Purmerend, 1 november 2020

Voorwoord
Van het bestuur
Politiek
Een prachtig onderwerp. Je raakt er nooit over uitgepraat en je
kunt er alle kanten mee op. Je kunt je er ook nooit aan onttrekken. Ook wie niet van politiek houdt heeft ermee te maken. Het is
immers de politiek die heel veel zaken in uw leven bepaalt.
Denk aan de kwaliteit van de zorg, de prijs die u daarvoor betaalt in
de vorm van de premie voor de ziektekostenverzekering of het eigen risico, het woningaanbod en, voor u misschien wel het meest
belangrijk, de hoogte van uw pensioen. Met de meeste pensioengerechtigden behoeven wij gelukkig geen medelijden te hebben.
Gemiddeld genomen gaat het om de meest welvarende groep in
ons land. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wie afhankelijk is van
de AOW en hooguit een klein opgebouwd pensioen daarbij ondervindt het aan den lijve als die AOW of dat pensioen achterblijft bij
de inflatie. En helaas gebeurt dat veel. Reden genoeg voor boosheid of verontwaardiging. Het is toch op zijn minst redelijk om qua
inkomen mee te gaan in de algemene loon- en prijsontwikkeling?
Maar daar hebt u zelf geen zeggenschap over. Als de overheid besluit om te korten op de AOW hebt u dat maar te accepteren. En
als de pensioenfondsen uw pensioen korten omdat de zogenaamde rekenrente te laag is kunt u daar ook vrijwel niets tegen doen. U
kunt nog wel zitting nemen in de ledenraad van uw pensioenfonds,
of op zijn minst u daarvoor kandideren. Maar de invloed die u
daarmee verkrijgt is die van de spreekwoordelijke druppel op de
gloeiende plaat. Toch is het belangrijk dat u niet alles waar u mee
te maken krijgt gelaten ondergaat. U mag het bijvoorbeeld best onredelijk vinden dat pensioenfondsen de rekenrente moeten aanhouden, die is afgeleid van de marktrente voor beleggingen met
een (zeer) laag risico. Door de lage rekenrente is indexeren
al langere tijd niet mogelijk. De pensioenen blijven gelijk

terwijl de prijzen stijgen. Gepensioneerden zien hierdoor hun koopkracht
dalen. Ook voor werkenden wordt het opgebouwde pensioen minder
waard bij een gelijkblijvend pensioen
en stijgende prijzen. Dat is zorgelijk.
En is het eigenlijk wel nodig? De resultaten die pensioenfondsen behalen op hun beleggingen in het geheel
zijn veel beter dan die van de beleggingen met een (zeer) laag risico.
Waarom dan zo’n conservatieve benadering? Het geld klotst tegen de
plinten maar degenen die dat geld
bijeen hebben gebracht zien daar
maar weinig van terug. Is dat eerlijk?
In het eerder dit jaar gesloten pensioenakkoord gaat de minimaal benodigde dekkingsgraad om de pensioenen te mogen indexeren dan wel te moeten verlagen, omlaag van
104 naar 100 procent. Dat is goed nieuws, maar met de huidige extreem lage rente is gevaar voor verlaging zeker nog niet geweken. Mijn
advies: Laat geen gelegenheid onbenut om uw stem te laten horen. U
hebt recht op uw eigen geld en op het rendement daarvan. Het is de
politiek die het bepaalt, maar u bepaalt de politiek!

