
 

Purmerend, 1 september 2021 
 

Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

Een nieuw begin? 
 

Op 20 juli werd ik officieel benoemd tot voorzitter van de PCOB 
afdeling Purmerend. Daarmee is de vacature die ontstond bij 
het vertrek van Kees Paul vervuld. In de tussenliggende tijd 
hebben de mannen en Greetje voortvarend de afdeling in be-
weging gehouden. (Voor zover dat tenminste kon door alle be-
perkingen van de Covid pandemie.) Veel taken van de voorzitter 
zijn toen door anderen overgenomen. En dat werkte goed en 
daarvoor is een welgemeend: ‘dank jullie wel’ op zijn plaats! 
Wat dat betekent voor de toekomst? Het lijkt mij goed om 
vooral een evenwichtige verdeling na te streven van verant-
woordelijkheden binnen het bestuur. Belangrijk om zo een 
goede voortgang te waarborgen en te zorgen dat ook bij een 
(tijdelijke) uitval van een bestuurslid alles doorgaat. Dat lukte 
de afgelopen jaren en die verdeling is het waard om vast te 
houden. Tot zover is er naar mijn gevoel geen sprake van een 
nieuw begin. We gaan door op de ingeslagen weg. 
 

Toch voelt het voor mij wel zo: jaren was ik, zowel landelijk als 
plaatselijk, betrokken bij het vrouwenwerk. Daarnaast heb ik ook 
kerkelijk verantwoordelijkheid gedragen. En nu lid van het bestuur 
van de PCOB. Een nieuwe stap en een nieuwe fase in mijn eigen 
leven. Hiermee onderstreep ik dat de jaren doortellen en ik inder-
daad hoor bij die doelgroep. Maar: een mens is zo oud als hij/zij 
zich voelt en dat is dus geen belemmering om nog aan iets nieuws 
te beginnen. Daarom dus dat ik toch ‘ja’ heb gezegd op de vraag of 
ik deel uit wilde gaan maken van uw afdelingsbestuur. 
 

Van harte werd ik welkom geheten en van harte hoop ik dat wij er 
samen een mooie tijd van kunnen maken. Met programma’s 
en ontmoetingen waar we wijzer en blijer van worden.  
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Wijzer wanneer het zaken betreft die ouder wordende mensen op hun pad 
kunnen tegen komen en blijer omdat we tijdens de bijeenkomsten elkaar 
ontmoeten en dat toevoegt aan het dagelijks leven. Momenten van gedeelde 
ervaringen, van elkaar zien en oog hebben voor wat de ander raakt. 
 

Nu u dit leest is ook de geplande bijeenkomst van 24 augustus waar-
schijnlijk al achter de rug. Een vakantieprogramma waarin we met Kees 
en Aly Paul op reis gingen. Kees nam ons mee en liet ons kennismaken 
met een land waar de meeste van ons niet geweest zijn. Deze middag 
een reis zonder beperkingen. Een deel van de bijeenkomst kreeg een 
informeel karakter waarbij ontmoeting centraal stond. Van harte hoop ik 
dat u terug kunt kijken op goede ontmoetingen, verrassende gesprek-
ken en een ontspannen samen zijn. 
 

Deze middag hebben wij u gevraagd om een naamsticker op te doen 
zodat u zou weten met wie u in gesprek raakte. Want hoe lastig is dat 
vaak: ik ken die man of vrouw wel maar hoe heet hij/zij ook alweer? 
Misschien helpt het wanneer we dat wat vaker lezen. Het zou mij in ie-
der geval heel erg helpen wanneer we daar een gewoonte van maken 
want de eerlijkheid gebiedt mij op te biechten dat ik vaak mensen heel 
goed ken van gezicht en soms zelfs weet waar ze wonen, maar… O, 
die naam… En hoe fijn is het om bij je naam genoemd te worden. 
 

Verder leest u in deze nieuwsbrief meer over de 
plannen voor de komende maanden. Gepro-
beerd is om de bijeenkomsten niet altijd op de-
zelfde middag te plannen. Nu lukt dat niet altijd 
omdat ook mensen die wij uitnodigen niet altijd 
beschikbaar zijn en we dus schuiven met de 
middagen. De bijeenkomst van september is op 
dinsdag 21 september en dat is ook ‘Prinsjes-
dag’. De meesten van ons willen daar graag 
even naar kijken al was het maar om de outfits 
van de dames te zien. Daarom beginnen we die 
dag een half uurtje later. Dus 14.30 uur. Tot 
december kunt u de geplande bijeenkomsten 
noteren en daar leest u elders meer over. 
 

