
 

Purmerend, 1 oktober 2021 
 

Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

We zijn begonnen. 
 

Vierentwintig augustus. Een vreemde dag zo midden in de zomer. 
Normaal gesproken is er dan geen organisatie die een bijeen-
komst plant. Wij wel. Want alles was al heel lang anders; dus gin-
gen we mee op reis onder leiding van Kees Paul en namen tijd 
voor ontmoeting en gesprek. De bedoeling was dat we dat in de 
tuin zouden doen maar helaas werkte het weer niet echt mee en 
dus bleven we gewoon binnen. Voor de ontmoeting was dat niet 
verkeerd. Het was goed om met elkaar in gesprek te gaan. 
 

Jaren geleden was er een lied dat begon met: ‘t is weer voorbij die 
mooie zomer. Nu ik dit schrijf kunnen we zeggen dat de herfst in 
aantocht is, bijna oktober en zomerse dagen hebben we ook niet 
meer te verwachten. Dat er aan deze zomer geen einde leek te 
komen kunnen we niet zeggen. Meer het idee: wanneer wordt het 
echt zomer. Al verlangen we ook niet naar de hitte van vorig jaar. 
Waar we wel van profiteerden waren de lange dagen en door de 
vele regen van al het mooie groen. Kortom: het is zoals het is of: 
‘ieder voordeel heeft zijn nadeel…’. Intussen worden de dagen kor-
ter, om goed acht uur gaat de lamp alweer aan en ook de tempera-
turen halen maar af en toe nog de twintig graden. De natuur past 
zich aan, de blaadjes gaan vallen en wij hopen dat met de komst 
van de herfst het Coronavirus niet opnieuw de kop opsteekt. Laat 
dat vooral voorbij zijn, zodat we weer onbezorgd bij elkaar kunnen 
komen, op pad kunnen gaan en musea of theaters bezoeken. 
 

Intussen wachten we ook af of we ooit een nieuwe regering zullen 
krijgen. Wat is het waard dat we in maart naar de stembus gingen? 
Zoveel onzekerheid en gekissebis in Den Haag terwijl er zoveel  
speelde dat een snelle formatie noodzakelijk was… Langzamer- 
hand denken we wellicht: ze doen maar daar in Den Haag. 
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Voor wat betreft de veranderingen in en om Purmerend denken we dat 
wellicht minder. Het is dicht bij ons bed en dan maken we ons eerder 
druk over wat er 
speelt in onze 
buurt of stad. De 
samenvoeging 
van De Beemster en Purmerend tot één gemeente heeft heel wat voe-
ten in de aarde gehad. Samenvoegen van twee gemeenten gaat niet 
van de één op de andere dag. Daar is heel veel over vergaderd en te-
gen geprotesteerd maar het gaat nu toch gebeuren. Wij zijn nu zo ver 
dat we naar de stembus mogen om een nieuwe gemeenteraad te kie-
zen. Dat betekent ook voor de verschillende partijen dat ze samen één 
moeten worden met een plan voor een heel andere stad. Tijdens onze 
bijeenkomst in oktober horen we over het proces, welke stappen moes-
ten gezet worden en hoe maken we dat alle inwoners uiteindelijk ook 
het nut en de noodzaak zien van de samenvoeging. Uiteindelijk geldt 

ook dan: het is niet anders, 
we kunnen het niet terug-
draaien. We doen het ermee. 
 

