Purmerend, 1 juni 2021

Voorwoord
Van het bestuur
Babylonische spraakverwarring
Er gloort hoop. Altijd wel, dus in zoverre niets bijzonders, maar
het gaat nu wel om iets heel groots; het einde van de coronamaatregelen. En dat is toch vooral te danken aan de grootschalige vaccinaties, twijfels over bijwerkingen ten spijt. Het ziet er
naar uit dat het niet lang meer zal duren voor wij weer kunnen genieten van alles wat tot een dik jaar geleden normaal was. Elkaar
kunnen ontmoeten is daar misschien wel het belangrijkste van. Als
dat weer zonder beperkingen mogelijk is kunnen wij ook als PCOB
weer normaal functioneren. Het is te vroeg om een planning voor
het komende seizoen te publiceren maar met een beetje geluk
kunnen wij in het volgende nummer van deze nieuwsbrief alvast
wat data geven van de eerstvolgende activiteiten.
Als oudere zult u waarschijnlijk in materiële zin niet hard geraakt
zijn door de coronapandemie. Vele anderen kunnen dat niet zeggen. Er zijn ondernemers die het water aan de lippen staat of die
de zaak hebben moeten sluiten. Gelukkig is Nederland een land
dat dan niet zegt: “Als ondernemer moet je alle risico’s van het ondernemerschap maar zelf dragen.” De overheid heeft de meeste
getroffenen kunnen bijstaan met regelingen die het hun mogelijk
maakte om hun bedrijf in stand te houden. Mede daardoor is het
aantal faillissementen erg laag, zelfs lager dan in het verleden. Wij
mogen er met zijn allen trots op zijn dat wij elkaar bijstaan, dat wij
naar elkaar omkijken.
Ondertussen is er in de wereld meer aan de hand dan de pandemie. Als ik alle ellende hier zou moeten opsommen zou er in deze
nieuwsbrief geen ruimte meer zijn voor andere artikelen. Ik pik er
toch iets uit. Zo zijn er de voortdurende problemen in Afghanistan, weer actueel geworden door het aangekondigde

vertrek van de Amerikanen. De controverse tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland laait weer op als gevolg van de Brexit. En er
is het steeds terugkerende geweld
tussen Israël en de Palestijnen.
Waarschijnlijk beziet iedereen dit
met afschuw. En als iedereen dit
geweld verafschuwt, dan moet het
toch niet moeilijk zijn om daar een
einde aan te maken? Helaas zijn
de tegenstellingen daarvoor te
groot. Het lijkt er niet op dat er bij
de strijdende partijen ook maar
enig begrip is voor wat de ander
beweegt. Wij kunnen dit gerust een Babylonische spraakverwarring
noemen. Tijdens Pinksteren verstaan mensen elkaar opnieuw, maar als u
dit leest is Pinksteren achter de rug en de kans dat de Joden en de Palestijnen elkaar zijn gaan verstaan is helaas uiterst klein. Als relatieve
buitenstaander kunnen wij letterlijk met wat meer afstand naar de zaak
kijken, maar ook wij kunnen niet even snel een gemakkelijke oplossing
aanreiken. Deze nieuwsbrief is niet de juiste plaats om een uitgebreide
analyse te geven van het probleem of om stelling te nemen voor of tegen
een van de partijen. Het is goed mogelijk dat dit ook niet nodig is, omdat
u de achtergronden van het conflict wel kent. Waar het om gaat is dat wij
weliswaar last hebben van de coronamaatregelen, maar dat dit niet in
verhouding staat tot veel ander leed in de wereld. Er is nog een lange
weg te gaan voordat alle mensen in vrede met elkaar samenwonen.

Jaap Veenstra, secretaris

Van de redactie
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Aan de opmars van het
coronavirus in ons land lijkt een einde te zijn gekomen en het aantal besmettingen loopt langzaam terug. We krijgen stukje bij beetje
meer bewegingsruimte. We mogen weer, onder strikte voorwaarden, met 30 mensen een kerkdienst bijwonen en we mogen ook
weer binnen bepaalde tijdsgrenzen op een terrasje zitten en een
kopje koffie drinken. Het algemene negatieve reisadvies is ingetrokken en vervangen door een reisadvies per land. Dat betekent
dat we ons kunnen verheugen op een mooie zomer.
Wij zien er naar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten, ook in PCOB
verband. En dat gaat ook gebeuren. Het bestuur heeft besloten de jaar2

