
 

Purmerend, 1 oktober 2020 
 

Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

Tijdgeest 
 

Tijden veranderen en wij veranderen mee. Wij moeten wel. Als 
wij ons niet zouden aanpassen aan veranderende omstandig-
heden zouden wij het moeilijk krijgen. Dat kan betrekking heb-
ben op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en op zaken 
van moraal en ethiek.  
Waarschijnlijk is uw mening over homoseksualiteit, rechten van 
minderheden of Zwarte Piet in de loop van de tijd veranderd. Voort-
schrijdend inzicht heet dat en daar is niets mis mee zolang daar-
mee niet hetzelfde wordt bedoeld als opportunisme. Af en toe is het 
ook zeker niet verkeerd om vast te houden aan een principieel 
standpunt. Dat kan willekeur voorkomen. Denk aan het volgen van 
regels, voortvloeiend uit wetgeving, gemeentelijke verordeningen of 
gewoon het huishoudelijk reglement van een vereniging. En toch 
kan dat wringen. Het toelaten van extra vluchtelingen bijvoorbeeld, 
een onderwerp dat door de brand in kamp Moria op Lesbos actueel 
werd, gaat denk ik in tegen gemaakte afspraken. Maar het niet toe-
laten van extra vluchtelingen kan, gelet op de schrijnende omstan-
digheden van de meeste betrokkenen, indruisen tegen het gewe-
ten. En om het wat moeilijker te maken: Helpt het om extra vluchte-
lingen op te vangen als daardoor nog meer mensen in landen waar 
het slecht gaat hun heil zoeken in Europa, meer specifiek in Neder-
land? Ik heb daarop geen pasklaar antwoord. Het is in ieder geval 
goed als over dit soort zaken van gedachten wordt gewisseld, in 
het besef dat een eenvoudige oplossing niet bestaat.  
 

Ook over de pensioenleeftijd wordt verschillend gedacht. Maar 
daar draagt wensdenken zeker niet bij aan een oplossing. Mis- 
schien vinden wij het met zijn allen wel heel sociaal dat mens- 
sen vroeg met pensioen gaan, maar wie betaalt dat?  
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In landen in Zuid-Europa denkt men over dat onderwerp vaak wat min-
der economisch dan hier. En dus ligt de pensioengerechtigde leeftijd 

daar soms jaren lager dan in Ne-
derland. Vindt u het vreemd dat 
onze minister van Financiën die 
landen vraagt wat zij doen om de 
overheidsbegroting in evenwicht te 
houden wanneer zij miljarden ver-
langen om de gevolgen van de 
coronacrisis tegen te gaan? Hoe 
meer mensen deelnemen aan het 
arbeidsproces hoe hoger de belas-
tingopbrengsten, hoe hoger de 
uitgaven van consumenten en hoe 
groter de welvaart. In een land als 
Frankrijk is dat besef nog niet erg 

doorgedrongen. Daar zijn ze ruim 200 jaar na de revolutie nog steeds 
erg gericht op gelijkheid. Dat brengt daar met zich mee dat gemakkelijk 
wordt gestaakt. En dat maakt buitenlandse investeerders kopschuw, 
wat weer slecht is voor de economie. 
In Nederland hebben wij overigens ook een tijd gehad waarin mensen 
jaren eerder met pensioen gingen dan tegenwoordig. Alleen heette dat 
anders; functioneel leeftijdsontslag, vervroegde uittreding of prepensi-
oen. En dan hadden wij nog de door de overheid gestimuleerde opna-
me van nauwelijks zieke werkenden in de WAO. Het doet mij denken 
aan de uitspraak van de Engelse staatsman Disraeli: "Er zijn drie soor-
ten leugens: leugens, grove leugens, en statistieken." Het lag wat inge-
wikkeld, maar in ieder geval zijn die tijden voorbij. Mijn broer van 64 
mag in 2024, als hij 67 is, met pensioen. Hij heeft dan 50 jaar gewerkt. 
Hij lijdt er overigens niet onder en ik – ik mag weg met 67 jaar en acht 
maanden – evenmin. Wij beiden mogen per week wat uren minder wer-
ken en dat is fijn. Wie actief is, op welke wijze dan ook, leeft gezonder 
en wordt ouder. Vaak is het zo dat juist de mensen die heel actief zijn 
nog wel een gaatje kunnen vinden om er iets bij te doen wanneer er 
een beroep op hen wordt gedaan. En waar dat mij aan doet denken 
weet u waarschijnlijk wel … 

Jaap Veenstra, secretaris 
Van de redactie 
 

Op donderdag 17 september werd de eerste bijeenkomst van het win-
terseizoen gehouden. Het was zeven maanden geleden dat weer een 
activiteit kon worden georganiseerd.  

Wopke Hoekstra, minister van Financiën 
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De opkomst was verrassend hoog: 46 leden hadden zich aangemeld. De 
sfeer was uitstekend en het coronaprotocol werd strikt in acht genomen.  
Boswachter Inga Tessel liet zien dat veel te genieten valt in het Purme-
rebos. Een verslag van die bijeenkomst wordt gepubliceerd in het no-
vembernummer van dit blad. 
 

