
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purmerend, 1 juli 2020 
 

Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

Boeddha 
 

Siddhartha Gautama Boeddha was een spiritueel leider op 
wiens leer het boeddhisme is gebaseerd. Hij leefde van ca. 450 
v.Chr. tot ca. 370 v.Chr. in Nepal. Volgens religieuze overleve-
ringen bereikte Gautama Boeddha complete en volledige ver-
lichting, het Boeddhaschap. Verder weet ik er niet zo veel van, 
en laat ik eerlijk zijn, ook het voorgaande wist ik maar vagelijk. 
Wikipedia leerde mij meer. 
Er is veel te lezen over Boeddha en boeddhisme, en over andere 
godsdiensten en culturen in het algemeen. Ik denk dat het goed is 
om daar kennis van te nemen, juist om het eigen referentiekader te 
bepalen, om te weten waar ons gedrag, onze kennis, onze waar-
den, onze normen vandaan komen. Om te zien wat daarvan uni-
verseel is en wat niet. Maar zouden de mensen die een beeldje 
van Boeddha in huis hebben zonder dat zij boeddhist zijn, iets van 
zijn leer weten? Niet veel denk ik. Waarom dan toch zo’n beeldje in 
huis, of een afbeelding op papier of textiel? Mij stoort het een beet-
je. Loop een winkel in voor thuisdecoratie en je ziet Boeddha, ver-
worden tot versiering. Met boeddhisme heeft dat volgens mij niets 
te maken. Als u in huis komt bij iemand die een afbeelding van Je-
zus aan de wand heeft, of een kruis of crucifix, dan gaat u er toch 
vanuit dat die persoon christen is? Zou u het niet raar vinden als zo 
iemand zou zeggen: “Die afbeelding, leuk hè? Ik weet niet zo goed 
wie het is, maar hij kleurt zo goed bij de gordijnen.”  
Het gaat niet aan om de ene godsdienst meer gewicht te geven 
dan de andere, maar waarschijnlijk voelt u zich als PCOB-lid het 
meest thuis bij het christendom. PCOB is geen kerkelijke organisa-
tie, wel een organisatie van kerkelijken. In beginsel houden wij ons 
niet bezig met theologie, maar het bindt ons wel. Een uitstapje 
of een lezing of presentatie is op zichzelf niet christelijk  
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of protestants, maar de keuze van het onderwerp is dat vaak wel. En 
zelfs wanneer dat niet zo is, is onze perceptie ervan geworteld in een 
gezamenlijk beleefd kader. Een willekeurig iemand op de Koemarkt 
aanspreken over de Statenbijbel (daar komt een lezing over) zal niet 
meer opleveren dan een meewarige blik. Maar in eigen kring kan dan 
juist een levendig gesprek ontstaan. Dat zijn dan wezenlijke zaken. Za-
ken die meer waard zijn dan oppervlakkige decoratie. Zaken van ver-
standhouding. Daar kan geen Boeddhabeeldje tegenop. 

Jaap Veenstra, secretaris 
Van de redactie 
 

Ook dit nummer van de Nieuwsbrief staat grotendeels in het teken van 
de impact die het coronavirus op ons leven heeft.  
Hoe we met de beperkingen die ons opgelegd worden omgaan blijkt 
sterk afhankelijk te zijn van persoonlijke omstandigheden en levensfa-
se. Een viertal inzenders doet vanaf pag. 3 verslag van hun persoonlijke 
invulling. Gebleken is dat de meeste mensen, bedrijven en instellingen 
niet bij de pakken neerzitten. Zo ontstonden al heel snel en met veel 
creativiteit mooie nieuwe initiatieven op allerlei gebied. Dat geldt ook 
voor de vele culturele instellingen die Purmerend rijk is. Eveline Tijm-
stra, wethouder van cultuur in Purmerend, doet in een serie van een 
tiental blogs op internet verslag van die initiatieven. Vanaf pagina 8 
vindt u een samenvatting van die initiatieven.  
Het programma vanaf medio september van onze PCOB-afdeling vindt 

u op pag. 13. 
Tot slot verwijs ik naar een tweetal arti-
kelen van landelijk KBO-PCOB, te lezen 
vanaf pag.13. 
 

Stukje bij beetje worden de corona-
maatregelen verder versoepeld. Maar 
we moeten alert blijven. Een nieuwe 
virusgolf kan zo maar weer opduiken. 
Het enige dat we weten is dat het virus 
nog wereldwijd aanwezig is en dat er 
nog geen vaccin is.  
Het volgende nummer van het KBO-
PCOB Magazine inclusief onze eigen 
Nieuwsbrief wordt eind augustus bij u 
bezorgd. Over twee maanden dus.  