vergadering te houden in de Taborkerk op dinsdag 20 juli 2021. U dient u
voor die bijeenkomst op te geven door een mail te sturen naar pcobpurmerend@gmail.nl of op te bellen naar Greetje Boven, tel. 0619047418.
Op dit moment mogen maximaal 30 leden samenkomen. Als de huidige
trend zich voorzet is de kans groot dat we op 20 juli meer leden kunnen
verwelkomen. Nader bericht volgt in de nieuwsbrief van juli.
In dit nummer is het derde artikel over Joods Amsterdam van de hand
van Dick Wijers opgenomen. In dit deel wordt met name aandacht besteed aan wat zich heeft afgespeeld in en rondom de Hollandse Schouwburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf pag. 3.
Vanaf pag. 8 vindt u een artikel met als titel Oud en stijf en nog geen 80,
aangereikt door Cor Donkervoort.
Het geheel wordt gecompleteerd met artikelen over een nieuw gedicht van
Dichterskring Waterland (pag.11) en methoden die oplichters gebruiken
om u uw geld afhandig te maken. (pag.11). De puzzel vindt u op pag. 13.
De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor de nieuwsbrief
van juli/augustus is 19 juni.
Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief

Berichten van de eigen afdeling
Hoofdstuk 3: Plantagebuurt
De Hollandsche Schouwburg
In 1892 werd de Artis Schouwburg geopend. Het theater had een
moeilijke start, omdat het veel concurrentie ondervond van het
nabijgelegen Frascati theater. Het Artis theater ging dan ook na
een paar jaar failliet. Na een renovatie maakte het theater een
geslaagde doorstart onder de
naam Hollandsche Schouwburg.
In het theater werden premières
van de toneelstukken van Herman Heijermans opgevoerd. Deze premières vonden altijd
plaats vlak voor feestdagen, opdat de kranten pas na de feestdagen hun recensies konden
Hollandse Schouwburg
publiceren.
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In de volksmond werd dit theater al snel de Joodse schouwburg
genoemd, omdat het in de Jodenhoek lag.
Toen de Duitsers in 1941 met de grootschalige deportatie van de joden
begonnen, werd gezocht naar een verzamelplaats. Vanaf een verzamelplaats kon de bezetter in de nacht via het Muiderpoortstation de
Joden naar een doorgangskamp in
Nederland deporteren. Hauptsturmführer der Zentralstelle für
jüdische Auswanderung Ferdinand
aus der Fünten had al enige tijd
gezocht naar een verzamelplaats.
In samenwerking met de Joodse
Raad (JR) was eerst de mogelijkheid van de Portugees Israëlitische synagoge aan het Jonas
Daniël Meijerplein onderzocht.
Ferdinand aus der Fünten (1909 – 1989)