Jaap Veenstra, secretaris

Van de redactie
Dit voorwoord schreef ik op 14 oktober, de dag na de laatste persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Hun boodschap was duidelijk We moeten het aantal contacten
met anderen beperken omdat het aantal besmettingen met het coronavirus sterk toeneemt. De
extra maatregelen, die voorlopig voor vier weken zullen
gelden, resulteren in een
gedeeltelijke lockdown.
Toch blijft het mogelijk bijeenkomsten te organiseren
mits wij ons aan de regels
houden (1,5 meter afstand,
mondkapjes etc.) en het
Mark Rutte, de gebarentolk en Hugo de Jong
aantal deelnemers van maximaal 30 niet wordt overschreden.
Zo staat op donderdag 19 november een bijeenkomst gepland waarin
Nico Rasch uitleg zal geven over de Statenbijbel. Zie pagina 6.
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Onze eerst bijeenkomst na de zomervakantie was op 17 september. Op
die dag gaf Inga Tessel, boswachter van Staatsbosbeheer, een boeiend
betoog over het Purmerbos. Een verslag van die bijeenkomst van de
hand van Theo Koelstra vindt u vanaf pag. 3.
Een verslag van de bijeenkomst op 22 oktober over Libanon wordt gepubliceerd in het decembernummer van dit blad.
Op pagina 7 vindt u een artikel over de openingstijden van supermarkten in Purmerend, speciaal van belang voor ouderen.
Onder Over onze leden op pagina 7 vindt u een bericht over het overlijden van Jan Goede, die 16 jaar lid van het bestuur is geweest. Gevolgd
door woorden van bemoediging op pagina 8.
Vanaf pagina 8 t/m 11zijn bijdragen opgenomen van KBO en KBO-PCOB.
Veel leesplezier gewenst en blijf omzien naar elkaar, maar voorlopig
vooral via de telefoon, WhatsApp en internet.
Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief
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Berichten van de eigen afdeling
Ledenbijeenkomst donderdag 17 september 2020
De opening wordt verzorgd door Cor
Donkervoort. Hij memoreert de bestuursgesprekken voorafgaande aan
deze middag. Moet het wel doorgaan?
Maar gezien de opkomst van ruim 40
PCOB-leden is doorgaan een gelukkige
keus geweest.
Na een korte inleiding introduceert Cor
Donkervoort de spreekster van deze
middag. Dat is mevrouw Inga Tessel, een
van de boswachters naast een tiental
collega’s van Staatsbosbeheer.
Enkele van haar taken zijn onder meer
het verzorgen van inleidingen als deze
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Cor Donkervoort

middag en het leiden van excursies. Zij is boswachter in het veenweidegebied dat zich uitstrekt tussen het Noordzeekanaal en de lijn HoornAlkmaar. Totaal ca 4600 ha.
Het is allemaal veengrond behalve
het Purmerbos dat is kleigrond van
eertijds het Purmermeer.
Alle sloten in dit gebied zijn ca.
1000 jaar oud, historische watergangen dus.
De dieren in dit gebied komen nu
aan bod. Daar zijn de weide- en
moerasvogels die helaas in aantal
sterk afnemen. Onder de weide
c.q. boerenlandvogels worden gerekend de Grutto en de ScholekInga Tessel
sters. Dit zijn van oorsprong Hollandse vogels. Niet vliegende dieren die in het veenweidegebied voorkomen zijn bijvoorbeeld de Noorse woelmuis en de Waterspitsmuis
(zeer zeldzaam).
Nu komt het Purmerbos aan de beurt. Het bos is aangelegd op kleigrond en het polderpeil is 5,5 m onder zeeniveau. Dit is voor een bosgebied uiterst zeldzaam. 32 jaar geleden is met de aanplant begonnen.
Het bos heeft een oppervlakte van ca. 250 ha. Het doel van het Purmerbos is recreatie en houtproductie.
Voor dat laatste zijn populieren geplant die na 15 jaar kunnen worden
geoogst en dan worden geleverd aan de Warmtecentrale van Purmerend. Beukenbomen tref je niet aan want die ‘doen het niet’ op kleigrond.
Er is onderzoek gedaan na 15 jaar naar de animo van het publiek voor
het bos. Men vond dit maar saai. Alle paden en sloten waren recht-toerecht-aan. Men heeft toen variatie aangebracht door o.a. de aanleg van
een speelbos en kronkelpaden. Een jaar terug is weer onderzoek gedaan. Wat vindt u er nu van? Het toegekende cijfer werd een 7,7.
Helaas gaat de kwaliteit van het bos achteruit omdat geld ontbreekt om het
bos op recreatie-niveau te houden.
Vrijwilligers zorgen in het bos voor
het opruimen van zwerfafval en vuil.
Wat doet men zoal in het bos. 70%
wandelt er graag, 30% laat de
hond er uit. De rest noemt het: een
frisse neus halen.
Het bomenbestand in het Purmerbos bestaat uit de populier die
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vanwege de snelle groei zeer populair is. Verder staan er berken, hazelaars, essen en elzen. Meidoorns zijn niet aangeplant omdat die geen
opbrengst opleveren. In het bos werden zeldzame varens gevonden
zoals de tongvaren. Aan de planten zie je de ontwikkeling van het bos.
De gewone en vooral de grote berenklauw zijn voor de mensenhuid
niet zo lekker. Bij aanraking ontstaan op de huid brandblaren omdat het pigment op de huid wordt
afgebroken. De gewone berenklauw komt het meest voor.
In 2019 zijn vogeltellingen gedaan.
Er zijn 37 soorten geteld. Ruim 760 stuks. Enkele daarvan waren de
groene specht, grote bonte specht, vink en appelvink (zie foto) en het
ijsvogeltje. De witte reiger is een succes in het Purmerbos. Ook de
grasparkiet komt voor maar dat is een exoot. Komt veel voor in Amsterdam, maar ook in Purmerend (Cramwinckelplantsoen). Veel brandnetels in het bos, niet zo leuk, maar zonder brandnetels geen rupsen en
dus geen vlinders. Soms laat een vos zijn snufferd zien.
In 2015 heeft een storm veel schade aangericht. Veel bomen zijn geknakt en/of omgewaaid.
Een rode stip op een boom betekent dat
deze gekapt kan worden. Het onderste deel
wordt verkocht aan de meubelindustrie, Het
bovenste deel gaat naar de Warmtecentrale.
Dat mevrouw Tessel een boeiend spreekster is blijkt wel uit het feit dat er slechts
enkele vragen zijn gesteld door de luisteraars. Een
dankbaar applaus klonk op uit de zaal
toen Rien Brak (zie foto) de spreekster
bedankte voor haar tweemaal drie kwartier
durende speech. Hij benadrukte onze
dank met het overhandigen van een boeketbloemen aangereikt door Greetje Boven.
Zeer boeiend.
P.S. Bij het aanhoren van deze spreekster
over de natuur zo dichtbij kwam mij een
gedichtje te binnen uit mijn onderwijzersopleiding in de zestigerjaren. Ik wil U dat
niet onthouden:
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De zomerwei
des ochtends vroeg
en op een zuchtje
dat het droeg
vliegt een geel
vlindertje voorbij
Heer, had het hierbij
maar gelaten
M. Vasalis
Theo Koelstra