Een nieuw begin, na een tijd van minder ont-
moeting op weg naar meer en elkaar beter kennen zodat we ook wan-
neer we mensen tegenkomen op een andere plaats weten: die hoort er 
ook bij en ik groet hem/haar met: Hallo Cor/Corrie. Alles nog goed? 
 

Hanny Somers 
 

Hanny Somers 
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Van de redactie 
 

Na een vacaturetijd van ruim twee jaar heeft onze afdeling een 
nieuwe voorzitter en daar zijn we heel blij mee. Haar naam is Han-
ny Somers. In haar voorwoord 
vertelt ze onder meer waarom ze 
‘ja’ gezegd heeft toen een be-
roep op haar werd gedaan.  
In de tussenliggende periode 
heeft secretaris Jaap Veenstra 
op een aantrekkelijke en on-
derhoudende manier een ei-
gen invulling aan het voorwoord 
gegeven. Dat is door de leden 
zeer gewaardeerd. Daarvoor on-
ze hartelijke dank.   
Dat betekent niet dat Jaap van het 
toneel verdwenen is. In tegendeel. 
In dit nummer vindt u twee bijdragen die Jaap geschreven heeft. In de 
eerste plaats het jaarverslag 2020 op pag. 5 dat hij tijdens de jaarver-
gadering van 20 juli jl. heeft gepresenteerd. Een verder een column met 
als titel Vroeger was alles beter op pagina 7. 
 

De Mededelingen van de eigen afdeling beginnen met een (gedeeltelij-
ke) herhaling van eerder gepubliceerde toelichtingen bij de bijeenkom-
sten van 24 augustus en 21 september (vanaf pag. 4).  
Het programma tot het eind van het jaar vindt u op pagina 7. Laten we 
hopen dat corona-perikelen niet opnieuw ‘roet in het eten gooien’.  
Ook de KBO heeft weer een bijeenkomst georganiseerd, dit keer ook in 
de Taborkerk. Zie pag. 9. 
 

We completeren dit nummer met een tweetal artikelen over passende 
zorg voor ouderen thuis, een publicatie van Landelijk KBO-PCOB (pag. 
10) en over inbraakpreventie, een publicatie van de gemeente Purme-
rend. (pag. 12) 

Veel leesplezier gewenst. 
 

NB. De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor de 
nieuwsbrief van oktober is 18 september. 
. 

Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief 

 
 

Jaap Veenstra  
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Inhoudsopgave 
 

Voorwoord           blz.: 01 en 03  
Berichten van de eigen afdeling     blz.: 04 t/m 09 
Berichten van KBO Purmerend en Omstreken blz.: 09 en 10 
Berichten van landelijk KBO – PCOB    blz.: 10 t/m 12 
Bericht van de gemeente Purmerend    blz.: 12 t/m 13 
Advertentie s          blz.: 14  en 15 
 

Berichten van de eigen afdeling 
 

Ontmoeting en filmbeelden van rondreis door Bhutan 
 

Bijeenkomst op dinsdag 24 augustus a.s. vanaf 14.00 uur in de Taborkerk. 
Deze bijeenkomst, waarin de ontmoeting centraal staat, is alleen voor 
leden. Op het programma staat het vertonen van een videofilm van een 
rondreis door Bhutan die Kees en Aly Paul in 2009 gemaakt hebben. 
Een toelichting bij deze film is opgenomen in de PCOB-nieuwsbrief van 
juli. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Wel zal een pre-
sentielijst worden bijgehouden.  
 

Kees Paul 
 
PCOB-bijeenkomst 21 september  

‘Het geheim Van Meegeren’ 
 

Het is 1938. Het Rotterdamse Museum Boijmans (van Beuningen) 
organiseert een grote tentoonstelling: ‘400 jaar Nederlandse Schil-
derkunst’. Boijmans toont Nederlandse schilderkunst uit privébezit 

