
 

Purmerend, 1 november 2021 
 

Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

Bij de elfde maand 
 

November… Eigenlijk ken ik niemand die blij wordt van deze 
maand. Begin november, wanneer de nieuwsbrief weer bij u op 
de mat valt, denkt naar mijn idee niemand: “Fijn, het wordt weer 
koud en guur buiten. Regen en wind. Beter kan ik mij niet voor-
stellen!” Wel worden we geconfronteerd met de eindigheid van 
het leven. Niet alleen in veel kerken worden rond één november 
of aan het eind van het kerkelijk jaar, de mensen herdacht die in 
het afgelopen jaar overleden zijn. Ook in instellingen en door 
uitvaartondernemers worden bijeenkomsten georganiseerd 
soms ook voor verlies dat veel eerder werd geleden. Telkens 
opnieuw komt het gevoel van gemis voor velen juist in deze 
tijd extra naar voren. Ook al is het al jaren geleden; alsof het 
gisteren was… Zomaar even vooral verdriet en gemis en geen 
oog voor al het goede dat ons nog gebleven is.  
 

Dit jaar hebben we hoop dat we vanaf nu met steeds minder be-
perkingen weer bij elkaar kunnen komen. Elkaar weer mogen om-

armen, uitgaan, een goed ge-
sprek hebben. Bij elkaar op be-
zoek zonder beperkingen: Ge-
zellig met een kaarsje aan en 
wat lekkers bij de koffie of de 
thee. Dat zijn de goede kanten 
die kleur geven aan het dage-
lijkse leven. 
Wanneer we het op kunnen 

brengen om naar buiten te gaan zien we daar hoe bomen van kleur 
verschieten. De onderstaande tekst van Phil Bosmans raakte 
mij. Hoe waar is dit.  
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De herfst begint! 
Je ziet het in de tuin, in de bomen en de 
bossen! 
Je voelt het in de lucht en in je eigen lenden! 
Je gaat mee de herfst in! 
Tegen de herfst is geen kruid gewassen! 
Maar de herfst is mooi en kan zo warm van 
kleuren zijn! 
De laatste vreugden van het leven 
zijn stiller maar ook voller en dieper! 
Laat de herfst maar over je komen! 
De zomer is onherroepelijk voorbij! 
 

Na een paar keer lezen krijgt de tekst ook 
een diepere inhoud. Het roept ons op te 

genieten van wat ons gegeven is. Niet te treuren omdat de toekomst 
korter is dan het verleden, maar te genieten van alles wat wel kan. Bin-
nen de PCOB mag dat zeker gezegd worden. Als ouderenbond willen 
we er samen het beste van maken. In welstand en welzijn. Welstand: 
door behoud van een goed inkomen (waar de landelijke bond zich me-
de voor inspant) en welzijn waar wij als leden van een afdeling aan bij 
kunnen dragen. Binnen onze afdeling maar ook voor mensen die op 
ons pad komen. 
 

November en uitgerekend in die maand heeft het bestuur een notaris 
uitgenodigd om ons bij te praten over alles wat met erven en de zorg 
voor ‘de herfst’ van ons leven te maken heeft. Vervelend? Of juist wel 
goed? November bezinningsmaand en/of regelmaand. Door je bewust 
te worden wat je in de herfst van het leven moet regelen en waar je aan 
moet denken. Doel: juist een zorgeloze periode waarin je kunt genieten 
van alle warmte en kleur die te beleven valt. 
 

Wij hopen u te ontmoeten op donderdag 25 november om 14.00 
uur in de kleine zaal van de Taborkerk. Let op: deze dag is gewij-
zigd omdat de ruimte niet beschikbaar was op dinsdag. 
 