De afgelopen tijd hebben de 
activiteiten van onze afdeling 
min of meer op een laag pitje 
gestaan. Plannen die er wa-
ren zijn niet uitgevoerd en 
nieuwe maken … hoeveel 
kans is er om ze ook uit te 
voeren? Nu het er naar uit-
ziet dat we steeds minder 
beperkingen zullen tegen-
komen is het bestuur begon-

nen met plannen maken voor de eerste maanden van 2022. Daarbij 
denken we aan de invulling van de bijeenkomsten, maar ook aan extra 
activiteiten. Kunnen we weer ergens heen? Misschien een mooie ten-
toonstelling bezoeken of … Ja wat zouden we kunnen en willen? Heeft 
u ideeën, wensen, suggesties? Laat ze ons weten. Dat kunt u doen 
door een mailtje te sturen naar de secretaris, maar ook door een briefje 
en eventueel een folder bij één van de bestuursleden te bezorgen. Sa-
men weten we meer en zo kunnen we samen vorm geven aan een af-
deling waar wat te beleven valt. Wij houden ons aanbevolen… 
 

Hanny Somers, voorzitter 

Hanny Somers tijdens de opening van  
de bijeenkomst van 24 augustus jl. 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

Lezing Fusieprocessen gemeenten 
 

Op woensdag 27 oktober 2021 houdt 
Hans Huibers (1961) vanaf 14:00 uur 
een lezing in de Taborkerk over het 
onderwerp Fusieprocessen gemeenten.  
 

Hans Huibers studeerde bestuurskunde. 
In het dagelijks leven is hij werkzaam bij 
het familiebedrijf NMK Esbaco in de voe-
dingsmiddelenindustrie in Hoorn. Hans 
woont in Nibbixwoud. Hij is Tweede Ka-
merlid geweest voor het CDA en heeft 
daar verschillende bestuurlijke functies 
vervuld. Momenteel is hij penningmeester 
van het Wetenschappelijk Instituut van 
het CDA. Ook heeft hij een aantal keer 
als (in)formateur bij collegeonderhandelingen opgetreden; vorig jaar 
nog bij de gemeente Bergen en eerder bij de gemeente Den Helder en 
de gemeente Drechterland. 

Hans Huibers 
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In verband met zijn grote ervaring in politiek en bedrijfsleven is Hans 
Huibers gevraagd en bereid gevonden om tot de fusiedatum van 1 ja-

nuari 2022 als onafhankelijk voor-
zitter van het CDA-fusiebestuur 
Purmerend-Beemster op te treden. 
Hij vervulde diezelfde functie twee 
keer bij zijn eigen gemeente Me-
demblik en ook bij de samenvoe-
ging van Alkmaar met de Schermer 

en Graft-De Rijp.  
 

Hans zal vertellen over de redenen van samenvoeging van gemeen-
ten, over de rol van de rijksoverheid daarin, over de wijze waarop zo 
een samenvoeging tot stand komt en wat dit betekent voor de verschil-
lende politieke partijen op lokaal niveau. Ook zal Hans uitleggen 
waarom er verkiezingen nodig zijn voor de bestuurlijke fusie tussen 
Beemster en Purmerend. Na zijn presentatie zal Hans vragen beant-
woorden van het publiek.  

Jaap Veenstra 
 
Verslag PCOB Purmerend algemene ledenvergadering 20 juli 2021 
 

Plaats : Taborkerk, grote zaal 
Tijd : 14:00 uur 
 

Aanwezig 
 

Van de leden : Annelies Bouman, Bert Bou-
man, Henk Burgwal, Iet Goe-
de, Elly Heemstra, Norma Lie Fong, Leny Karreman, 
Theo Koelstra, Arnold Krook, Zwany Krook, Gerry Le-
ver-Vrielink, Marius Meijerink, Trudy Meijerink, Jeanne 
van Noord, Kees Paul, Liezbeth Pronk, Wim Pronk, Wil 
Reinders, Wim de Roos, Vera Schaap, Loes Schouren, 
Jules Somers, Rita van der Vos. 

 

Van het bestuur: Greetje Boven, Rien Brak, Cor Donkervoort, Jos 
Schouren, Hanny Somers, Jaap Veenstra (notulen). 

 

Verhinderd : Adri Dorrepaal, Jan Dorrepaal, Gosse Douna, Jo van 
Heuvel, Truus Jaarsveld, Wil Molevelt, Aly Paul. 