De volgende PCOB bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 oktober. 
Dan zal dominee Pieter Weeber uit Maarssen een presentatie houden 
over Jordanië. Die bijeenkomst was eerder gepland op 17 maart maar 
is toen vanwege de corona-uitbraak geannuleerd. (zie pag. 3) 
Ook tijdens die bijeenkomst zullen de coronamaatregelen strikt in acht 
worden genomen. 
 

In deze tijd kunt u te maken krijgen met bijzondere problemen. Als dat 
het geval is en u wilt daarover praten of advies inwinnen dan kunt u 
contact opnemen met onze ouderenadviseur Bert Bouman. Wat hij voor 
u kunt betekenen kunt u lezen op pagina 4. 
 

Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

PowerPointpresentatie over Jordanië 
 

Op donderdag 22 oktober 2020 vanaf 14:00 uur zal dominee Pieter 
Weeber uit Maarssen 
een presentatie hou-
den over Jordanië, in 
de Taborkerk. Hij 
heeft vele jaren als 
reisleider van een 
Christelijke reisorga-
nisatie, als voorgan-
ger en privé rondge-
reisd in een groot 
aantal landen in het 
Midden-Oosten, 
waaronder Jordanië.  
 

Historische stad Petra in Jordanië 
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De schat van ervaring die dominee Weeber daarin heeft opgedaan geeft 
hij door in een PowerPointpresentaties. 
De heer Weeber heeft vrijwel alle plaatsen die in de Bijbel genoemd 
worden vele malen bezocht. In zijn presentaties besteedt hij ook aan-
dacht aan het leven van iedere dag, de bestaande religies en de politie-
ke situatie. Kortom, een baaierd van vaak wat minder bekende feiten en 
gebeurtenissen van heden en verleden, met schitterende foto’s (o.a. 
van Petra) en prachtige verhalen. De afgelopen jaren heeft de heer Wee-
ber presentaties gehouden over verschillende landen in het Midden-
Oosten, voor vele PCOB-afdelingen. Alleen in 2019 al 20 keer.  
 

In de Taborkerk is een co-
ronaprotocol van kracht. Een 
samenvatting daarvan vindt u 
in de Nieuwsbrief van sep-
tember 2020. Leden dienen 
zich van tevoren op te geven 
bij Greetje Boven: e-mailadres 
gaboven@kpnmail.nl, tel. nr. 
433012. 

 

Jaap Veenstra 
 

Ouderenadvies - De ouderenadviseur – 
De ouderenadviseur denkt met u mee. 

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij u te maken 
krijgt met situaties waar u advies of ondersteuning bij nodig 
heeft. Situaties waar u wellicht nog nooit mee te maken heeft 
gehad. U kunt een ouderenadviseur inschakelen om mee in ge-
sprek te gaan. Een ouderenadviseur is iemand die een opleiding 
heeft genoten om u bij te staan met adviezen bij problemen van 
verschillende aard. 
 

U kunt bij de ouderenadviseur onder andere terecht voor adviezen over:  
 Welzijn: activiteiten, dagbesteding, vrijwilligers en vrijwilligerswerk.  
 Welbevinden: levensvragen, rouw, eenzaamheid, intimiteit. 
 Wonen: aanpassingen in uw huidige woning, verhuizen naar een 

aanleunwoning of woning met dienstverlening en vragen over 
wonen in een verpleeghuis. 

 Zorg: huishoudelijke hulp en hulp bij persoonlijke verzorging. 
 Voorzieningen: maaltijden aan huis, maaltijdvoorzieningen in de 

wijk, alarmering, vervoer, telefooncirkel. 
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De ouderenadviseur heeft een adviseren-
de, ondersteunende en bemiddelende rol. 
Wanneer u dat wenst, kan de ouderenad-
viseur met uw toestemming contact leg-
gen met de daarvoor in aanmerking ko-
mende personen en/of instanties. 
U kunt gebruik maken van het telefonisch 
spreekuur dat onze ouderenadviseur we-
kelijks houdt. Dat is iedere maandagmid-
dag van 13 tot 14 uur. Mijn telefoonnum-
mer is 06 54 74 6000. 
 

Uw ouderenadviseur voor de PCOB in Purmerend en omgeving is on-
dergetekende. 

Bert Bouman 
 

Over onze leden 
 

Overleden 
Mw. A.G. Bok, Wolthuissingel 1, 1441 DN Purmerend 
 

Dhr. J.J. Verhoog, Genuahaven 97, 1448 KK Purmerend 
 

Wij gedenken hen met eerbied en genegenheid. 
 

Bericht van KBO Purmerend en omstreken 
 

KBO – Ledenbijeenkomst op vrijdag 30 oktober 2020 
 

Vrijdag 30 oktober a.s. zullen wij onze 
ledenbijeenkomst gaan houden in 
`t Stamhuis. Jan Broekhuizen zal een 
presentatie geven in woord en beeld op 
de manier zoals wij van hem gewend 
zijn. Waar het deze keer over zal gaan is 
een grote verrassing!  
 

Over de tijd van aanvang het volgende: 
Aangezien de coronamaatregel nog steeds 
van toepassing is en ook wij daar mee te 
maken hebben mogen wij maar 30 tot 40 
leden toelaten met anderhalve meter 
afstand van elkaar. In onze Nieuwsbrief van 
september jl. heeft onze voorzitter daar al 

aandacht aan besteedt. Wij willen, daarom de eerste sessie om 12.00 
uur en de tweede sessie om 14.30 uur laten beginnen. De zaal gaat 

Meesterverteller Jan Broekhuizen  
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open een halfuur vòòr aanvang van beide sessies. Er zal dus geen 
BINGO worden gespeeld wegens het dubbele programma. U wordt 

vriendelijk verzocht zich aan te melden 
vòòr 25 oktober a.s. op welk tijdstip u wilt 
komen. Dat kan bij mw. Tiny Glandorf-
Ruiter, per telefoon 0299-421615 of per 
email t.glandorfruiter@kpnmail.nl of bij mw. 
Lina Nijkamp-Jonk telefoon 0299-427774. 
Met naam en telefoonnummer. 
 

Wij zijn gewend om altijd een volle zaal te 
hebben en hopen met deze tijdelijke 
oplossing onze leden tevreden te stellen. 
Mochten er onverhoopt veranderingen 
plaatsvinden, door b.v. minder aanmel- 
dingen op een bepaald tijdstip, dan zijn wij 
genoodzaakt naar één sessie te gaan. 

Degenen die zich hadden opgegeven worden dan telefonisch benaderd. 
Let dus goed op de AANVANGSTIJDEN bij aanmelding. 
 

Wil van Groeningen PR 
 

Berichten van landelijk KBO – PCOB 
 

 
 

Goed dat er eerder in verpleeghuizen getest wordt,  
nu nog ventilatiecheck 

 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is blij 
dat het coronabeleid in verpleeghuizen 
ingrijpend verandert. Als er in een ver-
pleeghuis een uitbraak is, moeten per-
soneel én de bewoners wekelijks wor-
den getest. Manon Vanderkaa: 
“Schokkend dat uit onderzoek blijkt dat 
ongeveer de helft van de besmette 
bewoners niet wordt opgepikt als er 
alleen getest wordt bij klachten. Daar-
om is het goed dat nu alle inwoners 
preventief worden getest.” 

Wil van Groeningen  
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De huidige RIVM-richtlijnen schrijven nu nog voor dat alleen verpleeg-
huisbewoners met klachten getest worden. Beschermingsmiddelen zijn 
er alleen voor werknemers die werken met bewoners die mogelijk of 
zeker besmet zijn. Met het nieuwe beleid worden ook mondkapjes pre-
ventief ingezet. Manon Vanderkaa: “Nog meer goed nieuws. Maar dit is 
niet genoeg. Nu moet het kabinet doorzetten en ook gaan onderzoeken 
of de ventilatie in verpleeghuizen coronaproof is.” 
 

Ventilatiecheck 
Niet alleen binnen scholen maar ook binnen verpleeghuizen worden 
vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de ventilatiesystemen als 
het gaat om verspreiding van aerosolen via zo’n systeem. KBO-PCOB 
dringt er daarom op aan dat ventilatiesystemen bij verpleeghuizen vóór 
1 oktober gecheckt worden door uitbreiding van de taken van het Lan-
delijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Vanderkaa: “In verpleeg-
huizen verblijven kwetsbare mensen, daar moet de luchtkwaliteit goed 
zijn. Het mag niet zo zijn dat bewoners gevaar lopen door ondeugdelijke 
ventilatiesystemen.” 
 

Coronamaatregelen kabinet te licht 
 

Bijna een derde van de senioren wil dat er stengere maatregelen 
worden ingevoerd om het coronavirus in te dammen. Het uitgaans-
leven moet op slot, en zowel 
binnen als buiten moeten 
mondkapjes worden verplicht in 
publieke gelegenheden, vinden 
ze onder andere. Dat blijkt uit 
een flitspeiling die KBO-PCOB 
samen met KRO-NCRV liet uit-
voeren naar ouderen en corona. 
Het onderzoek vond plaats onder 1350 senioren met een gemid-
delde leeftijd van 74 jaar. 
 

Heeft de coronacrisis ook iets positiefs opgeleverd? 
Is de crisis uitsluitend vervelend? Nee, vindt 48% van de senioren. 
Volgens hen heeft de coronacrisis ook iets positiefs opgeleverd. 
Mensen houden meer rekening met elkaar, zijn geduldiger, vriende-
lijker en hulpvaardig. Er was meer familiegevoel, minder stress, meer 
rust en reflectie. De samenleving als geheel kwam weer met beide 
benen op de grond, er werd minder overdadig geconsumeerd, er was 
minder vlieg- en autoverkeer en dus schonere lucht. De crisis stemt 
tot nadenken over onze leefstijl en maatschappelijke betrokkenheid 
aldus de senioren. 

 

Het coronavirus  
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