Purmerend, 1 december 2021

Voorwoord
Hoe zal het verder gaan?
Voordat ik aan het schrijven van een voorwoord begin loop ik
daar eerst een poosje over na te denken. Meestal ontstaat dan
het idee wat je daarna probeert te verwoorden.
Dit keer leek het duidelijk: het zou gaan over Advent en Kerst
en het feit dat er pas in 2022 weer een nieuwe nieuwsbrief
komt. Nu is dat laatste nog steeds het geval. Afgesproken is om
in december geen nieuwsbrief te maken en dat dit nummer dus
ook voor januari geldt. Hierin vindt u dus de informatie over de
adventsbijeenkomst, wat er op de planning staat voor januari
en de eerste aankondiging voor de maanden daarna.
Helaas moeten we nu wel zeggen: voor zover de regelingen dat
toelaten. Na de laatste persconferentie zijn er de nodige beperkingen. Zoals het er nu uit ziet kunnen we, met de vereiste voorzorgen, onze geplande middag
door laten gaan. Maar wat de
persconferentie van begin december (on)mogelijk maakt weten
we nu nog niet. Alles wat wij
schrijven is onder voorbehoud
want je weet maar nooit. Kunnen
we op 16 december bij elkaar komen? Of gaat er net als vorig jaar
een streep doorheen?
Alles onder voorbehoud...
Wat kan er wel en wat niet? Is er
ruimte voor ontmoeting of moet u vooral op uw stoel blijven zitten?
Wij weten het nu ook nog niet, maar u kunt er van uit gaan dat we
doen wat we kunnen om binnen de regels onze bijeenkomst vorm
te geven. Een bijeenkomst waarin we rechtdoen aan
wat Advent en Kerst voor ons betekent.

Wat betekent deze periode dan wel voor ons? Is het vanaf 28 november
vooral ‘die drukke decembermaand’ met het Sinterklaasfeest, de afspraken voor de Kerstdagen met alle onzekerheden van nu: ‘Kunnen
we wel of niet weer samen aan tafel en genieten van feestelijk eten en
van de mensen die je dierbaar zijn?’ Of wordt het ook dit jaar ‘het feest’
van alle teleurstellingen? Van alles wat niet kan?
Misschien helpt het om te kijken naar wat advent echt betekent. Volgens het
woordenboek betekent het: Naderende komst van de Heer en de besloten
tijd voor de voorbereiding op het Kerstfeest. In de westerse traditie begint de
adventstijd op de zondag tussen 26 november en vier december. Wij wachten op wat komt. In deze periode is in het bij ons de periode met de kortste
dagen en vanaf midden december gaan de dagen langzaam weer lengen.
Wij kijken uit naar het ‘licht’. Of het echt waar is dat in deze tijd van het jaar
Jezus is geboren is een vraag maar de oude kerk heeft het Zonnewendefeest aangewend om dat feest te verbinden met de komst van Jezus als
‘Lichtbrenger’ op aarde. Of het klopt doet er eigenlijk niet toe. Vooral van
waarde is de boodschap die het brengt: De duisternis wordt overwonnen
door het licht. Kijk maar naar de natuur: hoe grijs en donker alles ook lijkt; op
een zeker moment ontdek je dat de dag langer duurt en het niet meer om vijf
uur donker is maar het stilaan al begint op te schuiven naar half zes of zes
uur. Wachten op het licht binnen de kerkelijke traditie verbindt ons met de
geboortedag van de ‘Verlosser’. Hij die de duisternis openbreekt en perspectief biedt. Is daardoor alles meteen opgelost? Dat niet, maar het zet ons elke
keer opnieuw op dat andere spoor van: het komt goed.
Datzelfde geldt ook voor de donkere tijd waar wij door de oplaaiende
coronabesmettingen inzitten. Het leek zo de goede kant op te gaan en
toch begon ik dit stukje ook nu weer met onzekerheid. We zitten opnieuw met beperkingen; privé en waar we als afdeling niet om heen
kunnen. De kunst is ons daar
niet door te laten deprimeren
maar te kijken naar wat wel kan.
Niet alleen als PCOB-afdeling
maar ook in ons persoonlijk leven. De lichtpuntjes zien, als de
sterren die twinkelen en de flakkerende kaarsjes. Lichtpuntjes,
symbolen van hoop.
Van harte wens ik u namens het bestuur van onze afdeling dat ook voor
u die hoop zichtbaar en voelbaar mag zijn in de maanden die voor u
liggen en u met goede moed en vol vertrouwen 2022 in mag gaan.
Hanny Somers
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Berichten van de eigen afdeling
Bijeenkomsten PCOB Purmerend in december en januari
Zowel in december 2021 als in januari 2022 wordt een PCOBbijeenkomst gehouden in de Taborkerk. De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur. Deur open vanaf 13.30 uur.
Het coronaprotocol van de Stichting Taborkerk is van kracht. Dat betekent o.m.
mondkapje op als u loopt en 1,5 m afstand houden als u geen coronatoegangsbewijs (QR-code) kunt laten zien. Zie ook: www.pcob.nl/afdelingen/purmerend