en uit haar eigen collectie.  
Trots toont de jonge museumdi-
recteur Hannema een recent 
ontdekte Vermeer. Het is het 
schilderij ‘de Emmaüsgangers’ 
van Johannes Vermeer. Een 
Vermeer is een bijzonderheid, 
want er zijn slechts 35 Vermeers 
bekend. 
De ontdekker van de Emmaüs-
gangers is de Vermeerkenner 
Dr. A. Bredius. De kunstwereld 
is enthousiast en het museum 
Boijmans voelt zich door deze De Emmaüsgangers. Han van Meegeren 1937 
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Vermeer als museum op de kaart gezet. Er is namelijk een voortduren-
de prestigestrijd met het Rijks Museum in Amsterdam.  
In de volgende jaren en zelfs in de jaren 
van de bezetting worden negen Ver-
meers en De Hooghs ontdekt. Zelfs het 
beruchte Nazi-kopstuk Hermann Göring 
weet in 1943 de recent ontdekte Vermeer 
‘Christus en de overspelige vrouw’ te 
bemachtigen. 
Na de bezetting ontdekken de Ameri-
kaanse soldaten de kunstschatten van de 
Nazi’s. Bij het rechercheonderzoek blijkt 
dat het Vermeerschilderij ‘Christus en de 
overspelige vrouw’ verkocht is aan Her-
mann Göring door Han van Meegeren. 
Is Han van Meegeren een collaborateur? 
Hij wordt gearresteerd en in 1947 wordt 
een proces voorbereid. 
Het proces tegen Han van Meegeren krijgt een onverwachte wending, 
als de verdachte een voor de kunstwereld verrassende uitspraak doet. 
 

Met een power-point presentatie op 21 september wil ik u vertellen over 
de persoon Han van Meegeren en de vraag beantwoorden: was hij een 
collaborateur, een oplichter of een miskende schilder. De bijeenkomst 
wordt gehouden in de Taborkerk vanaf 14.00 uur. 
 

Dick Wijers 
 

Jaarverslag 2020 Protestants 
Christelijke Ouderenbond, afdeling Purmerend 

 

Het bestuur van de PCOB-afdeling Purmerend werd over geheel 
2020 gevormd door Greetje Boven (lid), Rien Brak (penning-
meester) Cor Donkervoort (lid), Jos Schouren (ledenadmini-
strateur) en Jaap Veenstra (secretaris). De functie van voorzit-
ter was en bleef vacant. 
 

Het bestuur is in 2020 acht keer in vergadering bijeengeweest, namelijk 
op 20 januari, 17 februari, 16 maart, 17 mei, 14 september, 5 oktober, 2 
november en 30 november. Bij de vergadering van 14 september kwam 
de nieuwe regio-coördinator PCOB Midden Noord Holland, Anita 
Sewsahai-Hanoeman, kennis met ons maken. Op 3 maart woonde na-
mens onze afdeling Kees Paul een regionaal overleg in Zaandam bij. 
 

Han van Meegeren 
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Op 30 november heeft de bezoekcommissie verslag uitgebracht van 
haar werkzaamheden in het achterliggende jaar.  
 

De jaarvergadering werd gehouden op 20 februari. Na de pauze hielden 
financieel adviseurs Mark Krom en Fatima Aït Zaïd, van Rabobank Wa-
terland en omstreken, een presentatie over veilig internetbankieren.  
 
Daarnaast waren er voor de leden van de afdeling lezingen: 
 

1. Do. 16-01 Presentatie over Stichting Wonen Plus en het project 
Buurtblik, door Monique Spliet.  

2. Do. 17-09 Presentatie over bosbeheer, door boswachter Inga Tessel.  
3. Do. 22-10 Presentatie over Jordanië, door dominee Pieter Weeber. 
4. Do. 19-11 Presentatie over de Statenbijbel, door Nico Rasch. 
 

Andere geplande activiteiten, uitstapjes maar ook een adventsbijeen-
komst, konden in verband met de corona-maatregelen geen doorgang 
vinden en zijn uitgesteld. 
 

De presentaties werden bijgewoond door 30 tot 40 personen.  
 

Op 1 januari 2020 had PCOB Purmerend 148 leden. Per 1 januari 2021 
waren dit er 139. Daarmee zitten wij weer ongeveer op het peil van 2019. 
De teruggang in leden valt mee als wij deze bezien in het licht van het klei-
nere aantal activiteiten dat wij door de coronacrisis konden organiseren. 
 

Een woord van dank aan 
mensen die buiten het be-
stuur om de activiteiten van 
onze afdeling hebben onder-
steund. De heer Meijerink is 
de coördinator voor het ver-
spreiden van het magazine 
van KBO-PCOB en van onze 
nieuwsbrief. De heer Bouman 
heeft vele leden bijgestaan bij 

het invullen van hun belastingaangifte. Mevrouw Jaarsveld stuurde op-
nieuw de bezoekcommissie aan, die op zich weer bestaat uit twaalf 
dames die kaarten bezorgden bij verjaardagen en die leden bezochten.  
Theo Koelstra wierp zich op als chauffeur voor leden die vervoer nodig 
hadden. Kees Paul verzorgde de redactie en het drukken van de 
nieuwsbrief evenals het sturen van persberichten naar de media. Allen 
heel hartelijk bedankt daarvoor.  
 