 

Agenda 
 

1. Opening 
Cor Donkervoort opent de vergadering met een woord van welkom. Hij 
stelt de leden van het bestuur voor en Tjibbe Smit, die het geluid verzorgt. 

Gemeentelijke fusieprocessen 
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2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Rondvraag 
 Vragen voor de rondvraag konden tot 13 juli 2021 worden inge-

diend via het mailadres pcobpurmerend@gmail.com. Er zijn geen 
vragen binnengekomen.  

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
 De berichten van verhindering worden voorgelezen. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2020  
 Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 

2020 (gepubliceerd in de nieuwsbrief van april 2020 en via de mail 
toegezonden aan leden van wie het e-mailadres bekend is) wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  

  

6. Jaarverslag 2020 van de secretaris  
Jaap Veenstra leest het jaarverslag over 2020 voor: 
 

Het bestuur van de PCOB-afdeling Purmerend werd over geheel 
2020 gevormd door Greetje Boven (lid), Rien Brak (penningmeester) 
Cor Donkervoort (lid), Jos Schouren (ledenadministrateur) en Jaap 
Veenstra (secretaris). De functie van voorzitter was en bleef vacant. 
Het bestuur is in 2020 acht keer in vergadering bijeengeweest, na-
melijk 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-Hanoe-
man, kennis met ons maken. Op 3 
maart woonde namens onze afde-
ling Kees Paul een regionaal over-
leg in Zaandam bij. 
 

Op 30 november heeft de bezoek-
commissie verslag uitgebracht van 
haar werkzaamheden in het achter-
liggende jaar.  
 

De jaarvergadering werd gehouden op 20 februari. Na de pauze 
hielden financieel adviseurs Mark Krom en Fatima Aït Zaïd (zie fo-
to), van Rabobank Waterland en omstreken, een presentatie over 
veilig internetbankieren.  
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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 adventsbij-
eenkomst, 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 kleinere aantal activiteiten dat wij door de co-
ronacrisis konden organiseren. 
 

Een woord van dank aan mensen die buiten het bestuur om de ac-
tiviteiten van onze afdeling hebben ondersteund. De heer Meijerink 
is de coördinator voor het verspreiden 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 opnieuw de bezoekcommissie aan, die op zich 
weer bestaat uit twaalf dames die kaarten bezorgden bij verjaarda-
gen en die leden bezochten. Theo Koelstra wierp zich op als chauf-
feur 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. 
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Jeanne van Noord vraagt hoe de keuze wordt gemaakt voor de 
planning van lezingen verdeeld over de dagen van de week. Cor 
Donkervoort antwoordt: Wij proberen dit te spreiden, zodat ieder-
een aan bod kan komen. Dit lukt niet altijd. Sommige sprekers kon-
den alleen op donderdagen. Activiteiten zijn uitgevallen. Wij houden 
rekening mee de museum-en wandeldagen van Passage.  

 

7. Jaarverslag 2020 van de bezoekcommissie (mondeling) 
Cor Donkervoort meldt het volgende: De bezoekcommissie en het 
bestuur zijn zoals elk jaar bijeen geweest om de stand van zaken 
door te nemen. Jos Schouren heeft kaarten, lijsten en de verdeling 
gereedgemaakt. Wij hebben afscheid genomen van Iet Goede. 
Haar wijk is overgenomen door Rita van der Vos voor wat betreft 
kaarten. En ik (Cor) doe de bloemen. Het werk van Adri van der 
Veen de Lille is overgenomen door Elly Heemstra. Verder was het 
een buitengewoon gezellige bijeenkomst, met een hapje en een 
drankje. Ik heb nu bij twee leden in Monnickendam een bloemetje 
mogen brengen en heb ervaren dat men dan altijd blij verrast is en 
dat wij dus duidelijk daarmee in een behoefte voorzien. 