Adventsbijeenkomst op donderdag 16 december
Het thema van deze samenkomst is
‘Hoopvol naar het Licht’. Op het programma, dat verzorgd wordt door
eigen leden, staan een meditatie
(Hanny Somers), een kerstverhaal
(Truus Jaarsveld)’ en filmfragmenten
Advent: leven naar het licht toe
(Kees Paul). Elly Linger verzorgt de
muziek als intermezzo tussen de verschillende programmaonderdelen.
Naast onze PCOB-leden zijn ook leden van de PGP van harte welkom.
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Programma in detail












Opening en ontvangst door Hanny Somers.
Muzikaal intermezzo door Elly Linger.
Meditatie, Hanny Somers.
Lied ‘Geef licht’ van Stef Bos.
Film ‘Iguazu Falls’, waterval op de
grens van Argentinië en Brazilië,
Kees Paul.
Kerstverhaal, Truus Jaarsveld
Muziek, Elly Linger
Korte film Light: May it be, Kees Paul
Muziek, Elly Linger
Stille Nacht, van Stef Bos, als afsluiting.
Korte film ‘Nieuwjaarswens’, Kees Paul.
Het Bestuur

Lezing over de geschiedenis en de Werelderfgoedstatus
van De Beemster op donderdag 20 januari 2022
Op deze bijeenkomst houdt dhr. Harry Brinkman (zie foto) een lezing
over de geschiedenis en de Werelderfgoedstatus van de Beemster
onder de titel ‘Het Ideale Land’. Dhr. Brinkman is ex-burgemeester van
De Beemster en ex-voorzitter van de OWHC (Organization of World
Heritage Cities).
Toelichting
Op 27 oktober jl. heeft Hans Huibers, kandidaat-voorzitter van het CDA,
een lezing gehouden voor onze PCOB-afdeling over het samenvoegen
van gemeenten. En in het bijzonder over het
samenvoegen van Purmerend en Beemster
per 1 januari 2022. Een verslag van die bijeenkomst van de hand van Cor Donkervoort
vindt u vanaf pag. 5.
Tijdens die bijeenkomst werd de vraag gesteld
of de huidige explosieve woningbouw in de
Beemster de werelderfgoed status in gevaar
zou kunnen brengen. Een eenduidig antwoord
Harry Brinkman
kon op dat moment niet worden gegeven.
Daarom hebben we de gestelde vraag voorgelegd aan dhr. Harry
Brinkman. Hij is bereid gevonden op donderdag 20 januari 2022 een
lezing te geven voor onze PCOB afdeling over de geschiedenis van De
4

Beemster. In zijn voordracht zal hij uitgebreid toelichten waarom de Beemster een werelderfgoed status heeft gekregen. En ook of de huidige woningbouw de werelderfgoed status in gevaar zou kunnen brengen.
Naast onze leden zijn ook belangstellenden van harte welkom. De
toegang is gratis.
Het Bestuur

Programma vanaf december 2021 t/m maart 2022
Datum
Donderdag
16-12-2021

Plaats en Tijd
Plaats: Taborkerk

Onderwerp
Adventsbijeenkomst verzorgd door
eigen leden met als thema ‘Hoopvol
naar het Licht’.