Jaap Veenstra, secretaris 

Jaarvergadering 2020 
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Programma vanaf eind augustus tot het eind van 2021 
 

Datum Plaats en Tijd Onderwerp 

Dinsdag 
24-08-2021 

Plaats: Taborkerk  

De bijeen-
komst van 21 

september 
begint om 

14.30 uur in 
verband met 
Prinsjesdag. 
Alle andere 

bijeenkomsten 
beginnen 

om14.00 uur. 
 

Videoverslag van een rondreis door 
Bhutan door Kees Paul. Ter gelegen-
heid van de Opening van het Nieuwe 
Seizoen met een hapje en een drankje. 
 

Dinsdag 
21-09-2021 

Lezing over meestervervalser Han van 
Meegeren door Dick Wijers. 

Woensdag 
27-10-2021 

Op weg naar gemeenteraadsverkie-
zingen, lezing door Hans Huibers.  
Gang van zaken bij gemeentelijke 
fusieprocessen. 

Dinsdag 
23-11-2021 

Lezing over testament en erven door 
Jos Hofstee, van notariskantoor Abma 
Schreurs.  

Donderdag 
16-12-2021 

Adventsviering door leden, met mogelij-
ke bijdragen door Hanny Somers, Truus 
Jaarsveld, Elly Linger en Kees Paul. 

 

Tijdens de bijeenkomsten in de Taborkerk zullen de dan geldende co-
ronaregels worden gevolgd.  

Het bestuur 
Vroeger was alles beter 
 

Was vroeger alles beter? Nee, natuurlijk 
niet. Maar als wij in een nostalgische bui 
zijn denken wij wel eens dat het zo is.  
Dan mijmeren wij ouderen, over wat er vroe-
ger zo leuk was, over de kansen die wij heb-
ben gemist, over mensen die wij hebben ge-
kend. En vooral als wij weer eens worden 
geconfronteerd met technologische ontwikke-
lingen die wij met moeite of helemaal niet 
meer kunnen bijbenen, gaan onze gedachten 
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naar ‘die goeie ouwe tijd’. Dat geldt ook voor mij. Het aantal inlogcodes 
dat ik moet gebruiken is duizelingwekkend. Veel daarvan moet ik ook 
nog eens regelmatig wijzigen, en dan moet het nieuwe wachtwoord ten 
minste drie tekens afwijken van het oude wachtwoord. Dat is natuurlijk 
niet te onthouden, dus schrijf ik alles maar op. Daarmee is de veiligheid 
helemaal niet gediend en wordt dus eigenlijk het paard achter de wagen 
gespannen.  
 

Over paard en wagen gesp-
roken … Kent u die nog uit 
uw jeugd? Ik niet. Wel heb ik 
niet zo heel lang geleden in 
Oost-Europa nog paarden en 
wagens zien rondrijden. 
Maar in Nederland zijn de 
ontwikkelingen sneller ge-

gaan. Toch duurde het nog tot 1976 voor mijn vader een auto, een Daf, 
aanschafte. De hele straat stond al vol met auto’s, maar wij moesten de 
boodschappen nog op de fiets halen, en dat voor een huishouden met 
acht personen. Vooral mijn moeder heeft heel wat gezeuld, al hebben 
wij ook een tijd pal naast een supermarkt van De Gruyter gewoond, wat 
het halen van boodschappen gemakkelijk maakte.  
 