 

8. Financieel verslag 2020 van de penningmeester (bijlage) 
 Penningmeester Rien Brak licht het financieel verslag over 2020 

toe: Als wij de werkelijke cijfers van 2020 vergelijken met de begro-
ting zijn wij € 273,13 voordeliger uitgekomen. Wij hebben met name 
uit advertenties wat meer- € 100,00 - ontvangen. Dat was niet be-
groot, omdat het wat onzeker is. En er waren minder consumpties, 
ad € 150,00. Daardoor is het overschot veroorzaakt. 

 

9. Verslag van de kascontrolecommissie (mondeling) 
 Rien Brak licht dit agenda-
punt toe: De kascontrolecom-
missie werd gevormd door Gos-
se Douna en Theo Koelstra. De 
leden konden door coronamaat-
regelen niet bij mij op bezoek 
komen, maar het is gelukt om de 
financiële stukken steekproefs-
gewijs te controleren op juist-
heid. De commissie stelt de le-
denvergadering voor het bestuur 
decharge te verlenen voor het 

gevoerde beleid. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord. Cor 
bedankt de leden van de kascontrolecommissie voor hun werk. 

 



8 

 
 

Vlnr de bestuursleden Jos Schouren, Rien Brak, Cor Donkervoort en Jaap Veenstra 
 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 
 Cor: Wij hebben geen reserve lid voor de kascontrolecommissie. 

Theo Koelstra is bereid nog een jaar zitting te nemen. Gosse Dou-
na is aan de beurt voor aftreden. Bert Bouman stelt zich beschik-
baar. Wim Pronk stelt zich beschikbaar als reserve lid. 

 

11. Begroting 2021 (bijlage) 
 In de begroting voor 2021 is rekening gehouden met € 4.400 euro 

inkomsten. Maar er worden hogere advertentie-inkomsten verwacht.  
 Vera Schaap: Doen jullie ook moeite om andere partijen te interes-

seren voor advertenties? Cor: Wij voeren geen actief beleid om ad-
verteerders binnen te halen. Het gaat vaak van mond tot mond, en 
in verkiezingstijd wat vaker dan in andere tijden. 

 Kees Paul: Houd er rekening mee dat de inkomsten uit advertenties 
volgend jaar minder zullen zijn omdat er dan geen gemeenteraads-
verkiezingen zullen zijn. En de drukkosten zullen door de noodzaak 
lege pagina’s op te vullen dit jaar iets hoger zijn. 

 Er zijn vanuit het publiek verder geen vragen over de begroting. 
 

12. Toelichting bij de contributie over 2022 (mondeling) 
 Cor: De contributies zullen gelijk blijven. Dat heeft mede te maken 

met het vermogen dat wij hebben. Wij hebben enkele jaren geleden 
afgesproken het vermogen eerder te verlagen dan te verhogen. 
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13. Verkiezing bestuursleden 
 Hanny Somers is kandidaat voor het vervullen van de al twee jaar 

vacante functie van voorzitter. Dit jaar is de zittingstermijn verstre-
ken van Jaap Veenstra. Hij is bereid nog een termijn aan te blijven 
als bestuurslid. Tegenkandidaten konden zich tot twee weken voor 
de vergadering, dus tot 6 juli 2021, melden bij de secretaris via het 
mailadres pcobpurmerend@gmail.com. Van deze mogelijkheid is 
geen gebruik gemaakt. 
 

Hanny Somers wordt bij acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter. 
Cor Donkervoort overhandigt Hanny een bloemetje en wenst haar 
veel succes. Hanny zegt haar best te zullen doen voor onze leden 
en onze afdeling, en verheugt zich op het vooruitzicht van een goe-
de samenwerking. 
 

Jaap Veenstra wordt bij acclamatie als bestuurslid benoemd voor 
een volgende termijn. 
 

PAUZE 
 

14. Levende muziek  
Optreden van Sterre Weldring 
(23, Alkmaar), zangeres. Zij be-
geleidde zichzelf op akoesti-
sche gitaar en zong zowel ei-
gen nummers als nummers van 
bekende artiesten als Simon & 
Garfunkel (Bridge over troubled 
water) en Wim Sonneveld (Het 
dorp). Het publiek was zicht-
baar geroerd, zoals bleek uit de 
vele contacten tussen de aan-
wezigen en Sterre direct na 
haar optreden. 