Ik ga er van uit dat we kunnen genieten van een mooie zomer. 
 

Tot ziens en hartelijke groet, Kees Paul 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

Waarmee vul ik mijn dagen in deze coronatijd? 
 

Met het voeden van geest en lichaam. Zo gezond en volledig mogelijk 
met alles wat mij aangeboden wordt. Ik kook graag, de boodschappen 
doet Wout mijn jongste zoon en af en toe ikzelf!  
 

Het geestelijk voedsel stroomt 
binnen, via radio, TV en compu-
ter. Op zondag heb ik daar bijna 
een dagtaak aan. Zowel onze pre-
dikanten, diaconie en kerkenraad 
denken aan ons welzijn. Maar ‘Pe-
trus’ van de EO, ds. De Reuver van 
Protestantse kerk Nederland enz. 
wil ik niet missen. U wil het niet 
geloven, maar ik moet op zondag 
er vroeg voor opstaan om ook nog 
in de kleren te geraken, want dat is 
geen kleinigheid. 
 

Het schoonhouden van het huis. 
Niet alleen bijhouden, maar 
schoonmaken, dat is wat anders! Ik 
heb één keer, in april, mijn ramen 
in de kamer gelapt. Dat was een 
dagtaak. Na één raam moest ik uitrusten. Ik heb er vijf + een balkon-
deur. Wout is gekomen om het balkon schoon te maken voor het zomer 
gebeuren! De koelkast moest nodig ontdooien en een grote schoon-
maak beurt ondergaan! De keukenkastjes zijn allemaal leeg geweest en 
alles afgewassen wat maar kon! En dat is nog niet alles. Stofzuigen, 
wassen, strijken en de WC en de badkamer schoonmaken. Ik zal verde-
re details aan uw eigen fantasie overlaten. Ik ben blij dat mijn hulp nu 
weer om de 14 dagen komt. Die moet eerst doen waar ik niet bij kan 
komen! En dat is heel fijn! 
 

Lezen doe ik graag, de kranten, boeken en wat maar binnen komt. 
Naast de twee boeken die ik voor de twee leeskringen had, heb ik er 
nog drie gelezen die ik nieuw had liggen, met de vierde ben ik bezig. 

 

Gerry Baller op kraambezoek bij 
achterkleinkind Yannick 
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Helaas met meer dan 1000 bladzijden. De Coronatijd kan nog lang du-
ren voordat ik al de boeken die nog nieuw staan uit heb. De TV geeft 
veel herhalingen, dat kan ik missen! 
 

En dan, niet op de laatste plaats, naar elkaar omzien. Voor mijn zus 
van 93 die thuis 24 uur zorg heeft, was – gelukkig voor haar – geen 
plaats in het verzorgingshuis. Nu komen haar kinderen regelmatig en de 
hulpen komen zorg verlenen en voedsel brengen. Ik bel af en toe voor 
een luisterend oor! Onze drie broers en schoonzussen zijn – gelukkig 
voor hen – in de afgelopen jaren allen overleden.  
 

Een lange lijst van belmensen. Helaas komen ze niet allemaal iedere 
week aan de beurt! Het schrijven van de vele kaarten kost ook tijd, want 
naast hen om wie ik denken wil heb je ook de jarigen. Naast de kin-
deren en kleinkinderen zijn er nu ook 12 achterkleinkinderen. De oudste 
wordt deze maand 10 jaar, de jongste is twee dagen. De kleine jarigen, 
daar moest wel een pakje naar toe, het waren er drie. 
 

Eerlijk ik kom soms tijd te kort. Zo mogelijk een straatje om, (met veel 
wind kan ik niet). Iedere dag 10 minuten op de hometrainer, een praatje 
met mijn naaste buren schiet er soms bij in. Maar gewoon zitten en kij-
ken naar buiten, zo mooi, geeft rust! 
 

Wat mij verdriet. Dat ik nu al maanden niet naar Lelystad naar mijn zus 
kan stemt mij verdrietig. En niet naar Diemen naar mijn vriendin, die 
nooit getrouwd is geweest, geen kinderen en kleinkinderen heeft en 
veel aandacht nodig heeft. Met haar zou ik graag eens even een 
straatje om willen gaan! Of dat ze bij mij kan komen logeren om ver-
wend te worden!  
 

Ik ben dankbaar voor en blij met alle goede gaven. In het avondge-
bed moet ik vaak zeggen: Ik ben er weer veel vergeten Heer! 
 