Nico Rasch geeft uitleg over de Statenbijbel
Op de PCOB bijeenkomst van donderdag 19 november geeft dhr. Nico
Rasch uitleg over de Statenbijbel. Lange tijd beschouwde men deze
zeer oude Bijbelvertaling als de
beste die ooit gemaakt is! Dat het
een vertaling uit de grondtekst was
oogstte grote bewondering. Eigenlijk had men bij die vertaling ook
hulp uit het Engels. Was de Statenbijbel misschien een imitatie van
de Engelse Sint James vertaling?
Het vreemde aan de vertaling was
dat niet de kerk, maar de Staat de
kosten betaalde en ook dat de Staat
er een bijzondere bedoeling mee
had! Nico Rasch zal ons meenemen
naar de tijd van de Staten van Holland en de Statenbijbel. Hij zal zijn
verhaal illustreren met filmbeelden.
Nico Rasch werkte 25 jaar als regisseur bij de EO. Na zijn pensionering maakte hij o.a. programma's
voor de AVRO en de TROS, en gaf
hij regelmatig les en trainingen op
HBO niveau.
De bijeenkomst vindt plaats in de Taborkerk en begint om 14.00 uur. De
deur is open vanaf 13.30 uur. In de Taborkerk is een coronaprotocol
van kracht. Deelnemers dienen zich van tevoren op te geven bij Greetje
Boven: e-mailadres gaboven@kpnmail.nl, tel. nr. 433012.
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Naast onze leden zijn ook belangstellenden van harte welkom zolang het aantal
van maximaal 30 deelnemers niet wordt overschreden. De toegang is gratis.
Kees Paul

'Ouderenuurtje' bij supermarkten in Purmerend
De Purmerendse supermarkten hebben op vaste tijden van de dag
een ‘ouderenuurtje’: een moment voor ouderen en mensen met een
kwetsbare gezondheid om rustig boodschappen te kunnen doen.
In elke supermarkt is dit van 7.00 – 8.00
uur 's ochtends. Daarnaast hebben de
supermarkten een tweede moment hiervoor gekozen:
 Albert Heijn, PLUS Supermarkt, Lidl en Jumbo Supermarkten: 8.00 – 9.00 uur
 DEEN Supermarkten: 19.00 – 20.00 uur
 Vomar en ALDI: 20.00 – 21.00 uur
Sommige senioren durven op dit moment niet naar de supermarkt te
gaan. Dan is het mooi dat er een alternatief geboden wordt. Deze speciale uurtjes zijn er voor ouderen die anders binnen blijven. Die speciale
uurtjes zijn er ook voor jongeren met een chronische aandoening en
voor veertigers met bv. een hartkwaal.
Wij kunnen dit alleen maar toejuichen.
De redactie