De Gruyter was katholiek, maar de tijd van de Verzuiling had haar 
hoogtepunt al achter de rug. Daar heb ik toch nog wel mooie herinne-
ringen aan. Mijn vader had een vriend, Van den Dries. Hij zei daarover: 
“Hij is katholiek, maar het is toch een goed mens.” Mijn vader was ruim-
denkend, dat begrijpt u. Tijdens verkiezingscampagnes bracht ik en-
thousiast folders rond van de Antirevolutionaire Partij en als kind plakte 
ik ook wel eens zo’n mooie paarse sticker van die partij op een auto. 
Daar kon de eigenaar alleen maar blij mee zijn, nietwaar? De fietsen bij 
ons in het gezin werden gekocht en gerepareerd bij de gereformeerde 
fietsenmaker en als er een loodgieter of glaszetter moest komen werd 
die uiteraard ook gezocht in eigen kring. Mijn vader was overtuigd lid 
van de Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding. Ik mocht het 
ledenblad rondbrengen. Hervormden kenden wij niet zo. Maar dat is 
logisch, want die waren wel erg licht. Mijn moeder was bepaald wereld-
ser dan mijn vader. Tegenover ons woonde de dirigent van de Zeeuwse 
Koorschool, een jongenskoor van katholieke snit. Zij zongen in jurken, 
maar zij maakten ook reizen naar verre plaatsen voor optredens, dus 
kwaliteit zat er wel in. Eens, waarschijnlijk nadat mijn moeder een 
praatje had gemaakt met de dirigent, vroeg mijn moeder mij of ik lid zou 
willen worden van de koorschool. Ik was verbijsterd. Mijn hele leven 
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was ik opgevoed met de – niet uitgesproken - notie dat katholieken la-
ger op de evolutionaire ladder stonden dan heidenen, en dan dit! Dus 
antwoordde ik dat dit toch niets voor mij was. Later – maar ja, berouw 
komt na de zonde – heb ik nog wel eens gedacht dat ik met die afwij-
zing heel wat culturele vorming aan mij voorbij heb laten gaan. Helaas, 
gedane zaken nemen geen keer. Ja, de Verzuiling had een schaduwzij-
de. Tegenwoordig gaan wij gelukkig gemakkelijker met elkaar om. Maar 
laat dat u er niet van weerhouden om af en toe te denken aan die goeie 
ouwe tijd. 

Jaap Veenstra 
 
Over onze leden 
 

Overleden 
Dhr. J. L. Jansen, Rietgorsplein 321, 1444 TL Purmerend 
 

Mw. M. Toorenburg, Plataanstate 27, 1441 ZT Purmerend 
 
Mw. W.L. Heinicke-Bruhn, Augirapark 53, 1443 BT Purmerend 

 

Wij gedenken hen met eerbied en genegenheid. 
 

Het bestuur 
 

Bericht van KBO Purmerend en Omstreken 
 

KBO-ledenbijeenkomst op vrijdag 24 september 2021 in de Taborkerk 
 

Onze eerste ledenbijeenkomst in het níeuwe seizoen zal worden 
gehouden in de Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend. Aanvang 
13.30 uur. Zaal open 13.00 uur.  
Het bestuur en de activiteiten-
commissie hebben voor deze 
middag Zwerfïnator Dirk Groot 
uitgenodigd. Hij is heel be-
kend via de media. 
In zijn presentatie zal hij laten 
zien dat een ongelofelijke 
hoeveelheid plastic In Neder-
land aanspoelt. Deze Plastic-
Surfer vraagt daarom onze 
bijzondere aandacht voor dit 
probleem. Ons zal gevraagd worden nog beter ons afval te gaan schei-
den. U deed het toch al of nog niet? Laat het voor ons een extra aan-

Zwerfinator Dik Groot 1 
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sporing zijn, dat doel te bereiken. De KBO heeft zo dan ook zijn steentje 
bijgedragen via deze presentatiemiddag.   
 

Na de pauze gaat ‘Het Bonte 
Levenslied’ voor ons optre-
den. Wie kent dat geweldige 
koor niet dat al dikwijls voor 
ons heeft opgetreden. Het is 
alweer een tijdje geleden, dat 
wij ze in ons midden hebben 
gehad. Een mooie afsluiting 

van deze middag en opening van ons nieuwe seizoen. 
 

LET OP! Tijdens het lopen door de zaal draagt u een mondkapje. 
Gezien de tijd waarin wij leven zijn wij genoodzaakt u te vragen, zoals 
de coronaregels nog steeds voorschrijven, u aan te melden en wel ui-
terlijk 17 september a.s. bij mevr. Tiny Glandorf, tel. 0299-421615 of bij 
mevr. Lina Nijkamp-Jonk, tel. 0299-427774. 
 