Hartelijk gegroet, Gerry Baller 
 

Impressie van een dag in Coronatijd 
 

Vanmorgen zijn Jan en ik naar 
de volkstuin geweest in de 
Beemster. Jan heeft de sloot-
kant schoongemaakt, het riet 
was weer aardig hoog geworden 
en het gras was al gemaaid. Dus 
dit allemaal in zakken gedaan 
voor de milieustraat! Ondertus-
sen ben ik bezig geweest met 

aardbeien plukken. Dit is mijn taak, want het fruit mag ik verzorgen! De 
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aardbeien waren weer mooi rood geworden. Het waren er weer heel 
veel, dankzij de zon en de regen van verleden week! Om 1 uur weer 
naar huis, even een boterham eten, daarna de aardbeien uitspreiden op 
wat borden en daarvan de mooiste gewassen en daarvan jam gekookt! 

Deze en andere vruchten, zoals 
bramen, kruisbessen, zwarte bes-
sen, zijn nog niet rijp, maar ook 
daarvan maak ik elk jaar jam. De-
ze jam en ook bramen sap wordt 
te koop aangeboden op de 
Herfstmarkt ten bate van de Pro-

testante Gemeente Purmerend! Het is ondertussen 5 uur geweest en ik 
zit met een kop thee even te relaxen! 
 

Groetjes, Adri Dorrepaal 
 
Mooi initiatief in coronatijd 
 

Onze kleinzoon Tobias heeft tijdens de Corona-lockdown premier Rutte 
een brief geschreven. Daarbij heeft hij een duim met een figuurzaag 
uitgezaagd met een houder voor op zijn bureau. Hij vond dat Rutte een 
dikke duim verdiend heeft. 

 
Met hartelijke groeten, Rien Brak 
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Een stad besturen tijdens coronatijd 
 

Normaal gesproken staat mijn agenda van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat vol met afspraken, nu zie ik bijna niemand meer. Dat 

voelt best gek. Ambtenaren werken 
thuis als dat kan. Met hen hou ik con-
tact via de mail, telefonisch en allerlei 
verschillende systemen om digitaal te 
vergaderen.  
Op die manier werken we verder voor de 
stad. Het college is de afgelopen tijd twee 
keer per week samengekomen in een 
grote ruimte waar we voldoende afstand 
tot elkaar bewaren. Tijdens deze B&W 
vergaderingen vindt besluitvorming plaats 

over reguliere onderwerpen. Daarnaast delen we informatie en bespreken 
we dilemma’s corona gerelateerd die de gemeente tegenkomt op dit mo-
ment. Hier nemen we vervolgens besluiten over. Verder werk ik zoveel 
mogelijk thuis. Met twee kinderen in de basisschoolleeftijd en een man met 
een drukke baan die ook thuiswerkt wel iets waar we als gezin even aan 
moesten wennen. Ook daar vind je met elkaar steeds beter de weg in.  
 

Ik ben verantwoordelijk voor het groenonderhoud, de binnenstad, 
verkeer en vervoer en cultuur.  
De afgelopen maanden is het groenonderhoud aan de stad gewoon 
verder gegaan met aangepaste roosters, zodat niet iedereen tegelijk in 
de kantine pauze houdt en er op 
1,5 meter van elkaar gewerkt kan 
worden. Het groenonderhoud loopt 
niet achter, een prestatie om trots 
op te zijn. Ook de woningbouwpro-
jecten in de stad gaan door. Deze 
kennen lange processen in de 
voorbereiding, bijvoorbeeld als een 
bestemmingsplan gewijzigd moet 
worden, en dat kan prima vanuit 
huis gedaan worden. Met de invoe-
ring van de parkeermaatregelen 
per 1 juli hebben we wel steeds 
naar oplossingen moeten zoeken. 
Waar we tegenaan liepen is dat 
een aantal producten niet geleverd 
konden worden, omdat deze gemaakt worden in een fabriek die in 
Frankrijk staat. Dit soort praktische problemen horen bij deze tijd.  

Wethouder Eveline Tijmstra 

Eveline als bomenchef 
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Verder ben ik de afgelopen maanden veel bezig geweest met de 
culturele instellingen.  
De maatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus 
hebben een grote impact op de culturele sector. De afgelopen maanden 
hebben culturele instellingen een grote inspanning geleverd om op een 
andere manier inwoners te bereiken en het aanbod door te laten lopen. 
Vanuit de gemeente wordt de ruimte ge-
boden om de subsidie op een andere 
manier in te zetten. Met elkaar proberen 
we ervoor te zorgen dat de culturele sec-
tor niet stil komt te liggen. Veel waarde-
ring heb ik voor de vindingrijkheid die ik 
bij alle instellingen zie ontstaan. Dat de 
coronamaatregelen voor de culturele 
instellingen grote financiële gevolgen 
hebben is wel duidelijk. Hoe groot precies wordt nu in beeld gebracht en 
is ook afhankelijk van hoelang de maatregelen duren. We hebben er als 
samenleving belang bij dat ook deze instellingen na de coronacrisis 
weer verder kunnen. Samen moeten we ervoor zorgen dat de corona-
crisis niet leidt tot een kaalslag in deze sector. Daar zet ik mij ook de 
komende tijd vol voor in.  
 