 

15. Sluiting 
 Hanny Somers bedankt de 

aanwezigen voor hun inbreng, 
bedankt Sterre voor haar mu-
ziek, en wenst eenieder wel 
thuis. 

 

Jaap Veenstra 
 

Sterre Weldring 
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Coronaregels voor PCOB-bijeenkomsten 
 

De coronaregels worden van tijd tot 
tijd door de overheid aangepast als 
de omstandigheden daarom vra-
gen. Het protocol van de Stichting 
Taborkerk hanteren wij als uit-
gangspunt. Voor PCOB-bijeenkom-
sten in de Taborkerk zijn op dit 
moment (vanaf 22 september) de 
volgend regels van toepassing.  
 

1. Bij klachten thuis blijven. 
2. Van tevoren aanmelden is niet nodig. 
3. Bij binnenkomst de handen desinfecteren met handgel. 
4. 1,5 meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde 

huishouden behoren. 
5. De garderobe blijft gesloten, dus de jas meenemen in de kerkzaal.  
6. Toiletgebruik is mogelijk.  
7. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht; ook niet bij lo-

pen door het gebouw. 
8. De naam van deelnemers wordt bij binnenkomst geregistreerd. 

 

Deze regels zijn ook te vinden op de website van PCOB Purmerend. 
Dat bestand wordt up-to-date gehouden. Daar kunt u dus altijd de actu-
eel geldende regels vinden.  

Het bestuur 
 
Over onze leden 
 

Overleden 
Dhr. F. Moerbeek, echtgenoot van ons lid mw. B. Harkema,  
Bernard Zweersstraat 110, 1443 TH Purmerend 
 

Wij gedenken Freek met eerbied en genegenheid. 
 

Nieuw lid 
Mw. A.H. Houtkoop, Rietgorsplein 806, 1444 TX Purmerend 

 

Wij heten mw. Houtkoop hartelijk welkom bij onze PCOB-afdeling. 
 

Het bestuur 
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Bericht van KBO Purmerend en Omstreken 
 

KBO-Ledenbijeenkomst op 
vrijdag 29 oktober 2021 in `t Stamhuis 

 

Onze maandelijkse ledenbijeenkomst zal worden gehouden op 
vrijdag 29 oktober a.s. in `t Stamhuis. Aanvang 13.30 uur. Zaal 
open 13.00 uur.  
Het stond al lang op de agenda, dat dhr. Jan Broekhuizen een 
presentatie zou komen geven in woord en beeld over de stad Hoorn. 
Deze meesterverteller weet eenieder te boeien met zijn bijzondere 
kennis van het onderwerp, waarover zijn verhaal gaat. Vanwege de 
coronacrisis moest dit steeds worden uitgesteld, omdat alle activiteiten 
niet mochten doorgaan. De deuren waren op slot, zoals van de theaters, 
de bioscopen, de culturele instellingen en niet te vergeten de horeca. De 

activiteitencommissie en ook uw bestuur hebben 
steeds uitgekeken, wanneer de tijden zouden 
veranderen, zodat wij onze leden weer konden 
ontmoeten. Gelukkig hebben wij bij onze laatste 
ledenbijeenkomst in de Taborkerk weer de sfeer 
kunnen proeven, waar wij ruim anderhalf jaar naar 
hebben uitgekeken. Wij hopen daarom, gezien de 
geruchten, dat wij meer vrijheid zullen krijgen en 
de beperkingen zullen worden verkleind. Wij willen 
deze middag afsluiten met onze gezellige BINGO, 
waar weer vele leuke en nuttige prijzen gewonnen 
kunnen worden. 
 