Over onze leden
Overleden: Dhr. J.N. Goede, Kwadijk 52, 1471 CC Kwadijk
Jan Goede is van 1999 tot 2013 secretaris
geweest van onze PCOB afdeling. In 2015
heeft hij afscheid genomen van het bestuur bij
welke gelegenheid hij benoemd is tot erelid.
Tot het eind toe heeft Jan een bijdrage geleverd aan de distributie van PCOB-bladen en
verjaardagkaarten. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij gedaan heeft voor de
PCOB. Wij gedenken hem met eerbied en
genegenheid.
Het bestuur

Jan Goede
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Woorden van bemoediging
Onderstaand gedicht spreekt eigenlijk voor zichzelf. Woorden van
bemoediging, van troost en van hoop. We wensen u toe dat het
ook voor u wat licht mag geven in deze verwarrende tijd.
Houd vol, ‘Blijf geloven’.
Blijf geloven
Blijf geloven in de toekomst
ook al lijkt de kans maar klein
Blijf geloven in de wereld
die jouw wereld ook kan zijn

Blijf geloven in het wonder
dat jouw angsten overwint
Blijf geloven in de onschuld
en in een glimlach van een kind

Blijf geloven in het leven
in je denken en je doen
Blijf geloven in oprechtheid
en je normen en fatsoen

Blijf geloven dat een ander
ook voor jou wat overheeft
Blijf geloven in de liefde
alle dagen dat je leeft

Blijf geloven in de vrede
en een simpel kort gebed
Blijf geloven in de mens
die zich voor jou heeft ingezet

Blijf geloven in de waarde
en het doel van het bestaan
Blijf geloven dat de mensen
eenmaal samen zullen gaan

Naam van de dichter is onbekend

(Overgenomen uit ‘Bij de Tijd’, nieuwsbrief van KBO Purmerend
en omstreken. Zie ook: https://ikmisje.eo.nl/themas/blog/gedichtblijf-geloven)

Bericht van KBO Purmerend en omstreken
KBO- Ledenbijeenkomsten 30 oktober 2020 en 27 november 2020
Onze ledenbijeenkomsten op 30 oktober en 27 november, had het
bestuur al vastgelegd, zoals dat in onze Nieuwsbrief onder de kop
Activiteitenkalender van september
en oktober 2020 staat vermeldt.
De coronacrisisgolf is er de
oorzaak van, dat wij als bestuur
hebben gemeend om deze ledenbijeenkomsten geen doorgang te
laten vinden. Wij hebben daartoe
besloten omdat de besmettingen
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steeds dichterbij komen en iedereen via de media hiervan op de hoogte
wordt gesteld.
De Nieuwsbrief was al gedrukt en verspreidt, toen het kabinet met nieuwe
regels kwam. Van hogerhand worden wij dagelijks op de feiten gedrukt via
de persconferenties en daar zullen wij ons aan moeten houden.
Op vrijdag 25 september jl. hebben wij toch weer een prachtige middag
gehad met een mooie Eucharistieviering en daarna een optreden van
het Volendamse Duo Anja en Peter.
Het was een groot genoegen onze trouwe en vaste leden weer te
mogen begroeten op deze middag.
Wij wachten op betere tijden! Blijf Gezond en Blijf omzien naar elkaar.
Wil van Groeningen PR

Berichten van landelijk KBO – PCOB

Laat senioren niet vereenzamen
Mooi dat het kabinet oproept tot speciale boodschappenuren bij supermarkten voor kwetsbare groepen.
Daar is KBO-PCOB voorstander van,
tegelijkertijd zien we ook reden tot
zorg na het afkondigen van nieuwe
maatregelen. Ze moeten er niet toe
leiden dat senioren vereenzamen.
Sociaal contact is heel belangrijk voor
senioren. Beperkingen in bus- en
treinreizen (alleen indien noodzakelijk)
treffen een grote groep die hier voor
hun mobiliteit van afhankelijk is. We
moeten oppassen dat senioren niet in hun schulp kruipen, het is daarom des te belangrijker dat we in eigen stad of dorp blijven omzien naar
elkaar en iedereen blijven betrekken bij hetgeen nog wel kan.