Wil van Groeningen PR 
 

Bericht van landelijk KBO – PCOB 
 

Goede zorg voor iedereen thuis moet vanzelfsprekend worden 
 

Op 8 juli 2021 kwam het SCP-rapport uit onder de titel: Passende 
zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart. (SCP staat voor Soci-
aal en Cultureel Planbureau.) 
De conclusie: voor iedere 
senior in Nederland is niet 
altijd goede zorg en onder-
steuning beschikbaar. Voor 
het onderzoek werden ver-
schillende organisaties en 
professionals bevraagd, zo 
ook KBO-PCOB. “We her-
kennen veel van de signa-
len die worden beschreven 
in het rapport”, aldus Mar-
cel Sturkenboom, directeur 
KBO-PCOB. “Het nieuwe kabinet moet ervoor gaan zorgen dat er 
zorg en ondersteuning komt voor alle senioren. Ik ga er dan ook 
vanuit dat dit rapport op tafel ligt bij de formatie en input geeft aan 
Rutte en Kaag die momenteel schrijven aan een regeerakkoord.” 

Het Bonte Levenslied 
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Marcel Sturkenboom 
 

Een deel van de senioren in Nederland krijgt geen, te weinig of inhou-
delijk geen passende zorg op het moment terwijl zij dit wel nodig heb-
ben. En dat met alle gevolgen van dien: 
verergering van de problemen, een lagere 
kwaliteit van leven en een verhoogde 
kans op de inzet van acute – en vaak 
zwaardere – zorg. De redenen die SCP 
benoemt in het rapport zijn herkenbaar. 
Een ervan is de zogenaamde schotten-
problematiek in de wet- en regelgeving, in 
de financiering, schotten op basis van de 
problematiek van de oudere (de grond-
slag voor zorg) en schotten in de deskun-
digheid en uitvoering. “Wetten en regels 
staan passende ondersteuning in de weg. 
Wij krijgen veel signalen van senioren die zich vaak van het kastje naar 
de muur gestuurd voelen. Hun behoeften passen niet in een hokje dat 
aangevinkt kan worden. Vaak leidt het tot een zoektocht in een woud van 
regels. Dat kan natuurlijk geen passende zorg zijn”, aldus Sturkenboom. 
 

Knelpunten 
Maar er is meer aan de hand. De tekorten in de middelen en personeel 
die nodig zijn om zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan ouderen 
worden genoemd als belangrijke bron van problemen bij het bieden van 
voldoende of passende zorg. Het samenspel tussen vele instanties, 
organisaties en beroepsgroepen verloopt lang niet altijd vlekkeloos. 
Maar ontbreekt soms de juiste deskundigheid en vaardigheden bij zorg-
professionals en ook beperkingen in de ruimte die zij van hun organisa-
tie krijgen om te handelen. 
 

Voor en door senioren 
Maar ook senioren zelf en hun naasten zijn van invloed op de ontvan-
gen zorg en ondersteuning, aldus SCP. Niet alle ouderen zijn voldoen-
de voorbereid op een nieuwe en kwetsbare fase in hun leven waarin ze 
kampen met beperkingen en een toenemende hulpbehoefte. Sturken-
boom: “Dat heeft met veel zaken te maken. Denk bijvoorbeeld aan het 
huis waarin je woont. Bij het ontbreken van geschikte seniorenwoningen 
en een krappe woningmarkt, kun je bijna niet nadenken hoe je straks 
comfortabel en veilig kunt wonen.” Elementen als schaamte en het ge-
voel tot last te zijn spelen ook een rol. “We zijn nog lang niet bij de in-
clusieve samenleving. De discussie ‘dor hout’ heeft daar zeker geen 

Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB 
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positieve invloed op gehad. Het is tijd voor een andere mindset. Het is 
tijd voor een integraal ouderenbeleid waar senioren zich door gedragen 
voelen. En het is vooral tijd voor een beleid voor en door senioren. Dus 
niet praten over senioren maar met senioren.” 
 

Digi-aardig 
Senioren hebben lang niet altijd 
alle informatie en bronnen tot hun 
beschikking. Steeds meer en 
meer is de digitale weg de enige 
weg om informatie te vinden of 
aanvragen te doen. We weten dat 
dit voor menig senior nog steeds 
een drempel is. Dat vraagt om 

aandacht! Blijf informatie op verschillende manieren delen met senioren 
en blijf digi-aardig. Houd het simpel en overzichtelijk. 
 

Bericht van de gemeente Purmerend 
 

Inbraakpreventie 
 

Een inbraak heeft flinke impact op een slachtoffer. Inbrekers willen vaak 
snel hun slag slaan: geef ze hier niet de gelegenheid voor. Met een aantal 
– vaak simpele – maatregelen maakt u uw woning al snel een stuk minder 
aantrekkelijk voor een dief. 
 