Hanny Somers 
 

Phil Bosmans 



 3 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord             blz.: 1/2 
 

Berichten van de eigen afdeling 
Met een dubbel gevoel. Impressie van de PowerPoint 
presentatie over Van Meegeren       blz.: 3 
Bijeenkomst 25 nov. over Testamenten en Erven    ` blz.: 5 
Column: Dansoma’s          blz.: 5 

 

Berichten van KBO Purmerend en Omstreken 
KBO-Ledenbijeenkomst op 26 november     blz.: 7 

 

Berichten van landelijk KBO – PCOB 
Vertrek Marcel Sturkenboom         blz.: 8 
KBO-PCOB ledenvoordeel        blz.: 8 

 

Overgenomen uit Voeks Online 
Waarom wandelen zo goed voor je is     blz.: 8 

 

Advertenties             blz.: 10/11 
 

Kopij voor het december en januarinummer voor  
14 november sturen naar kees.paul@upcmail.nl 

 

Bericht van de eigen afdeling 
 

Met een dubbel gevoel 
 

Op 21 september luisterden 
we met ongeveer dertig 
mensen naar de inleiding 
van de heer Wijers. Een uit-
gebreid verhaal met een po-
wer-point presentatie over de 
schilder Han van Meegeren. 
In zijn inleiding voor het 
septembernummer van de-
ze nieuwsbrief beloofde de 
heer Wijers ons een antwoord te geven op de vraag: was deze man 
een collaborateur, een oplichter of een miskende schilder? 
Deze middag werden we meegenomen in een mensenleven waarbij 
telkens onverwachte ontwikkelingen een grote invloed hadden op keu-
zes die gemaakt werden. Eerst studeerde hij bouwkunde, maakte die 
opleiding niet af, en stapte over naar een tekenschool en begon te 
schilderen. Nee, het was niet Han zijn eigen idee om een schilderij te 

Dhr. Dick Wijers tijdens zijn presentatie 
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maken zoals Vermeer dat deed. Een uitnodiging, een gevoel niet gezien 
te worden als kunstenaar en de lokroep van veel geld maakten wellicht 
dat hij zijn vakmanschap op deze manier gebruikte.  

En eenmaal begonnen ga 
je ook gemakkelijk door. 
Leven in luxe en daar-
naast, uit het zicht van 
iedereen, werken aan een 
indrukwekkend ‘geheim’ 
aantal schilderijen. Deze 
werden voor veel geld 
verkocht en ook Göring 
kocht zo’n werk. Was dit 
een streek waarmee hij de 

bezetters een hak zette of was het feit dat hij daardoor gezien werd als 
een groot kunstkenner en er daarmee deuren open gingen de drijfveer? 
Ook schilderde hij in een heel andere stijl. Deze werken kregen zijn ei-
gen signatuur. Uiteindelijk maakte hij meer vervalsingen dan werken 
met zijn eigen naam er onder. 
 

In 1945 werd hij opgepakt en in 1947 een proces voorbereid. Na twee 
jaar gevangenschap bekende hij dat hij de vervalser was. Op collabo-
ratie stond een lange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf. Op verval-
sing slechts twee jaar detentie. Hij werd niet geloofd en daarom maak-
te hij in gevangenschap nog één keer een werk in de stljl van Vermeer: 
‘Christus in de tempel’. 
 

Na zo’n inleiding blijven 
wij toch zitten met de 
vraag die niet beant-
woord werd. De keuze is 
aan ons. Waardering 
voor vakmanschap of het 
gevoel dat geld meer 
kapot maakt dan je lief is. 
En dan ook nog het ge-
zegde: Al is de leugen 
nog zo snel de waarheid 
achterhaalt hem wel. 
 

Hanny Somers 
Nb. meer informatie is te vinden in Wikipedia 
 
 

Rien Brak bedankt Dick Wijers voor zijn verhaal 

Han van Meekeren tijdens zijn proces 
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Testamenten en Erven 
 

Als je op de site van Abma Schreurs notarissen kijkt zie je een flin-
ke opsomming van zaken die je bij leven zou moeten regelen. 