Andere besluiten die we als college hebben moeten nemen zijn vooral 
gericht geweest op het ondersteunen van de economie en het afscha-
len van de dienstverlening. Bij het loket kunt u alleen nog op afspraak 
langskomen en ook de milieustraat is tijdelijk gesloten geweest totdat 
we een vorm hadden gevonden om de aanloop te doseren. Enerzijds 
om te voorkomen dat er te veel mensen bij elkaar zijn, anderzijds zagen 
we ook ongepast gedrag ontstaan naar onze medewerkers. We hebben 
ook een rol om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen.  
 

Daar waar de eerste maanden in het werk vooral gelegen hebben op 
wat er niet kan en hoe je dit moet organiseren zijn we inmiddels weer 
bezig met vragen hoe we op een verantwoorde manier de ruimte kun-
nen invullen die de regering geeft. Op 1 juni zijn de terrassen op de 
koemarkt weer opengegaan. In samenwerking tussen de horeca en de 
gemeente is daar op een goede manier invulling aan gegeven. Hoewel 
een deel van mijn werkweek nog bestaat uit het oplossen van proble-
men en schade die ontstaan is in de afgelopen maanden is het ook heel 
fijn om weer bezig te zijn met de mogelijkheden die de ruimte biedt die 
stap voor stap gegeven wordt. Samen komen we hier doorheen.   
 

Eveline Tijmstra, wethouder van Purmerend 
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Over vlogs, blogs en snelkoppelingen 
 

Voor een deel van mijn generatie is de betekenis van termen als 
vlog en blog niet meteen duidelijk. Omdat in het aansluitende arti-
kel de term blogs gebruikt wordt volgt hierbij een korte uitleg van 
deze twee termen.  
Vlog (een afkorting voor video weblog) is de benaming van een dagboek 
(Engels: log) op internet, waarbij het grootste deel van het dagboek bestaat 
uit videobeelden. Iemand die een vlog maakt wordt een vlogger genoemd. 
Een vlog is een van de genres van filmpjes op sites als YouTube. 
De vlog is een variant op het blog (afkorting voor weblog), waarbij de 
inhoud voornamelijk tekst is.  
 

In onderstaand artikel zijn ook een aantal snelkoppelingen (in blauw) 
opgenomen. U krijgt toegang tot genoemde webpagina door op uw com-
puter Ctrl ingedrukt te houden en met de muis op de koppeling te klikken. 
 

De redactie 
 

Initiatieven in coronatijd door 
culturele instellingen uit Purmerend 

 

In één keer kwam het culturele leven stil te liggen. Met veel creati-
viteit ontstonden er al snel mooie nieuwe initiatieven vanuit de vele 
culturele instellingen die Purmerend rijk is. Eveline Tijmstra, wet-
houder van cultuur in Purmerend, heeft in een serie van een tiental 
blogs die initiatieven op internet voor het voetlicht gebracht. U 
kunt ze vinden via https://evelinetijmstra.nl/tag/cultuur-in-purmerend/ 
In een toelichting schrijft ze: “Ik ben trots op wat er vanuit de sa-
menleving tot stand komt. Kunst en cultuur verbindt, ook tijdens 
de coronacrisis.” 
 

Hieronder vindt u de ingekorte versie van een viertal blogs.  
 

De verrassingstas 
van Bibliotheek Waterland 

Aan het begin van de coronatijd is er een 
nieuw product bekend gemaakt: de verras-
singstas. Je kunt je daarvoor inschrijven via de 
website en aangeven van welk thema of genre 
en voor welke leeftijd je graag 5 boeken zou 
willen ontvangen. Vervolgens zoeken de me-
dewerkers van de bibliotheek de boeken voor 

je uit. Wat je krijg, is een verrassing! De verrassingstassen worden door 
medewerkers op alfabet klaargezet in de afgeschermde hal van de bi-
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bliotheek. Gedurende speciale tijden kan men de tas zelf van de tafel 
afpakken. Er hoeft verder niets meer te worden geregistreerd, contact-
loos dus. In het eerste weekend zijn er maar liefst 700 verrassingstas-
sen bij de bibliotheek aangevraagd!  