Tot slot het verzoek u zich aan te melden bij: 
Tiny Glandorf 0299-421615 of bij Lina Nijkamp 0299-427774, als u onze 
ledenbijeenkomst wilt gaan bezoeken. Dit alles onder voorbehoud van 
de overheid, die ook verwacht, dat u bent gevaccineerd. Zorg, dat u 
altijd een mondkapje bij u hebt.  

Wil van Groeningen PR 
 

Bericht van landelijk KBO – PCOB 
 

Hoge leeftijd mag toegang tot krediet niet blokkeren 
 

Discriminatie.  
Banken passen eenzijdig de kredietvoorwaarden voor ouderen aan. 
Dat is je reinste leeftijdsdiscriminatie, vindt Marcel Sturkenboom. 

Jan Broekhuizen  
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Contant betalen komt steeds minder voor. De coronacrisis heeft deze ont-
wikkeling ineen stroomversnelling gebracht. Andere vormen van betalen, 

zoals via een betaalrekening 
of een creditcard, worden 
onmisbaar. Dit vereist een 
soepele, gebruikersvriendelij-
ke beschikbaarheid van der-
gelijke betaalmogelijkheden. 
Dit geldt zeker voor ouderen, 
van wie een deel toch al 
moeite heeft met de over-
schakeling op nieuwe, digitale 
betaalvormen. 
De meeste ouderen zijn ver-

trouwd met digitaal betalen, met winkelen met een pinpas of vakantie-
uitgaven doen met een creditcard. De meeste Nederlanders beschikken 
over een voorbeeldige financiële moraal en dat geldt zeker voor senio-
ren. Het is niet aannemelijk dat senioren boven een bepaalde leeftijd 
zich ineens collectief in schulden steken die ze nooit meer kunnen te-
rugbetalen. 
Helaas hebben veel banken minder vertrouwen in de solvabiliteit en de 
moraal van de ouder wordende klanten die hen groot gemaakt hebben. 
Er bestaan verschillen tussen financiële dienstverleners, maar boven 
een bepaalde leeftijd wordt het steeds moeilijker om nog consumptief te 
kunnen lenen. ABN Amro bijvoorbeeld verlaagt voor cliënten vanaf hun 
70ste maandelijks het bedrag dat zij rood kunnen staan. International 
Card Services (ICS), een belangrijke uitgever van creditcards, blokkeert 
de Gespreid Betalen Faciliteit vanaf 1 september 2021 voor mensen die 
75 worden. Dat is niet zo handig als je een paar weken in het buitenland 
zit en daar een wat groter bedrag ineens moet betalen. 
 

Overlijdensrisico 
Er bestaan diverse redenen waarom financiële dienstverleners kredietmo-
gelijkheden afbouwen naarmate mensen ouder worden. Voor een deel is 
het logisch dat de leencapaciteit afneemt wanneer senioren na hun AOW-
gerechtigde leeftijd een lager inkomen hebben. Een andere reden is het 
hogere overlijdensrisico van ouderen. Financiële instellingen zijn bang dat 
hun schulden na overlijden niet volledig meer afgelost worden.  
Maar de manier waarop veel financiële dienstverleners in dit verband met 
hun klanten omgaan getuigt van weinig respect. Leveringsvoorwaarden 
worden eenzijdig aangepast. De toegang tot financiële diensten wordt ca-
tegorisch afgebouwd of zelfs afgesneden op grond van de leeftijd. Van een 