Hoeft uiteraard niet maar dan laat je dit 
over aan nabestaanden. 
Het gaat dan o.a. over het afwikkelen van een 
nalatenschap in welke vorm dan ook. Er is 
veel informatie te vinden op het www maar 
nog beter is het te laten uitleggen en toelichten 
door een deskundige. 
In ons geval is dat notaris Jos Hofstee van 
bovengenoemd kantoor die ons kundig door 
de toch wel lastige materie van testamenten 
en erven zal leiden. 
Van harte welkom, leden en belangstellenden, 
op donderdag 25 november a.s. om 14.00 
uur in de kleine zaal van de Taborkerk.  

En vergeet niet uw vragen en ervaringen mee te nemen. 
 

Cor Donkervoort 
 

Dansoma’s 
 

Onderstaand nieuws heb ik uit de Telegraaf. Nu ja, eigenlijk uit The 
Guardian, want de Telegraaf was fout in de oorlog dus die lees ik 
niet, behalve dan soms op internet. In ieder geval vond ik het inte-
ressant genoeg om met u te delen.  
Het gaat over dansoma’s, u leest het goed. Dat zijn dansende groot-
moeders. Om precies te zijn, oudere vrouwen die dagelijks in parken en 
pleinen met tientallen of 
zelfs honderden gelijkge-
stemden dansen op mu-
ziek. Nou ja, dansen. Het 
is meer yoga of tai-chi of 
zoiets. De bewegingen 
zijn traag. Het gaat de 
dames niet om eens even 
fijn te feesten. Nee, veel 
eerder is het een vorm 
van gemeenschappelijk 
beleefde gymnastiek, van het lijf – en daarmee de geest – gezond hou-
den. Dat kan alleen maar worden gewaardeerd, nietwaar? Helaas, in 

Notaris Jos Hofstee  
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China, want daar doet het fenomeen zich voor, denken veel mensen 
daar anders over.  
Staatsmedia beschrijven dat het pleindansen een positieve en effectie-
ve manier is om lichamelijke en financiële grenzen te slechten en om de 

kwaliteit van leven van 
ouderen te verbeteren. 
Maar de boel loopt uit de 
hand. Verschillende groe-
peringen concurreren met 
elkaar om de beschikbare 
openbare plekken. Ze bok-
sen tegen elkaar op qua 
volume van de muziek. 
Ook wordt er geruzied met 
groepen sporters over wie 
het veld of plein mag ge-
bruiken. Soms wordt het 

vijandig. In Shijiazhuang gooien omwonenden stinkende tofu, verf en 
benzine naar de vrouwen tijdens het dansen. Er zou zelfs met menselij-
ke ontlasting zijn gesmeten.  
Chinese autoriteiten worstelen al jaren met de traditie. Het pleindansen 
kent zijn oorsprong in de jaren ’60 in de Culturele Revolutie. “Het plein-
dansen is een schim uit het verleden. Veel ouderen vinden dat heel 
China door hun generatie is gebouwd. Zij hebben de sterkste stem en 
status. Wij jongeren hebben niets, en zijn niet gekwalificeerd om er wat 
tegen te zeggen”, aldus een jongere.  
Jongeren hebben een nieuw wapen ingezet tegen wat zij ervaren als 
geluidsoverlast: een soort afstandsbediening in de vorm van een ge-
weer die de luidsprekers uitschakelt. Recensies zijn lovend. “Beneden 
is het eindelijk stil”, valt te lezen. “De vrouwen hebben twee dagen lang 
gedacht dat hun luidsprekers stuk waren.” “Geweldige uitvinding. Hier-
mee ben ik de baas in mijn wijk”, schrijft een ander. 
Overigens kan het ook anders. In de stad Lanzhou heeft een groep 
oma’s een oplossing bedacht waar iedereen blij mee is, namelijk het 
gebruiken van draadloze oortelefoontjes voor het beluisteren van de 
dansmuziek. 
Ik heb toch wel wat vragen. Hoe kan het dat de overheid niet optreedt 
tegen de jongeren die geweld gebruiken? Weliswaar geen fysiek ge-
weld, maar het hinderen van de ouderen is ook een vorm van geweld. 
China legt de jongeren kennelijk niet veel in de weg. Raar voor een dic-
tatuur die er gewoonlijk geen moeite mee heeft om keihard op te treden. 
Misschien ligt de sympathie van de overheid stilletjes meer bij de jonge-
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ren dan bij de ouderen. Extra vreemd is het dat China nu juist bekend 
staat als een land waar respect voor ouderen hoog in het vaandel staat. 
Hoe zouden wij met een dergelijke situatie in Nederland omgaan? Wat 
mij betreft gaan de dansoma’s hun gang, in China of, mocht het zo uit-
komen, in Nederland.   
 