 

Vanuit de bibliotheek gebeurt 
nog veel meer. De Biblio-
theek aan huis blijft ook nu 
gewoon actief. Dit is een 
aanbod dat al bestond en 
bedoeld is voor ouderen en 
voor mensen met een licha-
melijke beperking die aan 
huis gebonden zijn. Biblio-
theekmaterialen worden aan 
huis gebracht en gehaald, 

zonder extra kosten. Alle 70 gebruikers van de Bibliotheek aan huis 
worden wekelijks gebeld en gevraagd naar hun wensen. Als de gebrui-
kers aangeven dat zij graag nieuwe boeken willen ontvangen dan wordt 
dit door de bibliotheek geregeld.  
 

Voor iedereen die wil blijven lezen, leren en luisteren heeft de Biblio-
theek een online aanbod en een speciale afhaaldienst. Inleveren van 
materialen kan via de inleverbussen in alle vestigingen. Wil je op de 
hoogte blijven van de dienstverlening van Bibliotheek Waterland, kijk 
dan op de website www.bibliotheekwaterland.nl of like de Facebookpa-
gina van de bibliotheek.   
 

Iedere dag genieten van een museumstuk  
In het hart van Purmerend, midden op de Kaasmarkt, 
staat het Purmerends Museum. In dit voormalige stad-
huis wordt de geschiedenis van deze van oorsprong 
oude stad verteld; van vissersdorp, strategisch gelegen 
tussen de meren, tot marktstad tussen de droogleggin-
gen van de Beemster, de Purmer en de Wormer. Daar-
naast toont het museum vroeg werk van de in Purme-
rend geboren architecten en vormgevers J.J.P. Oud en 
Mart Stam en de ontwerper Jac. Jongert, bekend van 
de klassieke Van Nelle-huisstijl. Het museum bezit ook 
een grote collectie prachtig Purmerends jugendstil aar-
dewerk uit de periode 1895-1907. 
Omdat het door de aangescherpte maatregelen tijdelijk niet mogelijk om 
het museum te bezoeken toont het museum iedere dag iets uit de col-
lectie op hun facebookpagina. Prachtige afbeeldingen van de verschil-

v.l.n.r.: Eveline Tijmstra (wethouder), Zita Pels
(gedeputeerde NH) en Moncef Beekhof (directeur) 
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lende stukken zijn hier te vinden, met de verhalen die erbij horen. Een 
mooie manier om ook in deze tijd kennis te kunnen maken met wat het 
museum allemaal te bieden heeft.  
Vind je het leuk om iedere dag iets van het museum langs te zien ko-
men? Ga dan naar: www.facebook.com/purmerendsmuseum  
Vanaf 1 juni is het Purmerends Museum weer open. In het museum 
worden strikt de regels van de overheid gehanteerd. Er mag een be-
perkt aantal bezoekers naar binnen, na reservering.  
 

Theater de Purmaryn: Lieve mensen, wij missen u ook 
“Lieve mensen, wij missen u ook. Zorg goed voor uzelf en elkaar, we 
hopen u snel weer te zien”. Een mooie boodschap op de website van 
theater de Purmaryn. Het theater is inmiddels al weken gesloten. De 
maatregelen rond het coronavirus hebben grote impact op alle theaters 
in Nederland, dit geldt ook voor theater de Purmaryn.  
 

Iedereen die kaarten had voor een van de voorstellingen tussen 12 
maart en 1 juni wordt op de hoogte gehouden over hun tickets. In eerste 
instantie wordt geprobeerd voorstellingen te verplaatsen. Een mega-
klus. 'Bewaar je ticket, geniet later'. Theater de Purmaryn ondersteund 
deze campagne die vanuit de culturele sector is opgezet. Hierbij wordt 
aan bezoekers gevraagd hun tickets te behouden en zo de culturele 
sector te steunen. Meer informatie hierover vindt u op de website 
www.bewaarjeticket.nl. 
 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het programma van het 
volgend theaterseizoen, met alle onzekerheid die hierbij komt kijken. 
Een aantal voorstellingen zal in seizoen 2020/2021 ingehaald moeten 
worden. Nieuwe voorstellingen die al op de planning stonden kunnen 

misschien nog niet doorgaan. 
Desondanks werken medewer-
kers hard aan het nieuwe sei-
zoen. Bewonderingswaardig.     
 

