
 

Purmerend, 1 maart 2021 
 

Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

Over stemmen en gokken  
 

Het is niet altijd gemakkelijk om een onderwerp te vinden dat 
zich leent voor een voorwoord. Er zit wat tijd tussen het inleve-
ren van de kopij en de datum van publicatie van de nieuwsbrief. 
Rekening houden met de actualiteit is dan ook riskant. En toch 
is dat wel het mooist, inspelen op iets actueels.  
Wat in ieder geval zeker is, is dat er landelijke verkiezingen zijn op 
17 maart 2021. En over politiek raakt men niet snel uitgepraat. Maar 
een stemadvies hoef ik u niet te geven. Het zou aanmatigend zijn 
om dat wel te doen. Natuurlijk hoop ik wel dat u stemt en dat dit u 
voldoening geeft. Al zou de partij van uw voorkeur niet winnen, als 
u hebt gestemd zal dat nooit aan u hebben gelegen.  
Of mijn partij zo ergens rond 1980 door mijn toedoen, of eigenlijk 
door mijn nalaten, heeft verloren of een minder klinkende overwin-
ning heeft behaald, weet ik niet meer, maar ik had toen voor de eer-
ste en laatste keer in mijn leven niet gestemd. Dat zit zo. Het was in 
mijn studententijd en mijn broer en ik hadden het gezellig in het café. 
Opeens realiseerden wij ons dat wij nog moesten stemmen. Maar 
dat zou betekenen dat wij in allerijl ons samenzijn moesten opbreken 
en naar huis moesten gaan om de stemkaarten op te halen en ver-
volgens naar het stembureau zouden moeten gaan om onze plicht te 
vervullen. Wij keken op de klok. Wij keken naar onze glazen. Wij ke-
ken naar elkaar. Wij realiseerden ons dat wij op politieke tegenpolen 
zouden stemmen. En wij namen een besluit waar ik met enige 
schaamte op terugkijk. Wij besloten beiden niet te stemmen, in de 
overtuiging dat het verantwoord was om onze stemmen tegen elkaar 
weg te strepen. Het misdrijf is verjaard, maar de moraal van het ver-
haal is dat niet: Drank maakt meer kapot dan je lief is.  
 

Van drank naar gokken en dan met name naar gokverslaving. In 
mijn dagelijks werk bestudeer ik vaak bankafschriften, van aan-
vragers of ontvangers van bijstand. En dan zie ik wel eens 
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herhaalde afschrijvingen naar gokbedrijven, soms tien keer per dag, 
van kleinere bedragen die opgeteld echter hoog zijn. Het gaat dan bij-

voorbeeld om bezoek aan gokhallen, 
maar vaker om gokken via websites op 
internet. Het is bedroevend dat mensen 
die toch al weinig te besteden hebben 
zich door gokken verder in de problemen 
werken. Als u de kans hebt om door uw 
welgemeende belangstelling voor het 

leven van iemand die het moeilijk heeft, zo iemand te behoeden voor 
(verder) afglijden, dan is dat veel waard. Voor die betrokkenheid hebt u 
de politiek niet eens nodig.  

Jaap Veenstra, secretaris 
 

Van de redactie 
 

In juni 2020 schreef ik het volgende: “Ons leven wordt nog steeds 
voor een groot deel beheerst door het coronavirus. Wanneer onze 
normale verenigingsactiviteiten weer opgestart kunnen worden is 
nu nog niet te zeggen.” We zijn nu acht maanden verder en deze 
tekst is nog steeds actueel. Echter met dit verschil dat we binnen-
kort allemaal tweemaal gevaccineerd kunnen worden. Ik heb in-
middels de eerste prik al gehad. Dus nog even volhouden…  
 

In dit nummer vindt u op pagina 3 een oproep van penningmeester Rien 
Brak om de contributie voor 2021 te betalen.  
 

Nu de bijeenkomst van 17 maart, waarin een presentatie gepland was 
over Joods Amsterdam, niet door kan gaan stelt het bestuur voor het 
boek ‘De Crèche’ van Elle van Rijn te lezen U vindt op pagina 4 een 
korte samenvatting van de inhoud van dat boek. 
 

De website van landelijk PCOB is vernieuwd. Dat heeft ook consequen-
ties voor de afdelingspagina. Zie pag. 4.  
 

Het geheel wordt gecomplimenteerd met de maandelijkse puzzel en 
een aantal artikeltjes van buiten onze eigen afdeling. 
 