Jaap Veenstra 
 
Bericht van KBO Purmerend en Omstreken 
 

KBO-Ledenmiddag 26 november 2021 
 

Vrijdag 26 november a.s. houden wij weer onze maandelijkse 
Ledenmiddag in `t Stamhuis Kerkstraat 11 Purmerend. Aanvang 
13.30 uur. Zaal open 13.00 uur. Gelukkig weer op onze vertrouwde 
plek, waar wij zo aan gehecht zijn. Wij beginnen deze middag met de 
Algemene Jaarvergadering, omdat deze in februari jl. geen doorgang 
mocht vinden, wegens de coronacrisis en die reglementair toch jaarlijks 
moet plaats vinden. Hierna zal mw. Liesbeth Paarlberg-van den Heuvel 
apotheker van de Apotheek de Graeff in Purmerend een presentatie 
geven. Zij zal u bijpraten over allerlei zaken die met medicijnen en de 
apotheek te maken hebben, zoals: bijwerkingen, wisselingen van merk 
medicijnen, kosten van de apotheek en slikproblemen. Daarnaast komt 

u ook te weten wat de apotheek allemaal 
voor u kan betekenen. Af en toe wordt u 
even aan het denken gezet met een 
leuke stelling. Mochten er vragen zijn, 
dan kunt u rekenen op een juist 
antwoord. Wees verstandig en zet uw 
vraag alvast op papier! 
Ongetwijfeld wordt dit een leerzame en 
interessante middag, waar wij allemaal 
iets van kunnen opsteken. 
U weet het: neem uw buren, kennissen of 
vrienden eens mee om die gezellige sfeer 
van onze KBO afd. Purmerend te 
proeven. Ze zullen er geen spijt van 
krijgen. Nog mooier zou zijn, maak ze lid. 
Wilt u ze ook kennis laten maken met 

ons KBO-PCOB Magazine + Nieuwsbrief geef het even door, dan krijgt 
u een extra blad om te laten lezen.  
 

Wil van Groeningen PR 

Liesbeth Paarlberg 
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Berichten van landelijk KBO – PCOB 
 

Vertrek Marcel Sturkenboom 
 

Directeur Marcel Sturkenboom (zie foto) ver-
trekt bij KBO-PCOB. Aanleiding is de plotse-
linge ernstige ziekte van zijn vrouw. Hij zal 
haar bijstaan in de periode van langdurige en 
intensieve behandelingen. Dit betekent dat hij 
zijn werkzaamheden als directeur KBO-PCOB 
per 15 oktober heeft afgerond. De procedure 
voor het vinden van een interim-directeur en 
voor de definitieve invulling van de directeurs-

positie is inmiddels in gang gezet door het bestuur. 
 

KBO-PCOB ledenvoordeel 
 

Zorg voor meer veiligheid in en om uw woning! Dat kan met de pro-
ducten die u kunt bestellen via deze link: 
https://www.kbo-pcob-voordeel.nl/veilig-thuis-wonen.html 
 

Voorbeelden van te bestellen producten: 
 Draadloze wifi deurbel met camera en binnenbel 
 Rookmelder met batterij (10 jaar le-

vensduur) + magneetset 
 SOS noodknop met GPS-tracker (zie foto) 
 GSM bureautelefoon voor senioren, etc. 
 