Tips om inbrekers buiten de deur te houden 
 Zorg voor goed hang- en sluitwerk van uw ramen en deuren. Vraag advies 

aan een erkend Keurmerk Veilig Wonen-bedrijf. Meer informatie vindt u 
op Politiekeurmerk 

 Sluit ramen en deuren goed af; vergeet vooral het nachtslot en het wc-
raampje niet. 

 Laat geen sleutels aan de binnenkant 
van sloten zitten en verstop ze niet buiten 
onder de deurmat of onder een bloempot.  

 Doe geen adreslabel aan uw sleutelbos. 
 Sluit binnendeuren en kostbaar meubilair 

niet af, u voorkomt hiermee extra schade 
als er wél ingebroken wordt. 

 Zet uw fiets/brommer altijd op slot, ook 
als deze binnen staat. 

 Zorg voor voldoende buitenverlichting en weet dat er vaak aan de achter-
kant van woningen wordt ingebroken. 

 Berg waardevolle papieren en sieraden goed op, laat ze niet in het zicht 
liggen (huur bijvoorbeeld een bankkluisje). 
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 Graveer postcode en huisnummer in waardevolle spullen. 
 Maak foto’s van antiek, schilderijen en sieraden voor de verzekeringsmaatschappij. 
 Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop kan worden geklommen weg. 
 Registreer uw waardevolle spullen eenvoudig dankzij het  

 Registratieformulier kostbaarheden (.pdf, 300kb). 
 

Voor als u op vakantie gaat, of weg bent 
 Laat niet zien dat u weg bent. Plak geen briefjes op de deur, laat geen 

touwtjes uit de brievenbus hangen. 
 Sluit geen overgordijnen en haal geen planten voor de ramen weg.  
 Gebruik op social media (zoals Twitter, Facebook, etc.) niet uw volledige 

naam, maar bijvoorbeeld een afkorting. Controleer uw profielen en bekijk 
op zoekmachines welke persoonlijke informatie, 
zoals naam, adres en telefoonnummer van uzelf 
is terug te vinden. Verwijder uw persoonlijke in-
formatie. Bespreek dit ook met uw kinderen. 

 Wees voorzichtig met afwezigheidsbericht op uw 
voicemail en in uw e-mailprogramma. Wees ervan 
bewust dat criminelen berichten meelezen, pas 
berichten hierop aan. Scherm persoonlijke berich-
ten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders. 

 Vertel uw buren dat u weg bent en vraag ze om uw 
woning in de gaten te houden. 

 Vraag aan de buren of zij hun auto af en toe op de oprit willen parkeren. 
 Vraag aan een familielid of hij of zij een paar dagen in uw huis wil zitten. 

Breng uw kat of hond niet naar een pension, maar regel oppas aan huis. 
 Vraag of iemand uw planten af en toe water wil geven en de brievenbus wil 

legen. Laat de post neerleggen op een plaats die van buitenaf niet zichtbaar is. 
 Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting. 
 Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter. 
 Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden wanneer en waar u met 

vakantie bent. Zorg ervoor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen. 
Geef ze trein- en/of vliegnummers van vertrek. Geef merk, type en kente-
ken van uw auto op. 

 Als de caravan wordt ingeladen, doe dat dan op een parkeerplaats dichtbij huis, 
niet op de oprit. Inbrekers fietsen vaak door de wijk om potentiële nieuwe pro-
jecten uit te zoeken. Een caravan ergens anders inpakken is dan verwarrend. 

 

Onzichtbare DNA-spray 
Een nieuw preventief middel tegen woninginbraken is een onzichtbare DNA-
spray. Dit is een onzichtbare stof met een uniek nummer die u op uw waarde-
volle spullen kunt aanbrengen. Het unieke nummer zorgt er na een inbraak 
voor dat de politie eventuele teruggevonden spullen snel aan de rechtmatige 
eigenaar kan teruggeven. Inbrekers lopen daarmee een groter risico om te 
worden gepakt. 
Word ook deelnemer van Burgernet voor een veiligere woon- en leefomgeving. 



 
(Advertentie) 

Beste leden en lezers van de PCOB 
 

Mag ik mij even aan u voorstellen. Ik ben Theo Neep geboren in 
Amsterdam op 11 augustus 1942 en sinds 1974 wonende in Pur-
merend op een aantal verschillen adressen. 