Onze laatste bijeenkomst was op 19 november. Ik ben benieuwd – en ik 
niet alleen – wat u de afgelopen maanden het meest gemist hebt, wat u 
als positief ervaren hebt, waar u behoefte aan hebt, wat u kracht geeft 
en welke ervaringen een bijzondere betekenis voor u hebben. Maar u 
kunt bv ook een artikel(tje) opsturen dat u interessant vindt en waarvan 
u verwacht dat het ook interessant is voor ons allemaal.  
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U wordt uitgenodigd uw bijdrage voor de Nieuwsbrief van april – bij 
voorkeur in 100 tot 300 woorden – voor 13 maart op te sturen naar 
Kees Paul: huisadres: Bladmoshof 21, 1441 LM Purmerend en e-
mailadres: kees.paul@upcmail.nl  
 

Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief 
 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord  van het bestuur en de redactie  blz.: 1 t/m 3 
Berichten van de eigen afdeling     blz.: 3 t/m 8 
Bericht van landelijk KBO-PCOB     blz.: 8 t/m 9  
Advertenties          blz.: 10 t/m11 
 

Berichten van de eigen afdeling 
 

Contributie 2021 
 

Op de ledenvergadering van 20 februari 2020 is vastgesteld dat de 
contributie in 2021 niet zal worden verhoogd. 
De contributie over 2021 bedraagt dus: 
Voor individuele leden: € 36,00 
Voor leefverbanden (gehuwd of samenwonend): € 52,00 
 

Leden, die geen incasso-machtiging hebben afgegeven, wor-
den verzocht de contributie 2021 over te maken naar: 
NL96INGB0000176287 ten name van PCOB afd. Purmerend 
Van de ontvangen contributie wordt door de penningmeester resp. € 21,50 
(voor individuele leden) en € 38,50 (voor leef-
verbanden) aan de landelijke organisatie af-
gedragen. 
 

Per lid blijft er gemiddeld zo’n € 10,00 over 
voor het betalen van: 

 De zaalhuur, consumpties en inlei-
ders bij samenkomsten 

 Het drukken van de nieuwsbrief 
 Bloemen, porti, bankkosten etc. 

 

Wij rekenen ook dit jaar op uw medewer-
king om aan onze verplichtingen te kunnen 
voldoen. 

Rien Brak, penningmeester 
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Joods Amsterdam 
 

Op de PCOB bijeenkomst van 18 maart zou 
de heer Dick Wijers een presentatie geven 
over het joodse leven in Amsterdam. Deze 
bijeenkomst is tot nader order uitgesteld 
ivm de coronapandemie. 
De heer Dick Wijers is een voormalig docent. 
Hij geef rondleidingen in de voormalige Joden-
hoek, het joods historisch museum en in de 
Portugees-Israëlitische synagoge (de Snoge). 
Nu zijn presentatie is uitgesteld adviseert hij het 
boek ‘De Crèche’ van Elle van Rijn te lezen.  
 

Korte samenvatting van het boek 
Tegenover de Hollandsche Schouwburg be-
vindt zich de Joodse Crèche, door de Duitsers getransformeerd in een 
verzamelplaats voor Joodse kinderen voordat zij op transport gaan. Sa-
men met de andere Joodse kinderverzorgsters van de crèche bekommert 
de zeventienjarige Betty Oudkerk zich om het lot van de kinderen, terwijl 
het leven voor Joden buiten de crèche steeds beangstigender wordt. In 

het diepste geheim weten ze onder leiding 
van Henriëtte Pimentel, de directrice van de 
crèche, ruim zeshonderd kinderen van depor-
tatie te redden, ongeacht de risico's die dat 
met zich meebrengt. 
De crèche is het verzetsverhaal van jonge 
vrouwen die in wrede omstandigheden 
moeten beslissen over leven en dood. 
Moedige vrouwen met een vurige hoop voor 
de toekomst – want wie een kind redt, redt 
de hele wereld. 

 

Namens het bestuur, Rien Brak 
 
Website PCOB vernieuwd 
 

Van de afdeling communicatie van landelijk PCOB ontvingen wij 
het bericht dat de PCOB website (www.pcob.nl) is vernieuwd. De 
website is met minder pagina's overzichtelijker geworden. Zaken 
die de vereniging PCOB en de afdelingen aangaan hebben een 
plek gekregen op de site. 
 

Dick Wijers  

Elle van Rijn 
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De landelijke belangenbehartiging en de landelijke voordelen vindt u 
vanaf nu vooral terug op de KBO-PCOB website (www.kbo-pcob.nl).  
Afdelingen kunnen de afdelingspagina ge-
bruiken voor eigen nieuws en activiteiten. 
Voor afdeling Purmerend gaat u daarvoor 
naar www.pcob.nl/afdeling/purmerend  
Door op ‘activeren’ te drukken na in-
loggen op de afdelingspagina activeert u 
afdeling Purmerend als ‘mijn afdeling’. 
Als u dat gedaan hebt komt u een volgende keer bij inloggen via 
www.pcob.nl direct op de afdelingspagina. Door te klikken op ‘uw ver-
eniging’ kunt u doorschakelen naar de landelijke PCOB-website.  
 