Donderdag
20-01-2022

Lezing over de geschiedenis en de
werelderfgoed status van De Beemster
door dhr. Harry Brinkman

woensdag
23-02-2022

Jaarvergadering. Na de pauze: Lezing
met film over Johannes de Heer door
dhr. Nico Rasch

Woensdag
23-03-2022

Alle bijeenkomsten beginnen
om 14.00 uur.

Lezing over ‘De Ramp van 1666’ door
schrijfster en verhalenvertelster Kitty Nooy

Tijdens de bijeenkomsten in de Taborkerk zullen de dan geldende coronaregels worden gevolgd.
Het bestuur

Bezoek van Hans Huibers aan de PCOB
De samenvoeging van Purmerend en Beemster raakt in ieder geval de
inwoners van deze gemeenten. Daarom goed om iemand te vragen dit toe
te lichten die heel dicht bij dit proces heeft gestaan.
Een gezellige zaal vol met leden en belangstellenden die er na de inspirerende opening van voorzitter Hanny Somers eens goed voor gaat zitten.
Want hoe past het kiezen uit Deuteronomium 30 vers 15 bij de vooral politieke keuzes die in deze periode gemaakt worden? Lijkt een lastige zaak.
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Hans (J.F.) Huibers vindt het superleuk om hier te zijn en de zaak toe te
lichten. De aanwezigen boffen want dit is zijn eerste en ook enige optreden. Als kandidaat-voorzitter van het
landelijke CDA gaat hij de komende drie
weken alle provincies door om kennis te
maken met de afdelingen. Afspraak
daarbij is dat hij in deze periode geen
andere ‘optredens’ heeft.
Zelf woont hij in Nibbixwoud, iets wat
regelmatig terug komt in zijn verhaal.
Een echte CDA-er want zelf van R.K.huize is zijn schoonfamilie van de PCkant.
Is voormalig Tweede Kamerlid, actief
geweest in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs), voorzitter van de WestFriese Bedrijvengroep en heeft veel in
het CDA gedaan. Wordt vaak gevraagd
Hans Huibers
om lastige klusjes te klaren zoals het
begeleiden van fusieprocessen tussen gemeenten. En stapt nu dus
weer in de politieke arena. (Lijkt de ideale figuur voor het huidige CDA
volgens mij, CD)
In de jaren zeventig ging er een grote golf van fusies door Nederland.
Het aantal gemeenten ging van ruim 700 naar 450. Deze fusies waren
veelal opgelegd van bovenaf, vaak landkaartfusies. Een echte fusie met
kans van slagen moet van onderaf komen. Er moet behoefte aan zijn.
Dit kwam er in sterke mate doordat rijkstaken werden gedecentraliseerd
zoals op het gebied van onderwijs en het sociale domein. Om dit goed
uit te voeren heb je sterke gemeenten nodig waar het gemeentelijke
apparaat berekend is op deze taken. Dus geen hobbyisten maar professionele wethouders.
Ook de gemeenten Purmerend en Beemster zijn op dit moment te klein
om complexe zaken te bemannen. Schaalvergroting is dus geen doel
op zich. “Groot is niet per definitie beter”, zegt Hans Huibers met enige
zelfspot. “Je moet eerst praten over gemeenschappelijke zaken voordat
je het hebt over grenzen.” Op een vraag uit de zaal over de verschillen
van deze gemeenten geeft hij aan dat stad en platteland niet tegenover
elkaar hoeven te staan maar elkaar juist kunnen versterken.
Toekomst is kijken naar anders organiseren en de voortschrijdende
digitalisering heeft daar alles mee te maken. Als grote bedrijven het
kunnen organiseren moet de overheid dat toch ook kunnen. En ouderen
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zullen daar een slag in moeten maken en er mee leren omgaan. Voor
de jeugd is dat gemakkelijker want “bij de geboorte komt eerst de telefoon en dan de baby.”
Hij is gevraagd om de twee afdelingen van het CDA te laten samengaan. De politiek volgt namelijk het gemeentelijke proces. Daarbij kun je
drie niveaus onderscheiden:
1. Organisatie: is appeltje/eitje want daar liggen draaiboeken voor klaar.
2. Politiek: gaat om inhoud van het programma, in dit geval ook
samenbrengen van stad en platteland. Spannend daarbij is het
opstellen van de kieslijst. Goed zorgen voor balans. Lastig als er
dragende partijfiguren zijn, ‘het gezicht van… In dat geval is het
zaak de mensen direct aan te spreken: “Er voor staan en gaan
en verantwoordelijkheid nemen.”
3. Cultuur: het lokale en stedelijke is lastig samen te voegen. De
lokale feesten en het nabuurschap werken door in de politiek. Dit
moet door hard werken opgelost worden.
Voor het fusieproces Purmerend/Beemster is gekozen voor een fusiebestuur bestaande uit één outsider als onafhankelijk voorzitter, twee
CDA-leden uit de Beemster en twee uit Purmerend.
Dan volgen er drie fasen: eerst kennismaken, dan het politieke deel en
vervolgens de campagne. Voor het politieke deel zijn er twee commissies
ingesteld: één voor het programma (Zij aan zij) en één voor de lijst. En op
10 januari 2022 zal de ledenvergadering een nieuw bestuur kiezen.