Daarnaast richt men de blik op 
vandaag met diverse activitei-
ten. Elke week een theaterquiz 
met een knipoog op de in-

stagrampagina van het theater www.instagram.com/theaterdepurmaryn/ 
(te vinden onder hoogtepunten).  
Ook brengen tijdens deze coronacrisis veel artiesten, producenten en 
gezelschappen theater bij u thuis. Zo zette onder anderen Diederik van 
Vleuten zijn solovoorstellingen op YouTube. Op de website van theater 
de Purmaryn is een overzicht te vinden van verschillende voorstellingen 
die u nu thuis kunt bekijken: https://depurmaryn.nl/theater-bij-u-thuis  
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Houd voor het aanbod van het nieuwe seizoen de website in de gaten! 
 

Creativiteit en nieuwe initiatieven bij het Stedelijk Orkest  
Culturele verenigingen kunnen al een geruime tijd niet samen repeteren 
en muziek maken. Dit is voor het Stedelijk Orkest geen reden om stil te 
zitten. Mooie nieuwe initiatieven komen tot stand bij deze vereniging.  
 

Samen één geheel  
Er wordt nu druk door alle orkestleden thuis gewerkt. Iedereen speelt de 
eigen partij in en dit wordt samengevoegd via mix technieken tot een 
orkest. Een eerste proeve 
van de ‘thuis spelen’ opna-
mes zijn echt hartstikke leuk 
geworden. Er is ook veel 
enthousiasme onder de le-
den om op deze wijze met de 
muziek bezig te blijven. Zo 
vorm je samen één geheel 
en kan je de muziek aan het 
publiek blijven tonen. Wil je 
weten hoe dit eruit ziet?  
Het resultaat is te zien op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=t1fG3Qtywsg&feature=youtu.be  
 

100-jarig jubileum  
Naast dat het samenspelen verder gaat, wordt er ook druk gewerkt aan 
de voorbereidingen van het 100-jarig jubileum. In 2022 bestaat het Ste-
delijk Orkest 100 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Op 16 
maart zou er een kick off zijn in Theater de Purmaryn, een voorstelling 
die het brede muzikale palet zou laten zien van het orkest. Deze voor-
stelling werd natuurlijk afgelast. Inmiddels is er een nieuwe datum: 8 
maart 2021, wederom in Theater de Purmaryn.  
 

Muziek is om te delen  
Mensen en muziek, het geeft zoveel voldoening, en het orkest wil graag 
de mensen in de verzorgingshuizen – zeker in deze tijd – muzikaal op-
beuren. Dat het orkest niet ‘live’ kon spelen met 50 man in de tuin was 
een gegeven, maar de muziek van vorige voorstellingen is gelukkig te-
rug te zien en te horen op diverse Dvd’s die gemaakt zijn. Deze Dvd’s 
zijn rondgebracht bij een aantal verzorgingshuizen. De reacties van 
bewoners waren zeer positief. Een fantastisch initiatief.  
 

Het Stedelijk Orkest Purmerend is niet meer weg te denken uit de stad. 
Wil je meer weten over het Stedelijke Orkest? Kijk dan op de website 
www.stedelijkorkestpurmerend.nl 

Het Stedelijk Orkest speelt thuis 



12 

De overige zes blogs in kort bestek: 
 

#ThuisMetWherelant 
Bij Cultuurhuis Wherelant kan je het 
plezier beleven en ervaren van beel-
dende kunst, fotografie, vormgeving, 
theater en dans. 
 

NKT-online.nl 
De NKT Theaterschool is al meer dan twintig jaar een plek waar 700 
jongeren tussen de 4 en 21 jaar oud wekelijks leren zingen, dansen en 
acteren. 
 

Muziekschool Waterland 
Muziekschool Waterland verzorgt het muziekonderwijs op alle 64 basis-
scholen in de regio Waterland aan maar liefst 10.000 kinderen. 
 

Vooruit kijken bij Theater de Verbeelding 
Ook Theater De Verbeelding ontkomt niet aan de coronamaatregelen. 
De voorstellingen voor dit seizoen zijn allemaal afgelast. Theater De 
Verbeelding (in P3) neemt in theaterland en in de stad een bijzondere 
plek in. Het staat bekend om haar veelzijdige en eigenzinnige pro-
grammering. 
 

P3METER Sessies: ‘met afstand de leukste optredens in P3’ 
In P3 zijn inmiddels 40 video-opnamen gemaakt met talent uit de regio. Het 
resultaat: de P3METER Sessies. Korte optredens die uitgezonden worden op 
de sociale media. De mini-optredens van lokale artiesten zijn een groot succes.  
Zie: https://www.p3purmerend.nl/nieuws/p3-meter-sessies/ 
 

 
Het Filmhuis 
Filmhuis Purmerend wil de minderbe-
kende, artistiek waardevolle films en 
documentaires onder de aandacht bren-
gen bij een groot publiek. Het Filmhuis 
draait volledig op vrijwilligers. 
 