Ook ik maak mij veel zorgen over het geluk 
en welzijn van onze ouderen in Purme-
rend, met name over de toekomst en de 
zorgen bij veel ouderen: hoe moet het ver-
der als er iets met mijn partner zou gebeu-
ren, want dan blijf ik alleen thuis. Zelf heb 
ik 7 jaar mijn vrouw met Alzheimer mogen 
verzorgen, tot zij een half jaar geleden op-
genomen moest worden, waarbij wij vol-
gens de wet werden gescheiden van tafel 
en bed. Dat is een emotionele klap. 
Sinds anderhalf jaar ben ik fractievoorzitter 
van de lokale Ouderenpartij AOV Purme-
rend-Beemster. Ook mag ik voorzitter van de 
Cliëntenraad van een drietal verpleeginstel-

lingen in Purmerend zijn. Mede omdat wij zeer actief zijn met de zorgen 
van onze ouderen, komen wij heel vaak in een persoonlijk gesprek tot de 
conclusie, dat de huidige voorzieningen voor ouderen, zeker op het gebied 
van wonen, veel meer aandacht moeten krijgen. Er komen steeds meer 
woonvormen tot onze beschikking, zoals het Knarrenhof waarbij een 
woongemeenschap gevormd kan worden van ongeveer 24 woningen met 
in de plint wel of geen instellingen voor medische ondersteuning. 
Een andere mogelijkheid is een Woonzorg-
centrum, waarbij ook de beide echtlieden in 
een aangepast appartement kunnen trek-
ken. Ook kunnen ze dan gebruik maken 
van de aangeboden medische voorzienin-
gen. Als het zo is dat een van beiden meer 
hulp en begeleiding nodig heeft dan kan dat 
altijd in hetzelfde gebouw, waarbij de over-
gebleven echtgenoot of echtgenote gewoon in het appartement kan 
blijven wonen. Dat voorkomt dat de beide echtlieden, zoals nog steeds 
op dit moment, worden gescheiden. 
Voor vragen kunt u altijd terecht bij: De lokale Ouderenpartij AOV Pur-
merend-Beemster. 

Th.J.F.I.M. Neep, fractievoorzitter 
  

Theo Neep  



 

(Advertentie) 
 

Zij aan Zij 
 

Vanaf 1 januari ontstaat met de fusie één gemeente waarin stad en platte-
land elkaar versterken. De rust en nuchterheid van de Beemster als 
evenwicht voor de drukke stad Purmerend. Het rijke werelderfgoed als 
aanvulling op de historische panden in de binnenstad.  

Een gemeente om trots op te zijn met kansen 
voor een duurzame voedselindustrie, nieuwe 
vormen van onderwijs en een toonaangeven-
de IT-sector (Informatie Technologie). Zij aan 
zij is de titel van ons verkiezingsprogramma 
en de basis hoe we als politieke partij naar de 
samenleving kijken.  
 

De coronapandemie heeft veel van de sa-
menleving gevraagd. De maatregelen troffen 
ons allemaal. We hebben ondervonden hoe-
zeer we elkaar kunnen missen. Iedereen 
heeft behoefte aan gewoon contact, onder-
steuning en gezelschap. Alleen in gezamen-
lijkheid vinden wij betekenis en zin in het 
leven. Dat betekent in de praktijk: samen-

werken in zorgzaamheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Zo zullen we de 
komende jaren moeten werken aan herstel. Zij aan zij.  
 

Een andere grote opgave voor de komende jaren is het bijbouwen van betaal-
bare woningen voor starters, gezinnen en ouderen. Waarbij we gelijktijdig de 
zorg goed moeten organiseren. Langer thuis wonen door ouderen is alleen 
mogelijk als zorg en ondersteuning goed geregeld zijn. Voor het CDA is het 
hierbij van belang dat essentiële waarden als aandacht en warmte voor de 
ouderen voorop staan. Het systeem mag nooit 
ten koste gaan van de mens. Tussen zelfstan-
dig thuis wonen en wonen in een verpleeghuis 
zit een hiaat waar nauwelijks voorzieningen 
voor zijn. Het CDA vindt dat er meer variatie 
nodig is in het aanbod van woonvormen voor 
ouderen: hofjes, kleinschalige appartementen-
complexen en nieuwe vormen van verpleeg- en 
verzorgingshuizen. 
 

De afgelopen jaren heeft het CDA volop geïnves-
teerd in leefbaarheid en een sterke samenleving. 
Ook de komende jaren blijven we werken aan een samenleving waarin we naar 
elkaar omzien en waarin iedereen meetelt. Niet óf jij óf ik, maar wij. Zij aan zij. 
 

Eveline Tijmstra  
 

 

Eveline Tijmstra 
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