Het fusiebestuur. Van links naar rechts: Ferry Pankras (Beemster), Johri van Gastelen
en Gerard Hoving (P’end), Hans Huibers (outsider) en Koos Buis (Beemster)
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Pauze

Na de pauze is er tijd voor vragen en soms antwoorden. Want de spreker gaat niet op de gemeentestoel zitten.
Heeft het werelderfgoed invloed gehad op het proces?
Ja, Purmerend krijgt een Werelderfgoed onder haar hoede en een stukje van de
Stelling van Amsterdam. Dus, met verstand van zaken huizen bouwen.
Zijn er problemen geweest en opgelost tussen de twee gemeentebesturen?
Er waren al de nodige raakvlakken en Purmerend voerde al enkele taken uit voor Beemster.
Wat gaan de mensen merken van de fusie?
Als iets verloren raakt komt het door de fusie. Als er iets blijft hoor je
niets want dat is vanzelfsprekend. Wij moeten dus vechten voor de dingen die vanzelfsprekend zijn.
Hou als PCOB ook de vinger
aan de pols, let op de leefbaarheid binnen de gemeente
vooral ook bij praktische zaken als geldautomaten en het
regelen van een rijbewijs.
Een warm applaus tot besluit
en uiteraard een attentie voor
spreker Hans Huibers, samengesteld door de VVV-museum
Purmerend met producten uit
Vraagt u maar...
beide gemeenten zoals appelsap en chocolade uit Beemster en bier, thee en koekjes uit Purmerend.
Zo komt er een eind aan alweer een fijne samenkomst van onze PCOB.
Cor Donkervoort
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Voorzitter Hanny Somers sluit deze middag af met de tekst:
‘Voor elkaar’ van Sytze de Vries (zie foto)
Wij bevelen elkaar aan in uw hoede,
En niet minder
in elkaars aandacht en liefde:
een open oor
voor wat elk van ons te zeggen heeft.
meelevend, zorgzaam
voor wie het alleen gaan te zwaar is,
het naderend einde,
te beangstigend, luisterend naar wie leven met vele vragen
behoedzaam om wonden die wij elkaar gemakkelijk toebrengen.