Manon Vanderkaa: ‘Perspectief voor alle generaties’
Geen hoedjes, geen koets, geen publiek. Maar wel volop hitte. De omstandigheden op Prinsjesdag waren symbolisch voor de stand van ons
land. We gaan een economisch zware tijd tegemoet en hebben de co9

ronacrisis verder te bedwingen. En tegelijkertijd nemen de zorgen toe.
Hoe houdt onze samenleving zich? Lopen de verschillen niet te veel
op? Kijken we voldoende om naar elkaar?’
‘Onze Koning verwees naar het verlies van het gevoel van veiligheid en
vertrouwen door de coronacrisis. Veel levens zijn beïnvloed en veranderd door corona, waarbij hij met name de verpleeghuizen noemde.
Aandacht voor elkaar, dat stond centraal.’
Kabinet wil doorpakken
‘Perspectief voor de toekomst begint in het hier en nu. Dat houdt de
volwassene van morgen voor aan de volwassene van vandaag. De Koning refereerde aan een openbare briefwisseling tussen een 94-jarige
en een 18-jarige in de krant. Jongeren geven nu wat op, om de oudere
generaties te beschermen.’
‘Het belang van de versterking van publieke voorzieningen is door corona eerder toe- dan afgenomen. De regering doet (extra) investeringen
in woningbouw, openbaar vervoer en infrastructuur. Er komt, eindelijk,
een huurverlaging voor hoge huren in corporatiewoningen. Dit kabinet
wil doorpakken. Het wetsvoorstel voor hervorming van het pensioenstelsel, de uitwerking van het pensioenakkoord uit 2019, komt naar
verwachting in 2021. Wat betreft de zorg wordt geïnvesteerd naar zorg
op afstand, zorginnovaties en het verminderen van de werkdruk. Zorgpersoneel krijgt een extra bonus. Wat KBO-PCOB betreft is dit allemaal
verstandig beleid.’
Achteraan de rij in koopkracht
‘Aan het einde van de Troonrede noemt
de Koning het perspectief voor alle generaties. Want corona raakt ons allemaal.
We moeten ons schrap maken voor een
zware economische terugslag, vertelde
de Koning ons. We hebben een historische economische krimp, ongekend in
vredestijd. In dat opzicht kijken wij met
extra zorg en scherpte naar de koopkrachtvoorspellingen voor volgend jaar,
waarin gepensioneerden voor het zoveelste jaar op rij achteraan staan met een
voorspelde (mediane) groei van 0,4%.
Afhankelijk van vooral de hoogte van het
aanvullende pensioen kan die koopkracht
Manon Vanderkaa
zelfs negatief uitvallen, zo blijkt uit cijfers
van onder meer het Nibud. KBO-PCOB wil dat het kabinet daar op ingrijpt. ‘KBO-PCOB vraagt aan het huidige kabinet dan ook om een ver10

bindende rol te blijven spelen tussen de generaties en groepen Nederlanders. Niet bezuinigen, maar investeren is het devies. Dus in werkenden en niet (meer) werkenden. Jong en oud. Mensen met een groot
netwerk versus mensen die eenzaam zijn. Mensen die vitaal zijn, of juist
kwetsbaar. Want alleen zo kunnen we gehoor geven aan de oproep van
de Koning, en kan iedereen, jong en oud, inderdaad vanaf zijn eigen
plaats een bijdrage leveren om Nederland weer op te bouwen.’

KBO-PCOB Wandelonderzoek: Veel senioren aan de wandel
Senioren zijn echte wandelaars.
Ruim zestig procent (62%) wandelt elke dag minstens één keer,
blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB naar
het wandelgedrag van senioren.
Een kwart van de senioren wandelt elke week meerdere keren.
Vier procent geeft aan helemaal
niet meer te wandelen.
(Advertentie)
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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
Th.G. Koelstra,
tel. 433196
mobiel
06-18361112
Website:
www.pcob.nl/uw-afdeling/purmerend
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