Ouderen bij een pinautomaat in Rotterdam. Foto ANP 
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redelijke inschatting of het terugbetalingsrisico (mede gelet op het inkomen, 
vermogen en de betalingsgeschiedenis van een bepaalde cliënt) werkelijk zo 
groot is, is geen sprake. Dat is je reinste leeftijdsdiscriminatie. De klant heeft 
op deze manier niets meer te vertellen, terwijl 
banken hun producten eerst willens en wetens 
aan de mensen hebben verkocht en ze er vervol-
gens afhankelijk van hebben gemaakt. 
Het is te gek voor woorden dat de banken hun 
oudere klanten niet serieus nemen. Het aan-
gaan van een dialoog en kredietverstrekking op 
basis van een redelijke inschatting van persoon-
lijke omstandigheden is het minste wat nodig is. 
Als stok achter de deur om verbetering af te 
dwingen doet de wetgever er verstandig aan het 
verbod opleeftijdsdiscriminatie aan te scherpen. Gezien de economische 
ontwikkelingen in coronatijd is het immers meer dan ooit van belang de 
toegankelijkheid van financiële diensten voor senioren te waarborgen. 
 

Marcel Sturkenboom, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB 
 

Zielsgelukkig 
 

Mijn oma zei: “Laat je pannen niet helderder stralen dan jij. Het leven is kort.  
Stof af als het nodig is, maar neem ook de tijd om een schilderij te schil-
deren of een gedicht te schrijven, te wandelen of een vriend te bezoeken. 
Kook wat je maar wilt, geef je planten water... 
Neem vrije tijd om een biertje te drinken, te zwemmen aan het strand 
(of zwembad), bergen te beklimmen, spelen met honden, muziek luiste-

ren, boeken lezen, tijd met je vrienden en ge-
nieten van het leven 
 

Stof af als het nodig is, maar het leven gaat 
verder buiten. Je weet dat deze dag nooit 
meer terug zal komen. 
 

Stof af als het nodig is, maar vergeet niet dat je 
ouder wordt en dat veel dingen die je nu kunt doen 
niet zo makkelijk zijn om op je oude dag te doen. 
En als je weggaat, aangezien we allemaal op 

een dag vertrekken, zul je ook stof worden… 
 

En niemand zal zich herinneren hoe schoon je huis was, maar ze zullen 
je vriendschap, je plezier, je passie en wat je geleerd hebt herinneren.” 
 

Roos Vangheluwe 
 

Marcel Sturkenboom 

Roos Vangheluwe  



 
(Advertentie) 

 

Purmerend en Beemster gaan samen verder en meer … 
 

Toen Heleen mij vroeg een stukje voor uw blad te schrijven moest ik wel 
even nadenken. Want, met de verkiezingen van 24 november in aantocht, 

moest ik het daarover hebben? Aan de 
ene kant duurt het nog wel even, aan de 
andere kant, het is maar weer zo voorbij. 
Want de tijd vliegt. Bijna vier jaar is in 
deze zittingsperiode van de gemeente-
raad en ons college van burgemeester en 
wethouders verstreken. In een zucht 
voorbijgegaan. Of moest ik het daar niet 
over hebben? Want dit stukje kan toch 
niet bedoeld zijn als verkiezingsmateri-
aal? Of wel? Ik vind het lastig. En ik wil 
dat graag met u delen. Want net als iede-
re andere partij heeft ook de Ouderenpar-
tij AOV Purmerend-Beemster waarden, 
normen en doelen. En net als iedere an-

dere partij willen wij het beste voor de inwoners en onze stad.  
 

Maar toch ga ik het niet doen. Want dan heb ik geen ruimte meer om het met u over 
een andere belangrijke gebeurtenis te hebben. Op 1 januari 2022 zijn de huidige 
gemeenten Purmerend en Beemster namelijk samengevoegd tot één nieuwe ge-
meente Purmerend. De twee gemeenteraden besluiten in november (ja, dat wordt 
een drukke maand) over de begroting voor die nieuwe gemeente. Gelukkig ziet die 
er goed uit. Bezuinigingen of verhoging van de lasten zijn niet nodig. Hoe mooi is dat! 
Bij andere gemeentelijke fusies in het land is dat wel eens anders. Een groot com-
pliment waard vind ik voor iedereen die heeft meegewerkt aan de fusie. Alle ambte-
naren, alle politieke partijen in de gemeenteraden en natuurlijk ook alle inwoners en 
organisaties. Want inwoners en organisaties hebben laten zien dat zij snappen waar 
de fusie over gaat en hebben volop meegedacht en meegepraat. In mijn ogen heeft 
de positieve houding van iedereen echt geholpen. 
In de nieuwe gemeente is volop ruimte voor de 
dingen die er voor veel mensen toe doen, passen-
de woonruimte, denk aan het knarrenhof in de 
Middenbeemster, goede WMO voorzieningen 
waarbij iedereen krijgt wat hij of zij echt nodig heeft, 
welzijnswerk dat helpt bij de verbinding tussen 
mensen in onze stad en de dorpen. Zorg voor de 
mensen die dat nodig hebben. Ik kijk met veel plezier en vertrouwen naar de 
toekomst van de nieuwe gemeente. 
Oeps, heb ik het nu toch stiekem een beetje over politiek gehad? 
 