Tatoeazies
U leest het goed, en daarmee leest u ook mijn dedain ten opzichte
van tatoeages. U kent ze wel. Als u ze zelf al niet draagt – tatoeages, tattoos of tatoeazies – wat ik betwijfel – dan hebt u er vast wel
kennis van genomen, waarschijnlijk ongevraagd.
Dat is namelijk wat vaak gebeurt. De mannen of vrouwen die ze dragen
zijn er kennelijk blij mee of trots op en laten ze te pas maar vooral te
onpas zien. Kijk op televisie naar een BN’er (Bekende Nederlander) en
de kans is groot dat hij (het is meestal een man) met opgestroopte
mouwen onbeschaamd zijn getatoeëerde onderarmen laat zien. Ook op
straat komt u dat tegen, zelfs midden in de winter. Wees eerlijk, wat
denkt u dan? U denkt dan toch ook: “Waar gaat het naar toe met deze
wereld?” Want het begrip ‘schaamte’ kennen de getatoeëerden niet en
fijn om naar te kijken is de geëtaleerde ijdeltuiterij al helemaal niet. Wat
vroeger het exclusieve domein van
zeemannen was, die het beschaafd
hielden bij een anker of een hartje en de
naam van hun geliefde of ‘moeder’
daarbij, is tegenwoordig bij velen een
ondoorzichtige brij van woorden en tekeningen die op zichzelf vrijwel geen
betekenis hebben maar die moeten tonen dat de drager ervan een stoere man
of vrouw is. Tot op zekere hoogte kan ik het begrijpen. Lichaamsversieringen zijn van alle tijden. Maar wat er bij mij niet in wil is dat de dragers
zo graag laten zien hoe zij voor het leven getekend zijn. Of beter gezegd, hoe zij zichzelf voor het leven hebben getekend.
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Hoewel stammend uit een eenvoudige familie van kleine middenstanders ben ik toch erg gelukkig met mijn weinig glamoureuze bestaan. Dat
gaat waarschijnlijk niet op voor getatoeëerden. Ik heb het idee dat er
iets in hun jeugd is misgegaan dat hen noopt tot compensatie, tot het
uiten van hun eigenheid, tot het tonen van het achter zich laten van ellende uit het verleden. Bij mij komt dan echter de vraag op wat zij willen
laten zien, wat zij willen bewijzen, op wie zij indruk willen maken? Het
antwoord ken ik niet, maar vooralsnog ga ik ervan uit dat zij in eigen
kring het begrip willen ontmoeten waar zij kennelijk zo naar op zoek
zijn. In dat geval zit er toch enig nut in deze vorm van lichaamsversiering, al is het therapeutisch. Let wel, mocht u getatoeëerd zijn dan veroordeel ik dat niet. Ieder het zijne. Maar het verschijnsel dat tatoeages
zo normaal zijn geworden verontrust mij wel en dat steek ik niet onder
stoelen of banken.
Overigens geldt mijn zorg ook decolletés. Niet mis daarmee. Mijn moeder had een flinke borstpartij en als kind vond ik dat echt niet bijzonder,
maar de wijze waarop sommigen omgaan
met hun weelderige vormen stuit mij wel
eens tegen de borst. Borsten kunnen heel
fraai zijn en bij gelegenheid mogen zij wat
mij betreft met trots worden getoond. Maar
is het nu echt nodig om op televisie in een
praatprogramma te verschijnen met een
decolleté dat wordt geaccentueerd door
een zogenaamde push-up beha? Dat leidt
de aandacht af van waar het echt om gaat.
Ook kan het met zich brengen dat minder
rondborstige meisjes of vrouwen zich tekortgedaan voelen en overgaan tot het laten plaatsen van implantaten, die op lange
Jaap Veenstra
termijn heel nare bijeffecten hebben. Al in
de Bijbel wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de negatieve aspecten
van uiterlijk vertoon. Trots zijn op jezelf mag, en is goed. Maar schone
schijn is nooit belangrijker dan zaken die er echt toe doen. