
 

Purmerend, 1 september 2020 
 

Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

Over Jij en U 
 

In de bijlage van Trouw, ‘Tijd’, van 14 maart 2020 stond een artikel 
van Iris Hannema dat mij zeer aansprak, met de titel ‘Zeg maar jij, 
hoor’. Het gaat over ongevraagd tutoyeren. Citaat: De serveerster, 
een twintiger, groet ons vriendelijk en vraagt wat we willen drinken. 
“Een koffie verkeerd”, antwoord ik. “En jij?” vraagt ze aan mijn moe-
der. Ik verschiet van kleur. Zei ze nou ‘jij’ tegen mijn 74-jarige moe-
der? De schrijfster ergert zich klaarblijkelijk aan ongevraagd tutoye-
ren. Terecht. Maar het viel mij op dat zij vervolgens wel aan haar 
moeder vraagt: “Wat vind jij daar nou van?” Dat is toch een beetje 
halfslachtig. Maar misschien zie ik het verkeerd. De ene situatie is 
nu eenmaal de andere niet. In ieder geval hecht ik aan goede om-
gangsvormen, alhoewel ik de laatste zal zijn om te beweren dat ik 
het altijd goed doe. Eens nam ik op mij om telefonisch het woord te 
doen voor een collega die zich door een jurist – ook een collega, 
maar één die ons standpunt van de werkvloer niet deelde – ge-
schoffeerd voelde. Tijdens het gesprek zei de jurist dat het bij ons, 
personeel van Gemeente Amsterdam, de gewoonte is om te tutoy-
eren. In boze staat antwoordde ik: “Nee dank u. Ik encanailleer mij 
niet graag.” (encanailleren: zich inlaten met mensen met een twij-
felachtige reputatie, rang of stand) Vreselijk pedant natuurlijk, maar 
ik dacht hem op deze manier te kunnen laten voelen dat zijn 
standpunt weinig niveau had. Terwijl juist mijn reactie niet netjes 
was. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Ik denk dat wij al-
lemaal wel eens dingen hebben gezegd waarvan wij nu denken, 
hadden wij dat maar niet gezegd. Toch vermoed ik dat in onze 
kringen ongevraagd tutoyeren niet veel voorkomt. Pogingen om dat 
zo te houden, ook bij na ons komende generaties, zijn de moeite 
waard maar misschien weinig kansrijk. Hoe spreken uw kind- 
eren, uw neven en nichten, uw kleinkinderen u aan?  
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Wij hebben het natuurlijk niet allemaal zelf in de hand. En op een be-
paalde leeftijd ben je (of is het ‘bent u’?) 
wel moegestreden, over welk onderwerp 
dan ook. Is dat berusting? Het zou kun-
nen. Dat behoeft niet per se negatief te 
zijn. Tijden veranderen en mensen ver-
anderen mee.  
 

Ter afsluiting een relativerende uitspraak 
van psycholoog René Diekstra, uit die-
zelfde bijlage van Trouw: “Ik ben van 
nature geneigd tot depressie, maar het 

gekke is: naarmate ik ouder werd en meer klappen opliep, werd ik een 
blijmoediger mens.” 
 

Jaap Veenstra, secretaris 
Van de redactie 
 

Onze laatste PCOB bijeenkomst was op 20 februari van dit jaar, Als 
gevolg van de coronaperikelen zijn alle zomerse activiteiten geannu-
leerd. De eerst volgende bijeenkomst die wel doorgaat is gepland op 
donderdag 17 september. Op die dag zal een presentatie worden gege-
ven door boswachter Inga Tessel. Zie pag.3.  
 

Tijdens de bijeenkomst zullen de coronamaatregelen strikt in acht wor-
den genomen. Op pag. 4 zijn die regels, die bij u wel bekend zullen zijn, 
nog eens samengevat waaraan de maatregelen die van kracht zijn in de 
Taborkerk zijn toegevoegd. Als iedereen zich aan die regels houdt kun-
nen we toch op een veilige manier samenkomen. 
 

Tegelijk met het Magazine en de Nieuwsbrief ontvangt elk lid van de 
landelijke organisatie een waaier. Hopelijk kan die zorgen voor enige 
verkoeling op warme dagen. Zie pag. 4. 
 

Met de capitulatie van Japan eindigde op 15 augustus 1945 de Tweede 
wereldoorlog. Velen van ons hebben dat moment bewust meegemaakt. 
Op pag. 5 vindt u een column waarvan de strekking is dat we heel zui-
nig moeten zijn op onze vrijheid die we 75 jaar geleden herwonnen 
hebben. 
 

Na een aantal maanden gaat de KBO ook weer een bijeenkomst organise-
ren en wel op 25 september in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt. Zie pag. 6 
 

Deze nieuwsbrief wordt afgesloten met een paar korte mededelingen 
van landelijk KBO-PCOB. Zie pag. 7 
 

Tot ziens op 17 september, Kees Paul 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

Inga Tessel vertelt over de natuur in en om Purmerend 
 

Op de PCOB bijeenkomst van donderdag 17 september houdt mw. 
Inga Tessel een voordracht over de natuur in en om Purmerend. 
Deze eerste bijeenkomst van het winterseizoen vindt plaats, zoals 
gebruikelijk, in de Taborkerk en begint om 14.00 uur. De deur is 
open vanaf 13.30 uur.  
 

In verband met de coronaperikelen dienen leden zich van te voeren op 
te geven bij Greetje Boven: e-mailadres gaboven@kpnmail.nl, tel. nr. 
433012. 
 

In de Taborkerk is een coronaprotocol van kracht. Een samenvatting 
daarvan vindt u elders in dit blad. 
 

Mw. Inga Tessel is medewerker 
van het Staatsbosbeheer. Zij is 
boswachter van gebied Laaghol-
land. In haar voordracht zal ze 
extra aandacht besteden aan het 
leven in het Purmerbos. Dat bos 
bevindt zich aan de oostkant van 
Purmerend. Het is een jong bos 
met slingerende paadjes, avontuur-
lijke speelplekken en alle ruimte 
om lekker sportief bezig te zijn. Zij 
zal ook mooie filmbeelden laten 
zien. Voor meer details zie: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/na
tuurgebieden/purmerbos 
 

Alle leden zijn hartelijk welkom,  
Greetje Boven 

 

Boswachter Inga Tessel 
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Coronamaatregelen 
 

Wie om zich heen kijkt moet wel constateren dat velen de corona 
maatregelen niet meer zo serieus nemen. Dat is vragen om pro-

blemen. Controle over het virus krij-
gen we alleen als iedereen zich aan de 
volgende basisregels houdt. 
 

 blijf bij klachten thuis en laat u testen; 
 houd 1,5 meter afstand van anderen; 
 was vaak uw handen en hoest en 

nies in uw elleboog;  
 vermijd drukte: ga weg als het druk is 
 

Voor deelnemers aan de bijeenkomsten 
van de PCOB gelden uiteraard deze 

regels plus de extra regels die gelden voor deelnemers aan een kerk-
dienst op zondagmorgen in de Taborkerk, te weten:  
 

 Als u een bijeenkomst wilt bijwonen dient u zich van tevoren te mel-
den, in dit geval, bij Greetje Boven. 

 Volg bij binnenkomst van de Taborkerk de instructies op van de 
coördinatoren. Ontsmet uw handen. 

 De garderobe is niet beschikbaar. U dient u jas mee te nemen naar 
de kerkzaal. 

 U wordt naar uw plaats begeleid door één van de medewerkers. 
Zoek niet op eigen initiatief een andere plaats!  

 Damestoilet en urinoir zijn gesloten. Invalidentoilet wordt gebruikt 
als damestoilet en herentoilet is beschikbaar 

 

De redactie 
 

Een zomerse groet 
 

Een waaier beweegt twee kanten op, 
naar je zelf toe maar vooral ook van je af 
naar een ander. Het is een goed symbool 
in deze tijd waar in het niet alleen over 
jezelf maar met name om de wereld om 
je heen gaat. En dan zien we dat dit een 
stuk lastiger is. 
Echter, we gaan geen zware symboliek 
aan dit vederlichte hulpmiddeltje tegen 
de warmte hangen. Dat belemmert alleen 
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maar in het gebruik. En dat laatste, beste medeleden van de PCOB, 
moeten we vooral doen. Dus, veel gebruiken en daarbij steeds weer 
aan elkaar denken.  
Een hartelijke groet van het bestuur van uw afdeling en weet dat koelte 
u kan redden. 
Met dank voor deze geste aan onze landelijke PCOB en uiteraard ook 
aan onze distribiteurs.  

Cor Donkervoort 
 

Vrijheid 
 

75 jaar geleden herwonnen we in Nederland onze vrijheid. Na een 
periode van onderdrukking van al onze individuele vrijheden, brak 
er een nieuwe tijd aan. We kregen vrijheid 
van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, 
vrijheid van expressie, vrijheid op seksueel 
gebied, kortom vrijheid van te zijn wie we 
zelf willen zijn. In 2020 is deze vrijheid be-
langrijker dan ooit.  
We bevinden ons op dit moment in een 
unieke situatie en ervaren een zekere be-
perking van onze vrijheid door het corona-
virus. Het onderwerp ‘vrijheid’ is ineens 
heel actueel. Vrijheid was en is nooit van-
zelfsprekend en zal dat ook nooit zijn. 
 

Op heel veel plekken in de wereld is vrijheid 
sowieso zeer beperkt, door oorlog, politieke 
omstandigheden, rassenongelijkheid of religieuze discriminatie. Mensen 
worden op alle mogelijke manieren onderdrukt en kunnen niet vrijuit zijn 
wie ze willen zijn. Een deel van hen wordt daardoor gedwongen of kiest 
ervoor om zijn of haar vrijheid ergens anders te zoeken, in een ander 
land, op een ander continent, ver van de eigen vertrouwde omgeving. 
Deze vluchtelingen komen ook in onze samenleving terecht, waar ze 
hopen dat ze hun vrijheid hervinden. 
 