Harry Rotgans, wethouder en lijsttrekker Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster 
  

Harry Rotgans  



 

(Advertentie) 
 

Zij aan zij naar de volgende ronde 
 

Het is altijd de vraag of, dat wat je als politieke partij tot stand 
brengt, met de verkiezingen beloond ziet met een goede uitslag. 
We hebben als team CDA Purme-
rend in de afgelopen periode hard 
gewerkt om onze verkiezingsbelof-
tes waar te maken. We hebben ook 
veel bereikt.  
Op de locatie PostNL komt een mooi 
historiserend bouwplan. Ook in de Vijf-
hoek, tussen Slotplein en Beemster-
burgwal, in het centrum komen wonin-
gen die het stadsbeeld zullen verfraai-
en. De aanpak voor parkeren in de 
binnenstad kreeg een boost om de 
bereikbaar te verbeteren. De doortas-
tende aanpak van CDA-wethouder Eveline Tijmstra, onze lijsttrekker, in 
deze dossiers mag hier genoemd worden. Naast de vele bouwplannen in 
de hele stad houden we als CDA aandacht voor leefbaarheid o.a. door in 
te zetten op verbetering van het openbaar groen langs de wegen en in de 
parken. Er zijn al grote stappen gezet en ook hier schroomde de wethou-
der niet om de handen zelf uit de mouwen te steken. We streven ernaar 
om de voorzieningen voor ouderen goed bereikbaar te houden. Er zal de 
komende jaren veel gebouwd gaan worden. We zijn er klaar voor om met 
de actiepunten uit ons nieuwe verkiezingsprogramma ‘Zij aan Zij’ aan de 
slag te gaan. 

Ik ben dankbaar om ruim 8 jaar deel uitge-
maakt te hebben van dit team. Voor de ko-
mende gemeenteraadsverkiezing heb ik ge-
vraagd om lager op de lijst te mogen. Het is 
niet mijn bedoeling om terug te keren in de 
raad. Wel wil ik daar waar mogelijk en wen-
selijk de fractie blijven ondersteunen als het 
gaat om de zorg voor ouderen. Er staat een 
nieuwe, jonge groep mensen klaar die met 
veel enthousiasme en kwaliteiten aan de 

slag wil gaan. Mijn vraag is of u hen die kans ook wil geven op 24 no-
vember zodat we ‘Zij aan Zij’ kunnen doorgaan. 
 

Annemiek Nuijens, fractielid CDA Purmerend  
 

Annemiek Nuijens  



Bestuur 
 

Voorzitter:  
Mw. J.W. Somers,  tel. 425743 
E-mail: hanny.somers@kpnplanet.nl 
 

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. 0619047418 
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. 06 54 746 000 
E-mail: bertbouman@kpnmail.nl 
 

Bezoekcommissie 
Mw. T. Jaarsveld, 647213 
E-mail: Truus.jaarsveld@zonnet.nl 
 

Autodienst naar en van Taborkerk 
Th.G. Koelstra, tel. 433196 
mobiel 06 18 361 112 
 

Website:  
www.pcob.nl/afdelingen/purmerend/ 


