vinden als Zijn verblijf voortduurt zonder eind, 
of haal je opgelucht adem als Hij eindelijk verdwijnt? 

Denk er maar eens over na: hoe zou ik reageren 
als Jezus zelf mij hoogstpersoonlijk met een bezoekje kwam vereren … 



 

          

 

Verslag van de ledenvergadering 15 november 2021 
Voorzitter Nel Strijbis verwelkomt de spreker dhr. Jan Wijn. 
En opent met gebed en een stukje over bezoek verwachten. Hoe zou jij iemand 
ontvangen? 
We zingen lied 868 vers 1-2.   
Nu krijgt dhr. Wijn het woord. Hij is Klimaat-ambassadeur bij Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. Hij werkt al 40 jaar voor het waterschap. Het 
kantoor staat in Heerhugowaard net voorbij het station. Het werk van het Hoog-
heemraadschap is het beheren van de polders zoals het zorgen voor 220 stuks 
gemalen en dijken en wegen. De afgelopen jaren is het weer extremer gewor-
den door klimaatverandering. Hij laat ons kaarten zien met de warmste plekken 
in Heerhugowaard en Langedijk. Bij veel bebouwing kleurt het beeld donker 
bruin zoals winkelcentrum Middenwaard met veel stenen en geen groen. Dit 
zorgt voor hittestress. 
We hebben hier de laat-
ste jaren mee te ma-
ken. 2014, 2019 en 
2020 waren hete zo-
mers. Het afgelopen 
jaar was koeler,  eigen-
lijk een gemiddelde zo-
mer. De luchtstroom 
kwam overwegend uit 
noord-noord-west. Maar 
er waren wel zware re-
genbuien met plaatse-
lijk overstromingen. Hij 
liet ons foto’s zien van 
Egmond aan Zee waar 
de Voorstraat onder water stond. Dit was in 2014 twee keer gebeurd en op 18 
juni 2021 weer. Er komt met zware buien zoveel water naar beneden wat niet 
meteen door riolen is af te voeren. Er viel wel 150 mm. De laagste plekken 
overstromen bij deze hoeveelheid. Dit gebeurde ook in het ziekenhuis in Alk-
maar. Water dat in de hal en de kelder stroomde, we zagen hier foto’s van. De 
gemalen kunnen in 24 uur niet al dat water wegpompen. Het waterschap heeft 
al meer waterbergingen in de polders gemaakt om op deze klimaatverandering 
in te spelen. In droge zomers komen er scheuren in de dijken, die weer gerepa-
reerd moeten worden. Ook een gevolg is dat in veengebieden de bodem zakt. 
Dit gaat de laatste jaren ook sneller. 
Nu is het tijd voor koffie en thee, we houden pauze. Nel vraagt of we een beter-
schapskaart willen tekenen voor de fam. Haaima. 
Na de pauze vertelt dhr. Wijn wat we als burgers hieraan kunnen doen. Als 
voorbeeld noemt hij het vergroenen van tuinen. Dus de tegels eruit. Ook 
schoolpleinen kunnen groener. Een boom en een paar struiken geven schaduw 
aan kinderen. In steden worden tegenwoordig weer grachten die jaren geleden 
zijn dichtgemaakt weer opnieuw gegraven. De leefbaarheid verbeterd hierdoor. 
Dit is in Purmerend gebeurt. Met langs de randen van de gracht groene kanten 
met bomen. Er zijn veel dingen die beter kunnen maar dat vergt veel overleg 
met veel groepen in de maatschappij. Het Waterschap overlegt met al die groe-
pen. Er zijn ook zorgen over de zeespiegelstijging. Uit de zaal kwam de vraag of 
de publicatie in de media dat de stijging in 2100 kan oplopen met 0,85 tot 2 m 



 

 

wel kloppen. Die verwachting nemen we serieus en het  Waterschap zorgt 
er dan ook voor dat de stranden weer opgespoten worden. 
Ook door de droge zomers krijgen we een tekort aan zoet water. We kun-
nen van zout water geen zoet water maken. We kunnen beter onder-
gronds zoet water opslaan. Het regenwater vasthouden bv. sedumdaken. 
Het waterschap was van oudsher veelal voor en van agrariërs. Dit is ver-
anderd en ook andere ingezetenen krijgen nu meer inspraak. Ook gewone 
burgers kunnen in het Waterschap gekozen worden.                                                                             
Na deze lezing bedankt Nel dhr. Wijn met een bon en een bos bloemen. 
We zingen lied 868 vers 3 en 4 . De dames die de koffie en thee hebben 
verzorgd worden bedankt. Volgende ledenbijeenkomst is op 20 december 
met mevr. Dijksema. 