Samengevat door de redactie  
 

Programma vanaf medio september 2020 tot het eind van het jaar 
 

Onze jaarlijkse barbecue, die gepland was op dinsdag 14 juli, gaat niet 
door. In de praktijk is het niet haalbaar de 1,5 meterregel te handhaven. 
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Het programma vanaf medio september is grotendeels vastgesteld. 
Dit jaar geen uitstapjes, maar wel bijeenkomsten in de Taborkerk. 
En wel, zoals gebruikelijk vanaf 14.00 uur. 
 

Donderdag 17 september. Lezing over een nader vast te stellen on-
derwerp. 
 

Donderdag 22 oktober. Dhr. Pieter Weeber zal een presentatie hou-
den over Jordanië. Hij heeft veel gereisd in het Midden-Oosten en 
daarbij vooral de plaatsen die in de bijbel genoemd worden bezocht.  
Dhr. Weeber is een boeiende verteller.  
 

Donderdag 19 november: Nico Rasch geeft uitleg over de Statenbijbel. 
Met een mooie film erbij belooft het een bijzonder middag te worden. 
 

Donderdag 17 december: Een speciale 
kerstmiddag gaan we beleven met de 
bekende harpiste Regina Ederveen. Met 
mooie verhalen en muziek zal het een 
fijne middag worden. De kerstmiddag 
wordt in de grote zaal gehouden. U mag 
introducé 's meenemen  
 

Zolang de coronamaatregelen van kracht 
zijn dienen de leden zich van tevoren op te 
geven bij Greetje Boven als ze een middag willen bijwonen. Voorkomen 
moet worden dat het aantal deelnemers de beschikbare ruimte overschrijdt. 
 

Met vriendelijke groet, Greetje Boven 
 

Over onze leden 
 

Overleden 
Dhr. J. Zwaan, Triton 50, 1443 BM Purmerend 
 

Wij gedenken hem met eerbied en genegenheid. 
 

Berichten van landelijk KBO – PCOB 
 

Kijk naar de nieuwe KBO-PCOB videoserie: 
‘De expert aan het woord’ 

In de laatste week van april zijn we gestart met een serie videofilmpjes 
waarin een expert ieder vanuit zijn of haar eigen discipline ingaat op 
vragen die leven rondom ‘het omgaan met corona’. Elk videofilmpje 
duurt ongeveer tien minuten. U kunt de video’s bekijken via: 
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/start-videoserie-de-expert-aan-het-woord/ 
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Zo komen onder meer Ted van Essen, Machteld Huber, Erik Scherder, 
David van Bodegom en Jean-Jacques Suurmond aan het woord. De 
filmpjes geven een verdieping aan de gedachtevorming over ‘wat er nu 
aan de hand is in deze tijd die getekend wordt door het coronavirus’, ‘hoe 
we met deze situatie kunnen omgaan’ en ‘wat we eruit kunnen leren’.  
En Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCO sluit zich daarbij aan: “deze 
korte films geven antwoord op diepere vragen die ons gesteld worden in 
deze voor velen moeilijke periode’.  

 
 

MANIFEST 
 
 

 
 
Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land heb-
ben opgebouwd! 
  

Ouderen bouwden onze samenleving op en dragen dagelijks op vele 
manieren bij aan ons land. Ze zijn onze opa’s, oma’s, vaders en 
moeders, broers en zussen. Er klinken in deze crisis echter steeds 
vaker pijnlijke woorden over onze senioren. Voor de een zijn kwets-
bare ouderen ‘dor hout’ dat door het coronavirus wordt gekapt. An-
deren houden het iets beschaafder en pleiten voor een 60-min-
samenleving en leeftijdsgrenzen bij het heropenen van de horeca.  
 

We merken dat de saamhorigheid en solidariteit van de eerste fase van 
deze crisis onder druk is komen te staan. We vrezen dat wat nu alleen 
nog maar sporadisch wordt geopperd zomaar gemeengoed kan wor-
den. Nog even en onze ouderen zijn het blok aan het been van de rest 
van de samenleving. Voor ons is dat een huiveringwekkende en onaan-
vaardbare gedachte. 
  

Uit de grond van ons hart en op grond van alles waarin we geloven, 
zeggen we hier luid en duidelijk: we gaan dit land niet opnieuw opbou-
wen zonder de mensen die dit land al eerder hebben opgebouwd! Zij 
zijn nu van onschatbare waarde en dragen elke dag bij. 
  