De Portugees Israëlitische synagoge bleek bij nader inzien ongeschikt,
omdat er geen elektriciteit was. Vervolgens werd de Hollandsche
Schouwburg als verzamelplaats gekozen. De ‘Zentralstelle für jüdische
Auswanderung’ gaf de namen door aan de Joodse Raad (JR). De JR
verstuurde de oproepen om zich in de Hollandsche Schouwburg te melden. Soms bleef men enige uren in de Schouwburg, maar het kon ook
gebeuren, dat men meerdere weken in het theater verbleef. Deportatie
van het aantal joden werd vanuit Berlijn geregeld. Op 29 september 1943
werd Amsterdam ‘Judenfrei’ verklaard en werd de Schouwburg gesloten.
Na de Bezetting wilde een voormalige zwarthandelaar de schouwburg kopen om er een ‘Theater van de Lach’ te beginnen. Dit ging de gemeente
Amsterdam echter te ver. Zij kocht de Hollandse Schouwburg en maakte er een
herdenkingsmonument van.
Bij de foto: In de crèche tegenover de
Hollandse Schouwburg, een voormalige
synagoge, werden de kinderen tot 13
jaar opgevangen. Henriëtte Pimentel
(1876 – 1943) was de leidster van deze
crèche.
Als u nu de Hollandsche Schouwburg bezoekt, vindt u in de voormalige
foyer de familienamen van alle Joden, die vanuit hier gedeporteerd
werden. Enige familienamen wil ik met u nader bekijken.
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Sonja Beugeltas
In de zomer van 1943 was de naam van Sonja Beugeltas op ieders lippen. Wat was er gebeurd? De achtjarige Sonja (Sara) Beugeltas was
verdwenen. De achtjarige Sonja was
samen met haar vriendinnetje Jetty
Schelvis na de lunch naar school
gelopen. Toen zij bij de bananengroothandel ‘Groenteman & Bolle’
kwamen ging Jetty binnen een beetje water drinken. Sonja zou voor de
groothandel op Jetty wachten. Toen
Jetty na enige minuten terugkwam
was ze weg. Sonja was ook niet op
Het Banenpakhuis van Groenteman & Bolle
school. Er werd iemand naar haar
huis gestuurd. Ook daar was ze niet. De politie werd gealarmeerd. In de
grachten werd gedregd, maar Sonja leek van de aardbodem verdwenen
te zijn. Zou ze ontvoerd zijn? Zelfs aan de toen bekende paragnost Max
Louis Blitz werd om raad gevraagd. Blitz verklaarde, dat Sonja Beugeltas nog in het bananenmagazijn zou zijn. De volgende dag werd vergeefs het magazijn van de bananenhandel door de politie doorzocht.
Inspecteur Hendrik Voordewind bekeek de antecedenten van de werknemers van de groothandel. Emanuel Polak (19 jr.) viel op, omdat hij
net ontslagen was uit een tuchthuis. Hij was veroordeeld tot een tuchthuisstraf, omdat hij ontucht gepleegd had. Na een dagenlang verhoor
bekende Emanuel (Maupie), dat hij Sonja had gewurgd. Hij wilde zich
aan Sonja vergrijpen, maar zij was gaan gillen. Maupie had haar in paniek gewurgd. Het
lichaam had hij in een bananendoos gestopt.
Deze lustmoord bracht Amsterdam in grote
beroering. Maupie Polak werd veroordeeld tot
een levenslange gevangenisstraf. De hele
Bezetting verbleef hij in de gevangenis van
Leeuwarden. Na de oorlog werd hij verpleegd
in de Van der Hoevenkliniek. Zijn broer, de
enige overlevende van het gezin Polak, probeerde gratie voor Emanuel te krijgen. Echter Emanuel Polak 1913 – 1964
voor de uitspraak overleed hij in 1964.
Het gezin Beugeltas, vader Isaac, moeder Beugeltas-Wegloop, de zussen Rebecca en Maria en broer Salomon werd in september 1943 in
Auschwitz vermoord.
Bron: Meijer Sluijser – Amsterdam. Je hebt een zoute smaak.
5

Schwarz
Mevrouw Schwarz, de oma van de auteur Harry Mulisch, verblijft, voordat ze werd gedeporteerd, enige tijd in de Hollandsche Schouwburg. De
ouders van Harry zijn in 1936 gescheiden. Vader Kurt is personeelschef
bij de ‘roofbank’ Lippman – Rosenthal & Co. Moeder Alice woont sindsdien op kamers in Amsterdam. Harry bezoekt zijn moeder elke week.
Op een dag in 1944 wanneer Harry met een zelfgebakken taart zijn jarige moeder in Amsterdam wil verrassen, wacht zijn vader hem in het
Centraal Station op. Vader Kurt vertelt Harry, dat hij niet naar zijn moeder Alice kan. Alice is door de Grüne Polizei gearresteerd. Zij wordt
door de Sicherheitsdienst (SD) op hun bureau in de Euterpestraat (nu
Gerrit van der Veenstraat) verhoord.
De jeugdige Harry raakt helemaal van streek, hij schreeuwt zijn vader
allerlei verwijten toe en rent het station uit. Voor het station ziet hij een
volle tram met waarschijnlijk de laatste Amsterdamse Joden. Nederlandse agenten bewaken de tram en begeleiden de gearresteerde Joden het Centraal Station binnen. Harry vlucht overstuur de Wallen op,
waar een prostituee zich over hem ontfermt. Als hij zich heeft gekalmeerd, keert hij terug naar huis in Haarlem. De Poolse huishoudster
Frieda Falk vangt hem op. Vader Kurt slaagt er wel in om zijn ex vrouw
Alice vrij te krijgen. Zij zal de bezetting overleven.
Na de bevrijding wordt vader Kurt voor
collaboratie tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld. Harry blijft met
de Poolse huishoudster Frieda nog enige jaren in Haarlem wonen.
Eind jaren veertig huurt hij een zolderkamer aan de Leidse Kade. Op deze
koude, tochtige zolderkamer schrijft hij
zijn eerste roman ‘Archibald Strohalm’.
Voor deze roman ontvangt hij in 1951
de ‘Reina Prinsen Geerlingsprijs’.
Moeder Alice emigreert na de bezetting
naar de Verenigde Staten. Harry houdt
goed contact met zijn moeder. Regelmatig bezoekt hij haar in New York en ondersteunt haar financieel.
Zijn dochter vernoemt hij naar de Poolse huishoudster Falk, namelijk
Frieda.
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Gretha Velleman
De toenmalige 16-jarige HBSleerlinge Lydia Riezouw maakte vanaf haar balkon vijf foto’s
van haar Joodse klasgenote
en vriendin Gretha Velleman.
Zij biedt Gretha aan om onder
te duiken, maar zij wil haar
ouders niet alleen laten gaan.
Op 27 juli 1942 wordt het gezin Velleman gedeporteerd
naar Westerbork. Ze worden
vrijwel gelijk doorgestuurd naar het Poolse kamp Auschwitz. Gretha
overlijdt in het concentratiekamp op 30 oktober 1942.
Dick Wijers
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Oud en stijf en nog geen 80
Stijfheid: kenmerk van ouder worden
“Oud en stijf en nog geen 80…” deze zin heb ik in mijn leven vaak
horen uitspreken, eerst als klein jongetje in de jaren 60 door mijn
grootvader als hij opstond uit zijn luie stoel en tegenwoordig hoor
ik het nog steeds bij een aantal van mijn patiënten. En ik moet u
toegeven: zelf kom ik – nu ik zelf zestig jaar ben – ook niet meer
helemaal soepel uit mijn bed.
Wat kan dat zijn die stijfheid? Sommige dokters hebben het over slijtage: dat vind ik een nare term die ook niet waar is, want we zijn geen
machine of autoband die kan afslijten.
Maar wat verklaart die stijfheid dan wel? Veroudering vind ik een realistischer verklaring: ons lijf verandert naarmate we ouder worden: kijk
maar naar je huid die droger wordt, je haren die dunner en grijzer worden; zo veranderen we ook van binnen bijvoorbeeld in onze gewrichten.
Een gewricht is de bewegende schakel tussen twee botstukken, neem
bijvoorbeeld de knie waar het onderbeen en bovenbeen met elkaar bewegen. En om dat bewegen soepel te laten verlopen zijn die uiteinden
van bovenbeen en onderbeen bekleed met een laagje kraakbeen dat
zich als een spons kan volzuigen met water. Dat laagje wordt naarmate
je ouder wordt steeds dunner en daarmee vermindert ook het vermogen
om zich vol te zuigen. Dat heeft twee consequenties: de veerkracht van
het kraakbeen neemt af en de hoogte van het gewricht neemt wat af.
Deze effecten zijn voelbaar als stijfheid zeker als je een tijd hebt gezeten of net uit je bed komt. En
de meeste mensen ervaren dat
een kort moment van bewegen
deze stijfheid alweer vermindert. Dat komt omdat de beweging bevordert dat er weer
meer vocht door het kraakbeen
wordt opgenomen'
Heup- en knie artrose
Als deze symptomen van stijfheid zich regelmatig voordoen
en ook pijn een rol gaat spelen dan spreken we van artrose: in dit verhaal wil ik mij richten op de
knie- en heupartrose omdat deze vormen van artrose vaak voorko8

men en omdat we hier in Waterland een goed behandelprogramma
hebben om deze aandoening onder controle te krijgen.
Een paar feiten op een rijtje, waarvan eerst het slechte nieuws:
 Heup- en knieartrose zijn, naast handartrose, de meest voorkomende vormen van artrose in Nederland. Heupartrose komt voor bij
359.000 personen; knieartrose
bij 594.000 personen.
 De verwachting is dat het aantal
personen met artrose tot 2030
zal toenemen met 37% vanwege
vergrijzing (in feite is het een
verouderingsproces dat we allemaal doormaken) en een toenemend
aantal mensen met overgewicht.
 Vrijwel alle patiënten met heup- of knieartrose heeft één of meerdere andere aandoeningen zoals diabetes ellitus type II, coronair lijden, hartfalen, COPD, overgewicht of depressie, of meerdere aangedane gewrichten. Oftewel hoe ongezonder hoe groter de kans op
artrose.
 De meest voorkomende klachten zijn (start) pijn en/of stijfheid. Andere veel voorkomende klachten zijn pijn in de lies, lage rug, voor/
zijkant heup (bij heupartrose), instabiliteit (bij knieartrose), spierzwakte van de bovenbeenspieren en verminderde conditie, en soms
is het gewricht ontstoken.
 Deze klachten leiden tot beperkingen in activiteiten (zoals
(trap)lopen, gaan zitten en opstaan van stoel en verminderde participatie in (vrijwilligers)werk, vrije tijd, sociale activiteiten en sport.
Er is wat aan te doen!
Dan nu dus het goede nieuws, want ja er is wat aan te doen! Niet dat de
artrose verdwijnt, maar de gevolgen ervan zoals stijfheid en pijn kunnen
wel aanzienlijk verminderen doordat je alles in een betere conditie kunt
brengen.
In de eerste plaats is een gezonde leefstijl onontbeerlijk! Zoals voldoende lichamelijke beweging en geen overgewicht, dit speelt een belangrijke rol in het voorkómen van (verergering van) artrose en beperkingen in
activiteiten.
Is dit niet toereikend, dan kunt u zich in Monnickendam richten tot huisarts of fysiotherapeut; we hebben hier met elkaar het gezondheidsprogramma ‘artrose in control’ dat wordt aangeboden aan mensen met knie
of heupartrose.
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Gezondheidsprogramma ‘artrose in control’
Wat houdt dat gezondheidsprogramma in? U wordt via huisarts of fysiotherapeut uitgenodigd om de praktijkondersteuner van de huisarts te bezoeken, die zal de ernst van de artrose met u vaststellen en bespreken
wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Leefstijl zal zeker aan bod
komen (bij overgewicht is gewichtsafname een zeer belangrijke factor)
maar ook de mogelijkheden van fysiotherapie en indien nodig medicatie.
Uit wetenschappelijk onderzoek maar inmiddels ook uit onze eigen ervaring weten we dat alleen al simpele voorlichting en advies over de
aandoening al veel kan helpen: hoe ga je er mee om.
Als dat niet toereikend is kan er begonnen worden met oefentherapie:
dit is zeker in combinatie met de gegeven voorlichting en advies, een
belangrijke pijler in de behandeling van artrose, en verbetert uw fysiek
functioneren en kwaliteit van leven, en het vermindert ook nog de pijn.
‘Gewricht vervangende’ operaties (nieuwe knie of -heup) kan hiermee
soms jaren worden uitgesteld of soms zelfs wel voorkomen.
De behandeling houdt in dat de patiënt onder begeleiding van de fysiotherapeut werkt aan het beweeglijk houden van de gewrichten. Bewegen is het beste medicijn, maar het is wel belangrijk om verstandig te
bewegen: vermijd extreme belasting, zoals veel hurken en zwaar tillen.
Daarnaast is een gezond gewicht en dus gezonde voeding belangrijk.
Wie te zwaar is, belast zijn gewrichten veel meer.
Artrose gaat niet over, maar door een juiste behandeling en regelmatige
controle kan het zeer leefbaar blijven. Waar
de fysiotherapeut bij helpt, is het beweeglijker maken van de gewrichten en het vergroten van de kracht. U gaat werken aan een
dagelijks oefenritueel van rek- en strekoefeningen, dit houdt de spieren in conditie.
Door de stijfheid die artrose veroorzaakt, is
het belangrijk dat u weer leert dynamisch en
actief te bewegen. Wij zorgen er dan met
elkaar voor dat de voorwaarden aanwezig
zijn om goed te kunnen blijven wandelen,
fietsen, zwemmen of fitnessen.
Jan Peter Valk, Kernpraktijken Fysiotherapie Ooster Ee 't Spil
20,114l SE Monnickendam, tel. 0299-651109
Dit artikel, ingediend door Cor Donkervoort, is in dank overgenomen uit het december 2020 nummer van de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam
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Nieuw gedicht van de Dichterskring Waterland onthuld
Onlangs is het nieuwe gedicht van de Dichterskring Waterland
onthuld. Dit gedicht is het hele jaar te zien in de binnenstad van
Purmerend tegenover boekhandel Het Leesteken.
Poëzie in de openbare ruimte
heeft een meerwaarde. Je staat
even stil, het kan je verrassen,
een lach op je gezicht toveren of
je kunt er even bij wegdromen.
In de Zuidersteeg hangt sinds
vorige jaar een vast gedicht op
de poëziemuur. Dichters van de
Dichterskring Waterland schrijven hiervoor gedichten. Vorig
jaar stond het thema ‘Vrijheid’
centraal, ditmaal was het thema
‘Perspectief’.
Samen met Adri Lageweg, oud
lid van de dichterskring en Stefanie Schulte van boekhandel
Het Leesteken mocht ik in de
jury zitten. We hebben de 10
gedichten die anoniem voor
deelname waren ingezonden,
beoordeeld.
Het winnende gedicht ‘Naar het
positieve’ is onlangs onthuld. Een klein stukje uit het juryrapport: Een
makkelijk leesbaar gedicht dat evengoed voldoende ruimte overlaat
voor de eigen interpretatie van de lezer. Het bevat prachtige regels, met
een goede poëtische zeggingskracht.
Het gedicht ‘Naar het positieve’ is het hele jaar te zien in de Zuidersteeg. De moeite waard om tijdens een bezoek aan de binnenstad even
langs te lopen.
Eveline Tijmstra

Oplichters? Wees ze te slim af!
Oplichters passen hun aanpak steeds weer aan. Zorg ervoor dat je
goed bent voorbereid en lees hier meer over de meest voorkomende
manieren van oplichting. Zo herken je ze én houd je je geld veilig.
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Oplichting na online verkoopadvertentie
Verkoop je iets op een 2e-hands site zoals Marktplaats? Klik nooit op
een (betaal)link van een mogelijke koper! Let goed op als een koper jou
via WhatsApp een Betaalverzoek of Tikkie stuurt. Bijvoorbeeld om te
checken of jij het écht bent. Dit is oplichting en je komt terecht op een
phishing-site. Klik nooit op de link en stop met het gesprek.
Spoofing en bank-aan-huis-oplichting
Oplichters bellen namens uw
bank de politie of een andere
organisatie. En zeggen dat er
iets mis is met je bankrekening,
je betaalpas of scanner. Ze
vragen je om je geld ‘veilig te
stellen’ op een kluis- of tussenrekening. Of ze zeggen dat er
iemand langskomt om je pas op te halen of je bankrekening te beveiligen, of ze bieden aan op afstand je computer over te nemen.
Ga daar niet op in. Hang direct op.
Oplichting via WhatsApp en andere social media
Oplichting via WhatsApp, Facebook, Instagram of andere social media,
oftewel: hulpvraagoplichting. De oplichter zegt iemand te zijn die je kent
en heeft hulp nodig: ‘Wil je iets voorschieten, want ik kan nu even niet
betalen’. Doe het niet, want dat geld zie je niet meer terug. Neem eerst
persoonlijk op een andere manier contact op om te checken of het bericht wel echt van die persoon is.
Phishing via sms en e-mail
Oplichters versturen grote aantallen valse emails en sms’jes. Ze doen zich voor als ING,
maar ook als PostNL, het CJIB, DigiD etc. en
vragen je om op een link te klikken. Zo kun je
zogenaamd een geblokkeerde rekening
voorkomen, een pakketje in ontvangst nemen, een boete voorkomen of geld ontvangen. Dit is phishing. Klik nooit op de link,
stuur het bericht door naar bv. valseemail@ing.nl en verwijder hem uit je inbox.
Blijf oplichters een stap voor
Twijfel je? Hang op, klik weg en bel de Alarmlijn van uw bank:
Ontleend aan een bericht van de ING-bank
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(Advertentie)

Corona
Heel langzaam kruipen we uit een diep dal wat betreft de besmettingen en gelukkig hebben ouderen vaak al hun tweede injectie gehad.
De ouderenpartij maakt zich echter ook zorgen over de jeugd en de
senioren die nog geen injecties hebben gehad.
In eerste instantie was men van mening dat de
jeugd gevrijwaard bleef van Corona, achteraf
blijkt dit niet het geval te zijn en kunnen zij ook
besmet raken en het virus doorgeven. Om
deze reden is nog steeds het advies vanuit
den Haag, laat iedereen zich aan de regels
houden zodat de versoepelingen niet teruggedraaid hoeven te worden. Afgelopen dagen
was het weer gezellig in Purmerend en de
Cees van Urk
Beemster. We hebben kunnen genieten van
meer vrijheid en een positieve sfeer in het centrum van beide gemeenten.
Waarom over Corona in een stukje voor ouderen? Wij hebben kinderen en kleinkinderen die ons goud waard zijn en ook daar staan we als ouderenpartij voor op.
Een probleem is nog steeds dat er geen zorghotel is. Dit voor mensen,
meestal ouderen, die uit het ziekenhuis komen, maar nog niet zelfstandig
kunnen wonen. Wij hebben dit bij de wethouder aangekaart en hij doet zijn
uiterste best om dit op te lossen. Het zal een aandachtpunt voor ons als
ouderenpartij blijven.
Ook een aandachtpunt voor ons is dat als een van de partners ziek wordt
en opgenomen moet worden in een verpleeghuis het gezin uit elkaar gerukt
wordt. Wij pleiten ervoor dat er in verzorgingshuizen ruime tweepersoonskamers
komen zodat beide partners bij elkaar
kunnen blijven.
Ook onze aandacht is er voor een andere
vorm van huisvesting voor ouderen, het
zogenaamde ‘Knarrenhof’ waar ouderen
zelfstandig kunnen wonen maar gebruik
kunnen maken van de medische voorzieningen die daarbij horen, denk aan de apotheek, huisarts en fysiotherapeut.
Voor mensen die een bijstandsuitkering hebben, hebben wij een motie medeondertekend en in de raad behandeld zowel in de Beemster als in Purmerend. De inhoud hiervan is dat giften voor bijvoorbeeld boodschappen
doen niet meer gekort worden; er wordt 1200 euro per jaar vrijgelaten. Dit
is met een positieve uitslag aangenomen in de laatste raadsvergadering.
C. van Urk, raadslid AOV Purmerend-Beemster

(Advertentie)

Jouw stad, mijn dorp
Mijn naam is Michel Segers en ik woon sinds 24 april in Middenbeemster.
Door de verhuizing ben ik sinds kort geen raadslid meer van de gemeente Purmerend. Hieronder een passage van mijn afscheidsspeech:
Een raadslid kan deze functie bekleden
zolang deze woonachtig is in de gemeente waarvoor hij/zij raadslid is. En
ik, geboren en getogen Purmerender,
ga na bijna 50 jaar Purmerender te zijn
geweest verhuizen! In onze fractie
claim ik wel eens mijn extra stemrecht
omdat ik de enige ben die in Purmerend
geboren is. En toch ga ik verhuizen –
Michel Segers
samen met Denise, mijn echtgenote.
Wij hebben hier samen over gesproken, vorig jaar waren wij 25 jaar getrouwd, en Denise vertelde mij: Michel, het is nu mooi geweest, we wonen
nu 25 jaar in jouw stad, komende 25 jaar gaan we in mijn dorp wonen. En
zoals in een goed huwelijk betaamt, hebben we dit compromis gesloten en
zijn op zoek gegaan naar een andere woning, en wij hebben een woning
gevonden in Middenbeemster.
Dus mijn afscheid als raadslid is misschien van korte duur, want de gemeenteraadsverkiezingen in verband met de fusie van Beemster en Purmerend in
november dit jaar staan al gepland.
Misschien heeft het wel zo moeten zijn,
misschien hoorden de Beemster en Purmerend allang bij elkaar, maar moesten
zij nog een compromis met elkaar sluiten,
dus eerst 400 jaar apart als eigen gemeente, en dan nu komende 400 jaar
samen! Een mooi compromis – net zoals
ik dit heb gedaan met mijn vrouw.
En zo voelt het ook voor mij, en ben er
trots op dat ik inwoner van Middenbeemster ben geworden. In november 2021
zijn de gemeenteraadsverkiezingen en ik zal mijzelf wederom verkiesbaar
stellen namens onze CDA Fractie! Om zo alle inwoners van de nieuwe
gemeente te kunnen vertegenwoordigen.
Reageren of nader kennismaken? Neem contact op via m.segers.cda@gmail.com
Michel Segers, ex-raadslid CDA Purmerend
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