Alle apparaten zijn uitgebreid getest en voor-
zien van alle nodige normeringen en keur-
merken. Alle producten worden thuis gele-
verd met twee jaar fabrieksgarantie! U be-
taalt eenvoudig en veilig via iDEAL of bank-
overschrijving! Heeft u hulp nodig? Onze klantenservice helpt u graag. 
 

Onderstaand artikel is overgenomen uit 
 

 
Waarom wandelen zo goed voor je is 

 

Ongetwijfeld is wandelen een van de zinvolste bezigheden voor oude-
ren. Als je ouder wordt dan verandert je lichaam. Zo nemen je spieren 
in omvang af, worden je botten brozer en neemt het vetweefsel toe.  
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Ouderen krijgen vaak te maken met het probleem dat men iets 
breekt als men valt omdat de botten wat fragiel zijn geworden. 
Steeds meer ouderen gaan daarom naar een sportschool, maar 

wanneer je daar geen zin in hebt is 
wandelen een heel goed alternatief. 
Wat kunnen ouderen doen om hun botten 
sterk te houden. Mede door spieropbouw 
wordt de sterkte en de dichtheid van de 
botten beter als we ons inspannen of een 
mate van overbelasting op de botten uit-
oefenen. Uit onderzoek is gebleken dat 

sporten de botdichtheid verbetert. De krachten die op het bot werken 
tijdens het bewegen hebben effect op diverse cellen in het bot. Hierdoor 
wordt het bot dichter en sterker. Ook hebben je lenigheid en behendig-
heid baat bij sporten: het helpt om misstappen en vallen te voorkomen. 
Het bewegen en het sporten op welke leeftijd dan ook zorgt voor een 
dichter en sterker bot. Ook door middel van evenwichtstrainingen wor-
den je botten een stuk sterker. Het zogenaamde ‘mechanische stimuli’ 
wordt gestimuleerd bij een lichamelijke inspanning. Het is voor botten 
en spieren namelijk belangrijk om tegen de zwaartekracht in te werken. 
Daar zit tenslotte het woordje ‘kracht’ in verwerkt. Door de zwaarte-
kracht moet ons eigen lichaam het extra gewicht wat erbij komt kijken 
stabiliseren. Evenwichtsoefeningen zorgen ervoor dat je spieren en bot-
ten dit beter aankunnen. Die oefeningen kun je doen in een sportschool, 
maar wandelen over ongeplaveide paden, zoals door een bos of over 
de hei, vragen evengoed reacties van je evenwichtsorganen. Intensieve 
sporten met veel rennen en springen, 
zoals hardlopen, aerobics of volleybal, 
zijn het meest geschikt voor het verste-
vigen van je botten. Maar ook een dage-
lijkse activiteit zoals traplopen draagt bij 
aan botversterking. Alle vormen van 
bewegen waarbij je het lichaam belast 
zijn gunstig. Je kunt hierbij denken aan 
wandelen, tuinieren, joggen, tennissen, 
dansen en schaatsen. Ook golf, roeien, fitness en fietsen zijn gunstig, 
hoewel je bij roeien en fietsen het lichaam in mindere mate belast. Om 
diezelfde reden is ook zwemmen minder effectief, het lichaam wordt 
tenslotte gedragen door het water. Wel maakt zwemmen de spieren en 
gewrichten los en is het goed voor de conditie. Bewegen, bewegen, 
bewegen dus. Het liefst minimaal iedere dag dertig minuten. 

 

Eef Hummel  



 
(Advertentie) 

 

Beste lezers van de PCOB 
 

In ons dagelijks leven is een rollator of scootmobiel een normaal 
verschijnsel geworden. Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster 

maakt zich sterk voor een omgeving 
waarin je je veilig met deze hulpmid-
delen kan verplaatsen over de trot-
toirs, fietspaden en straten in Purme-
rend en Beemster. 
Er wordt de komende jaren veel ge-
bouwd in Purmerend en Beemster. Goed 
voor de maatschappij maar al het bouw-
verkeer levert vaak wel overlast op voor 
de toegankelijkheid van de openbare 
ruimtes buiten. Deze worden tijdelijk 
vaak geblokkeerd of geheel afgesloten 
waardoor passanten met een rollator of 
scooter in een verkeersonveilige situatie 
worden gebracht.  
 