In deze coronacrisis laten we niemand in de steek en hoort iedereen – 
ongeacht leeftijd – er helemaal bij. In de komende periode van heropening 
mag niemand worden voorgetrokken en niemand worden afgeschreven. 
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Als we het in het maatschappelijke debat over onze ouderen hebben, 
dan gaat het over mensen die onze samenleving na de oorlog hebben 
opgebouwd. Het gaat over de generatie die onze welvaart en vrijheid in 
de schoot heeft geworpen. Ouderen aan wie we zoveel te danken heb-
ben en die ons land dagelijks veel bieden. Het is een kwestie van be-
schaving om in deze crisis pal voor hen te staan.  
 

In ons dagelijks leven maken wij ons steeds sterk voor de belangen van 
ouderen. Al eerder hebben wij onze krachten gebundeld en stelden we 
het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ op. Al onze aanbevelingen heb-
ben daarna een plaats in het huidige regeerakkoord gekregen. Nu is het 
opnieuw van belang om onze handen ineen te slaan en duidelijk te ma-
ken dat juist ook nu onze ouderen het recht hebben op bescherming, 
perspectief en op de ruimte om waardig ouder te worden. 
Natuurlijk vinden er volop ethische gesprekken plaats over de vraag of 
een kwetsbare oudere nog naar de Intensive Care kan gaan. Natuurlijk 
moeten we bij de bezoekregeling voor verpleeghuizen het gezondheids-
risico – ook voor het personeel – en de kwaliteit van leven afwegen. Dat 
zijn gesprekken die volop worden gevoerd, maar dat mag nooit een 
gesprek tussen jongeren over ouderen zijn, maar moet altijd een ge-
sprek mét ouderen zijn. En altijd een gesprek waarin voorop staat dat 
elk mens telt en elk leven waardevol is. 
 

Als er ergens wordt geleden in deze crisis dan is dat zeker ook door ou-
deren. Er is geweldige zorg in verpleeghuizen en buurten, maar de een-
zaamheid valt veel ouderen heel zwaar. Des te belangrijker dat de positie 
van mantelzorgers en familieleden zwaar weegt en dat er gezocht wordt 
naar veilig contact met hun geliefden in isolement. Ouderen willen niet 
alleen dagen aan hun leven toevoegen, maar ook leven aan hun dagen. 
 

Dit is het moment om de grote waarde van onze ouderen te benadruk-
ken. Zij kunnen, mogen en willen nog volop bijdragen aan onze samen-
leving. Dit is het moment om duidelijk te maken dat we bij het zetten 
van nieuwe stappen niemand zullen achterlaten. Wij roepen iedereen 
die zich in het maatschappelijke en politieke debat mengt op om zich 
ook uit te spreken: geen wederopbouw zonder de mensen die ons land 
eerder hebben opgebouwd! 
  

Manon Vanderkaa (KBO-PCOB), Jan Slagter (Omroep MAX) 
en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) 

 



16 

 

Bestuur 
 

Voorzitter vacature 
 

Secretaris: J.M. Veenstra, tel. 776740 
Klipfontein 61, 1448 RD Purmerend 
E-mail:  pcobpurmerend@gmail.com 
 

Penningm.: M.J. Brak, tel. 414600 
E-mail: rienbrak@hotmail.com 
IBANnummer: NL96INGB0000176287 
 

Ledenadministratie:  
J.R.M. Schouren, tel. 642860 
E-mail: j.schouren@upcmail.nl 
 

Algemene zaken:  
C. Donkervoort, tel. 640583 
E-mail: donkervoortc@hetnet.nl 
 

Uitstapjes en bijeenkomsten 
Mw. G.A. Boven, tel. 433012 
E-mail: gaboven@kpnmail.nl 
 

Commissies 
 

Public Relations 
C.J. Paul, tel. 424716 
E-mail: kees.paul@upcmail.nl 
Nieuwsbrief, persberichten en website 
 

Distributie Magazine en Nieuwsbrief 
M.G. Meijerink, tel. 428817 
 

Vrijwillige Ouderen Adviseur  
en Belastingadviseur 
E. Bouman, tel. 428114 
E-mail: bertbouman@kpnmail.nl 
 

Bezoekcommissie 
Mw. T. Jaarsveld, 647213 
E-mail: Truus.jaarsveld@zonnet.nl 
 

Autodienst naar en van Taborkerk 
Dhr. Th.G. Koelstra, tel. 433196 
mobiel 06-18361112 
 

Website:  
www.pcob.nl/uw-afdeling/purmerend 