Kees Paul 
Nieuwe stadsplattegrond 
 

Op initiatief van het Purmerends Museum is een nieuwe gezamenlijke 
stadsplattegrond van Purmerend en Beemster ontwikkeld. Niet alleen 
een symbolisch product met het oog op de fusie, maar ook zeer prak-
tisch omdat in beide gemeenten de plattegrond dringend aan een upda-
te toe was. De laatste plattegrond dateert uit 2014 en sindsdien is er 
veel gewijzigd en bijgebouwd. 
 

 
 

vlnr: Moncef Beekhof - directeur van het Purmerends Museum, Don Bijl - burgemeester 
van Purmerend, Karen Heerschop - waarnemend burgemeester van Beemster en Dani-
elle Woudstra - voorzitter van VISIT Beemster 
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De plattegrond kost € 4,95 en is te bestellen via de website van het 
Purmerends Museum en via de webshop van VISIT Beemster. Wan-
neer de VVV/Museumwinkel weer opent is de plattegrond ook daar ver-
krijgbaar. 

 

Overgenomen uit de Nieuwsbrief van Vereniging Historisch Purmerend 
 
Puzzel nr.6: Kruiswoordpuzzel 
 

HORIZONTAAL  
1 transparant blad - 5 citroengras - 9 dicht - 
10 in orde - 11 papegaai - 12 scheersteen - 
13 sprookjesbeest - 14 persfotobureau –  
16 getijde - 18 gedroogde vrucht –  
20 persoonlijk vnw. - 21 weg met bomen –  
22 wisselborgtocht - 23 mislukking - 26 vis - 
28 heildronk - 31 uitstekend strookje -  
32 Bijbelse vrouw - 33 mannelijk dier –  
34 deel v.e. fiets - 36 bovenste dakrand –  
38 dansontwerper.  
 

VERTICAAL  
1 opgetaste hoop - 2 dierenverblijf –  
3 tijdperk - 4 printerinkt - 5 vierdeursauto - 
6 getroffen - 7 jaartelling - 8 gereedschap - 
15 tegenspoed - 17 genoeg! –  
18 zangvogel - 19 maispannenkoek  
20 ongezuurd brood - 24 cosmetisch 
product - 25 zoutmeer - 26 pleisterkalk –  
27 rivier in Spanje - 29 zeezoogdier –  
30 gedroogd veen - 35 bijwoord –  
37 olympisch record. 

 

Breng de letters uit de gelijkgenummerde hokjes 
over naar de hokjes hiernaast. Dit is de oplossing. 

 

Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek twv € 11,90 
 

Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op Puzzel-
Brein verloot twv € 83,22.  
Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven voor een gratis 
exemplaar van PuzzelBrein.  
Ga om deel te nemen uiterlijk op 4 maart naar  

https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief.  
 

Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen 
aan: Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de 
oplossing/uw naam/uw adres/uw telefoonnummer. 
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Reactie van buiten de regio 
 

Onlangs ontving onze secretaris een reactie op zijn voorwoord in 
onze nieuwsbrief van november 2020 van de heer Huijgen uit Ben-
nekom. Het komt maar zelden voor dat wij een reactie ontvangen 
van PCOB-ers buiten onze regio. Dhr. Huijgen schrijft het volgende: 
 

Goede middag, 
 

Met veel genoegen uw nieuwsbrief van november gelezen via uw web-
site. Met name het voorwoord over ons pensioen is een verademing; 
helder en reëel. 
Het geld klotst tegen de plinten maar degenen die dat geld bijeen heb-
ben gebracht zien daar maar weinig van terug. Is dat eerlijk? 
Vaak hoor je – ook van KBO-PCOB kant – dat het niet anders kan vanwege 
de lage rente (dekkingsgraad); zelfs suggereert men, dat (klein)kinderen 
anders mee moeten betalen voor het pensioen van ouderen. 
 

Vriendelijke groet, Geurt Huijgen PCOB Bennekom 
 
De heilige Corona 
 

In 2020 werd Sint-Corona opnieuw bekend doordat onder meer 
Trouw en het Algemeen Dagblad over haar bestaan berichtten in 
relatie met de coronapandemie.  
 

De relatief onbekende Corona van Egypte leefde mogelijk in de omge-
ving van Antiochië. Vaak wordt zij samen met Sint-Victor (Victor van 
Damascus) genoemd. Deze heilige was 
oorspronkelijk een Romeins soldaat af-
komstig uit Italië. Hij diende in Damascus 
tijdens het bewind van keizer Antonius 
Pius (138-161). Tijdens de toenmalige 
christenvervolgingen werd Victor, van-
wege zijn christelijke geloof, in Damas-
cus gemarteld en terechtgesteld. Corona, 
een jong meisje, stond hem bij tijdens 
zijn marteling. Zij troostte hem en moe-
digde hem aan om vol te houden. Mogelijk was zij de vrouw van Sint-
Victor of van een andere soldaat. Vanwege haar hulp aan Victor werd 
ze gearresteerd, ter dood veroordeeld en terechtgesteld.  
De Rooms-Katholieke kerk viert haar feestdag, samen met die van Sint-
Victor, op 14 mei. Zij wordt voorgesteld (zie foto) als een jonge vrouw in 
mooie gewaden met op haar hoofd een kroon (corona), een marte-
laarspalm in de hand en een witte lelie (maagdelijkheid). 
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Sint-Corona wordt beschouwd als patro-
nes van zaken die gepaard gaan met 
geld. Ze wordt ook genoemd als be-
schermheilige van slagers en van hout-
hakkers. Volgens de website van de 
Akense dom (zie foto) geldt ze bovendien 
als schutspatroon van epidemieën.  
Keizer Otto III bracht in 996, na zijn kei-
zerskroning, haar stoffelijk overschot naar 
de Schatkamer van de Dom van Aken. 
 

Diverse bronnen van internet 
 

Een oma door de ogen van een achtjarige 
 

Een oma is een mevrouw die zelf geen kinderen heeft. Ze houdt veel 
van kinderen van anderen. Een opa is een man-oma. Hij gaat met jon-
gens wandelen en ze praten over vissen. Oma’s hoeven niets te doen; 
alleen er te zijn. Ze zijn zo oud dat ze niet kunnen rennen of wilde spel-
letjes doen. Je moet nooit tegen ze zeggen: schiet op! Meestal zijn ze 
dik, maar niet te dik om de schoenen van de kinderen vast te maken. 
Ze dragen een bril en raar ondergoed en ze kunnen hun tanden uit hun 
mond nemen. Ze hoeven niet knap te zijn, alleen antwoord kunnen ge-
ven op vragen, zoals: waarom hebben honden een hekel aan katten, en 

zo. Zij praten niet kinderachtig tegen je 
zoals alle andere mensen die op bezoek 
komen. Ze slaan geen stukken over als ze 
ons voorlezen en ze vinden het ook niet 
erg om telkens hetzelfde voor te moeten 

lezen. Iedereen zou een oma moeten hebben, vooral als je geen televisie 
hebt. Want oma’s zijn de enige grote mensen die tijd hebben.  
 

Overgenomen uit Voeks Nieuws 
 

Bericht van landelijk KBO-PCOB 
 

Verplicht op internet: senioren zijn het zat! 
 

Negen van de tien internetloze (91%) en de helft (46%) van de on-
line senioren zijn het over één ding eens: zij zijn het zat dat ze 
meer en meer verplicht worden om van alles via internet te doen. 
Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Bijna 
alle senioren vinden daarom ook (98% offline senior, 94% online 
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senior) dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten 
bieden voor mensen zonder internet. 
Ook ziet een deel (60% offline/45% online) met lede ogen aan dat corona 
door bedrijven en overheden gebruikt wordt om alles alleen nog via inter-
net te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Digitalisering is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet zo zijn dat mensen wor-
den uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken. Daar 
moeten overheden en bedrijven rekening mee houden.” 
Senioren die geen internet gebruiken geven in de meeste gevallen aan 
dat ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde 
redenen zijn de onveiligheid van internet, omdat ze te oud zijn of er 
geen geschikte apparatuur voor hebben. Een kleine groep senioren 
(16%) zal online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft 
(48%) van de offline senioren geeft aan nooit te zullen internetten. 
 

Problemen 
Ruim de helft (53%) van de senioren die niet online zijn, is weleens in 
de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Bijvoorbeeld 
bij het zoeken naar informatie, bij het doen van betalingen en bankza-
ken, bij het maken van afspraken met overheid en gemeente, bij de 
belastingaangifte en bij het maken van afspraken met zorgverleners. 
 

Online senioren 
De meeste senioren die wel van het wereldwijde web gebruik maken, 
doen dat vrijwel dagelijks (90%). Gemiddeld zijn senioren 2,5 uur per 
dag online. Het liefst maken ze dan gebruik van een tablet (28%), ge-
volgd door een desktop (25%), laptop (24%) en smartphone (21%). Het 
meest gebruikt men internet voor e-mailen. Verder voor internetbankie-
ren, (nieuws)informatie opzoeken, con-
tact onderhouden met familie en vrien-
den, gebruik maken van overheidsdien-
sten zoals de Belastingdienst, en het 
versturen en bekijken van foto’s. 
Internet wordt bijna niet gebruikt om dage-
lijkse boodschappen te bestellen en voor 
domotica (zoals de verwarming aanzetten, 
gas- en elektriciteitsgebruik meten). 
 

Onderzoek 
Aan dit onderzoek hebben 3.713 Nederlandse senioren meegedaan, 
zowel online (N=2.814), als offline senioren (N=899). De leeftijd van de 
groep online respondenten is gemiddeld 74 jaar. De leeftijd van de 
groep offline respondenten is gemiddeld 81 jaar. 

Senioren willen niet verplicht op internet 



 
 

(Advertentie) 
 

Symboliek van een brug 
 

Vanaf januari 2022 gaan Beemster en Purmerend over in een nieuwe 
gemeente ‘Purmerend’. Daarmee is de symboliek van een brug realiteit 
geworden, namelijk de verbinding 
tussen twee gemeenten. We mo-
gen stellen dat dit een unieke ver-
binding gaat worden, één tussen 
stad en platteland. Niet dat we 
vreemden voor elkaar zijn, histo-
risch gezien zijn Beemster en Pur-
merend altijd zeer nauw met elkaar 
verbonden geweest. De brug betekent ook dat wij als lokale politieke par-
tij aan de verbinding met Beemster, handen en voeten gaan geven.  
 

Met de verandering van onze naam in ‘Ouderenpartij AOV Purmerend-
Beemster’ hebben wij hierin een eerste stap gezet. Die lokale politieke 
vertegenwoordiging in Beemster is ook van belang. Immers de vergrij-

zing is een gegeven, in 2021 circa 21% in 
Beemster en Purmerend. De verwachting is 
dat de vergrijzing in de nieuwe gemeente 
rond 2040 zal uitkomen op circa 26%. Dit 
heeft consequenties, naarmate wij ouder 
worden, wordt de behoefte groter om zoveel 
mogelijk voorzieningen dicht bij huis geregeld 

te hebben. Dit vraagt onder andere voor de 
realisatie van afdoende levensloopbestendige 
woningen. Maar ook een populaire woonvorm 
onder de ouderen zijn die complexen, waarin 
zij zelf kunnen bepalen hoe ze willen wonen. 
Een sterk voorbeeld hierin is bijvoorbeeld een 
Knarrenhof. De realisatie hiervan is één van 
de doelstellingen die de Ouderenpartij AOV 
Purmerend-Beemster zich voor de komende 
periode heeft voorgenomen. Wilt u reageren 
op dit artikel, of nader kennismaken?  
 

www.ouderenpartijAOVpurmerend-beemster 
 

Ing. Henk Grader, Raadslid Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster 
 

Melkwegbrug bij avond  



 
 

(Advertentie) 
 

Mag ik ook uw stem zijn in de Tweede Kamer? 
 

Mijn inspiratie in de politiek komt van inwoners, organisaties 
en bedrijven die ik ontmoet. Persoonlijke verhalen raken mij, 
die vormen voor mij de motivatie om politiek actief te zijn. Ik 
kan mij dan vastbijten in 
de materie om iets te kun-
nen betekenen voor een 
ander.  
De afgelopen jaren heb ik 
een verharding in de sa-
menleving op zien treden 
waar ik mij zorgen om 
maak. De verruwing van 
het publieke debat en de 
korte lontjes op straat en 
op de sociale media gaan 
ons niet verder helpen. 
Respect, wederzijds be-
grip en verdraagzaamheid 
wel.  
Dit jaar hebben we gemerkt hoe we elkaar kunnen missen 
als dichtbij elkaar niet meer kan door corona. Iedereen heeft 
behoefte aan gewoon contact, ondersteuning, hulp en gezel-
schap. Vol overtuiging zet ik mij in voor een samenleving 
waarin we naar elkaar omzien en waar iedereen meetelt.  
17 maart vinden de verkiezingen plaats. Mag ik uw stem zijn 
in de Tweede Kamer? 
 
Wil je reageren of nader kennis maken? Ik kom graag bij 
je langs. Neem contact op via evelinetijmstra@gmail.com 
of 06-44933675 
 

Eveline Tijmstra, kandidaat Tweede Kamerverkiezingen 
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