Wij kunnen als Ouderenpartij AOV Pur-
merend-Beemster hierin echt iets betekenen. Een voorbeeld ter illustra-
tie. Wij kregen een verzoek van de bewoners van de Bernard Zweers 
flat gelegen aan de Churchilllaan in Purmerend. Door het vele bouwver-
keer en afzettingen rond het terrein van het voormalige wijkcentrum 
’t Noot was het Makado winkelcentrum onveilig te bereiken voor de be-
woners daar. Met hulp van de gemeentelijke omgevingsmanager van 
het bouwproject Wheermolen heeft Oude-
renpartij AOV Purmerend-Beemster het voor 
elkaar gekregen dat er aanpassingen zijn 
gedaan om de situatie weer veilig te krijgen. 
Zo is er onder andere een voetpad/trottoir 
volledig opnieuw bestraat. Een mooi resul-
taat! 
 

De Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster roept iedere bewoner van 
onze mooie gemeente op om onveilige verkeerssituaties direct aan ons 
te melden op telefoonnummer: 0650433471 of via een e-mail naar: se-
cretariaat@ouderenpartijaovpurmerend.nl Wij maken er dan werk van. 
 

Met vriendelijke groeten, Theo Neep 
Fractievoorzitter Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster 

  

Theo Neep  



 

(Advertentie) 
 

Naar de stembus 
 

Nog even en we mogen weer naar de stembus, in Purmerend iets eer-
der door de aankomende fusie met de Beemster. Voor het CDA een 

mooi moment om stil te staan bij wat we 
de afgelopen jaren hebben bereikt.  
Het is ons gelukt om de torenflat op de 
locatie PostNL, met behoud van de wo-
ningen, om te vormen naar historiseren-
de panden passend bij onze binnenstad. 
Nog dit jaar gaan de werkzaamheden 
van start. Ook hebben we grote stappen 
gezet in de verbetering van het groen-
onderhoud, zijn verwaarloosde plantvak-
ken omgevormd en zijn we begonnen 
met de versterking van onze parken. 
Ook op gebied van parkeren in het cen-
trum zijn de eerste stappen tot verbete-

ring gezet. Waarvan de belangrijkste wel de bouw van een nieuwe on-
dergrondse parkeergarage is. Hiermee voegen we ruim 300 parkeer-
plaatsen toe aan ons centrum. 
 

Terugkijkend kan ik zeggen dat we, als CDA, waar hebben kunnen ma-
ken waar we voor stonden en staan. Zijn we er dan? Nee, dat denk ik 
niet. Ook de komende tijd is de stad volop in ontwikkeling en blijft het 
nodig om te investeren. Het CDA gaat daarbij voor een leefbare stad en 
zet in op beter onderhoud van de wegen, trottoirs en fietspaden, want 
het onderhoudsniveau hiervan is gewoon on-
voldoende. Leefbaar wonen is dan ook één 
van onze speerpunten. Naast extra woningen, 
een aantrekkelijke buitenruimte en voldoende 
voorzieningen vraagt dat ook om waardevolle 
zorg. In mijn eerdere columns heb ik al ge-
schreven over de kansen die wij zien om meer 
woonvoorzieningen voor ouderen te realise-
ren. Daarnaast blijft het CDA zich inzetten voor 
een sterke samenleving. Een samenleving 
waarbij verbondenheid centraal staat en wij niet tegenover, maar zij aan 
zij staan. Cultuur, sport en alle verenigingen met hun vrijwilligers zijn 
hierin essentieel. Daar blijft het CDA in investeren!    
 

Mogen wij ook aankomende periode uw stem zijn? 
 

Eveline Tijmstra. wethouder CDA 

Eveline Tijmstra  
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