Wij mogen de vrijheid die we in 1945 herwonnen hebben nooit als een 
gegeven gaan zien, maar als iets waar we absoluut zuinig op moeten 
zijn, en waar op alle mogelijke manieren voor ‘gestreden’ mag en moet 
worden. 
 

Bekende en minder bekende Nederlanders hebben dit jaar aangegeven 
wat zij belangrijk vinden als het over vrijheid gaat. Zo zegt koning 
Willem Alexander tijdens de dodenherdenking van 4 mei: “Wij moeten 
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onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want 
alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.” 
 

En Jan Terlouw verwoordt zijn mening na 
75 jaar vrijheid als volgt: “Ik ben hoe 
langer hoe meer tot het besef gekomen 
dat de wet voor mij het belangrijkste 
symbool van vrijheid is. Dat is echt het 
allermooiste wat we hebben. In al die 
verschillende wetten spreken we met 

elkaar af: dat doen we wel, dat doen we niet. Ontzettend goed. Door te 
benoemen dat bepaalde dingen niet mogen, bescherm je de vrijheid 
van anderen.” 
 

Wat betekent vrijheid voor u? De redactie ziet uw visie met belang-
stelling tegemoet. 

Kees Paul 
 

Over onze leden 
 

Bedankt als lid 
Mw. A. Munneke-Ensing, Koggehoorn 20, 1474 HX Oosthuizen 
 

Bericht van KBO Purmerend en omstreken 
 
KBO – ledenbijeenkomst op vrijdag 25 september 2020  
 

Vrijdag 25 September a.s. houden wij onze eerste ledenbijeenkomst. 
Na lange afwezigheid, wegens het coronavirus, wat ons nog steeds 
achtervolgd. Nu door de versoepelingen van de overheid zijn wij 
weer in staat een bijeenkomst te organiseren en wel in de St. 
Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15 te Purmerend. Aanvang 13.30 uur.  
Wij beginnen met een Eucharistieviering en zullen daarin onze overleden 
KBO-leden herdenken van het afgelopen jaar. Deze viering zal er anders 
uitzien zoals u van ons gewend bent, zonder de zang van het St. Ceciliakoor.  
Na deze viering en een pauze, waarin 
u een kopje koffie of thee wordt 
aangeboden met een lekkernij, gaan 
wij ons bezinnen op een optreden van 
het welbekende Duo Peter & Anja, 
The Dutch Vocals. Dat is een 
professioneel zangduo uit Volendam. 
We hebben in 2019 kennis met hen 
gemaakt en de wens van eenieder The Dutch Vocals 
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van ons was, dat wij hen nogmaals moesten boeken, wegens het 
enorme succes. U en onze wens is in vervulling gegaan en we mogen 
hen weer begroeten op deze 
ledenmiddag. Er zal op deze middag 
geen BINGO gespeeld worden, vanwege 
het uitgebreide programma. 
 

Een vriendelijk verzoek: wanneer u op 
deze middag aanwezig wilt zijn gelieve 
zich aan de voorschriften te houden, 
welke door de overheid zijn vastgesteld. 
Bij binnenkomst ontsmet u uw handen en 
u neem anderhalve meter afstand van elkaar. Ga zitten op de stoelen of 
bank met een groene sticker en volg de aanwijzingen op bij 
binnenkomst. Er mag dus ook NIET meegezongen worden. Wij hopen, 
dat u ondanks alle beperkingen in deze tijd een aangename en 
gezellige middag mag hebben. U bent van harte welkom. 
 

Wil van Groeningen, PR 
 

Berichten van landelijk KBO – PCOB 
 

 
 

Directie KBO-PCOB 
 

Het bestuur van KBO-PCOB heeft op donderdag 23 juli de leden-
raad geïnformeerd over het aanstaande vertrek van directeur Ma-
non Vanderkaa per 1 oktober a.s. in verband met het aanvaarden 
van een functie elders.  
Het bestuur geeft aan haar vertrek zeer te betreuren en spreekt grote 
waardering uit voor wat zij de afgelopen jaren in onze verenigingen 
heeft bereikt. De komende periode beraadt het bestuur zich over de 
opvolging van Manon Vanderkaa. 
 

Zomerbellijn ook in september bereikbaar 
 

Op maandag 27 juli is seniorenorganisatie KBO-PCOB een speciale 
Zomerbellijn voor senioren gestart. De lijn is er voor ouderen die om 
een praatje verlegen zitten, behoefte hebben om hun verhaal kwijt te 
kunnen, of zomaar even wat gezelligheid zoeken. 
 

De Zomerbellijn is ook in de gehele maand september bereikbaar. De 
KBO-PCOB Zomerbellijn is op maandag tot en met donderdag van 10 
uur tot 13 uur te bereiken op 030 3400 680. 

Sint Nicolaaskerk  



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 