Bestuursleden gezocht. 
Het is al eerder vermeld, maar er zijn nog geen reacties gekomen. Voor 
de voortgang van onze vereniging is het natuurlijk wel dringend noodza-
kelijk dat deze bestuursfuncties worden ingevuld.Wij zoeken een pen-
ningmeester en een algemeen bestuurslid. Noemt u a.u.b. geschikte 
kandidaten. Ook indien u zelf interesse heeft of inlichtingen zou willen, 
dan kom ik of een ander bestuurslid graag bij u om te overleggen welke 
bijdrage u zou kunnen leveren.  
Ritzo Holtman, secretaris, 06 55 387 988  

 
Themamiddag 17 januari 2022 met Fred Koning 
Wij hopen dat de themamiddag van 17 januari met Fred Koning wel door 
kan gaan. Wij kunnen de opstelling in de Trefpuntzaal met goede ventila-
tie zo maken dat wordt voldaan aan de Corona eisen. En vragen, conform 
de eisen van de zaalverhuurder, dat een ieder een QR code of vaccinatie-
bewijs kan laten zien. Dat is ook geruststellend.  
De lezing van vanmiddag omtrent uilen en roofvogels gaat over een studie 
uitgevoerd in de duinen tussen 
Zandvoort en Noordwijk. Sinds 
1961 worden daar jaarlijks alle 
nesten van uilen en roofvogels 
opgezocht. In de loop van de ja-
ren is de samenstelling van de 
populatie sterk veranderd. Grote 
en sterkere roofvogels als Buizerd 
en Havik alsmede rovers als vos 
en boommarter koloniseerden het 
duin. De gevolgen hiervan worden 
aan de hand van het leven van de 
ransuil en de bosuil met beelden 
en grafiekjes uitgelegd. Na 60 
jaar onderzoek blijft het spannend 
hoe het verder zal verlopen. 
 
Als bestuur hopen wij u dan ook maandag 17 januari te ontmoeten. De 
dan geldende Corona regels zullen we ons aan houden. Er is ook voldoen-
de ventilatie. Inloop vanaf 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur. ´t 
Trefpunt, Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk. Neem ook een buurman, 
buurvrouw, vriend of vriendin mee. Ook zij betalen slechts euro 2 per per-
soon inclusief koffie of thee met iets erbij en inclusief de 
“nieuwjaarsborrel”. 



 

          

Mocht deze bijeenkomst, onverhoopt, niet door kunnen gaan dan zullen we dat 

per email aan de leden melden en zo mogelijk ook via de kerken. 

 

 

Overgenomen van de website www.kbo-pcob.nl 

 

De Academie KBO-PCOB  
De academie KBO-PCOB is het 
digitale platform van en voor 
betrokken senioren. Via het plat-
form kunnen we elkaar helpen 
en inspireren. Per thema en on-
derwerp kun je grasduinen in 
informatie, tips, goede voorbeel-
den en activiteiten waar je aan 
kunt deelnemen. Het platform is 
er ook om kennis te delen. We 
nodigen je van harte uit om initiatieven, ideeën en bijeenkomsten te delen. Wil 
je een bijdrage leveren? 
 

Sluit je aan! Je kunt zelf een profiel aanmaken en bijdragen aan de inhoud. 
Klik daarvoor rechtsboven op ‘registreren’. Je ontvangt vervolgens een mail 
met een link, waarmee je de registratie verder compleet kunt maken. Maak 
een profiel aan van jezelf waarin je beschrijft waar je bij betrokken bent, bij 
welke onderwerpen en welke activiteiten. En schrijf desgewenst iets over je 
eigen kennis en vaardigheden. Makkelijk wanneer je elkaar wilt vinden om 
ideeën uit te wisselen, want alleen als je zelf een profiel hebt kun je het profiel 
van andere mensen bekijken. Organiseer je een interessante bijeenkomst of 
cursus? Plaats het in de Agenda, zodat ook anderen geïnspireerd raken en zich 
kunnen aanmelden als ze mee willen doen. 
Bij Successen staat een verzameling van prachtige voorbeelden. Leuk om in-
spiratie op te doen. Heb je een suggestie voor een succesverhaal? Laat het 
ons weten. 
Onder Zelf Organiseren tref je vele suggesties om in te zetten bij je vrijwilli-
gerswerk. Wil je ons mailen met een vraag of suggestie? Dat kan via acade-
mie@kbo-pcob.nl. 
Samen maken we ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de sa-
menleving. 
Kijk ook op de site:   https://

academie.kbo-pcob.nl/wat-de-

academie/ 

 

Zet leger zo snel én breed mogelijk in 
voor boosterprik 
De boosterprikken moeten zo snel mogelijk 
worden gegeven, vinden de gezamenlijke 
ouderenorganisaties. Het is een goed idee 
om Defensie hiervoor in te zetten. Voor het einde van het jaar moeten alle 60-
plussers die dat willen een derde prik hebben gehad. Nog langer dralen kan 
leiden tot onnodige sterfgevallen onder ouderen. De bescherming van de eer-
ste twee prikken tegen corona wordt bij deze groep het snelst minder. Het zijn 
vooral ouderen die, ondanks de vaccinatie, in het ziekenhuis terecht komen 



 

 

met corona. 

 

Het versnellen van de boosterprikcampagne zoals het kabinet dat tijdens de 
coronapersconferentie heeft aangekondigd, geeft niet genoeg garanties dat 
het snel genoeg gaat, vinden KBO-PCOB, ANBO, KBO Brabant, Koepel Gepen-
sioneerden, FASv en NOOM. De organisaties vinden het van groot belang dat 
de besmettingscijfers nu echt snel naar beneden gaan. Het is tijd voor leider-
schap en stevig ingrijpen. Want er is inmiddels een stille ramp gaande: men-
sen die acute planbare zorg nodig hebben, zoals kankerpatiënten, kunnen al 
niet meer in de ziekenhuizen terecht en moeten langer op een behandeling 
wachten, wat veel risico’s met zich meebrengt. Dat is onaanvaardbaar. 

Code Zwart 
De laatste tijd wordt veel gesproken over code zwart, het scenario waarin 
geen enkel ic-bed meer be-
schikbaar is in de ziekenhuizen. 
Om die situatie te voorkomen, 
moeten onconventionele oplos-
singen worden bedacht. Waar-
om bijvoorbeeld niet, net als in 
het voorjaar van 2020, opnieuw 
hotels gebruiken voor de zorg 
aan de minder zieke coronapa-
tiënten? 

De seniorenbonden vinden ver-
der dat artsen eenduidige infor-
matie moeten geven over hoe 
dichtbij we bij code zwart zijn. Volgens sommigen is het bijna zo ver, anderen 
zeggen dat we daar nog lang niet zijn. Zulke onenigheid onder de deskundi-
gen zorgt voor onnodige onrust en moet per direct stoppen. 

Als code zwart onverhoopt toch van kracht wordt, dan staan KBO-PCOB, 
ANBO, KBO Brabant, Koepel Gepensioneerden, FASv en NOOM volledig achter 
het draaiboek dat hiervoor klaarligt. De organisaties zijn ervan overtuigd dat 
artsen op basis van dit draaiboek zorgvuldige keuzes kunnen maken. Wel is 
hierbij het geven van goede voorlichting cruciaal. 

De ouderenorganisaties vragen verder aandacht voor de eenzaamheid die op 

de loer ligt voor miljoenen ouderen. Velen zullen de komende tijd weer veel 



 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Advent 
 
 
Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen 
Een tijd van bezinning en inkeer 
Vol verwachting uitzien naar de Heer 
Die al onze schuld heeft weggenomen. 
 
Advent, licht zien in de duisternis 
De blijde komst van onze Heiland 
Redder der wereld, Gods afgezant 
Advent, toe leven naar Kerstmis. 
 
Advent, tijd van geloven en hopen 
Gods beloften zullen worden vervuld 
Aan een wereld, verloren in schuld 
De hemelpoort gaat wagenwijd open. 
 
Advent, wachten op het grote wonder 
Dat straks op deezâ€™ aard gebeuren zal 
Tot heil en vree, voor â€™t groot heelal 
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder. 
 
Fedde Nicolai.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fplaatjes%2Fk%2Fkerstversiering%2Fanimaatjes-kerstversiering-46651.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fplaatjes%2Fkerstversiering%2F&docid=I5SFj_0H2XaDaM&tbnid=Mq0VCfacPifuHM%

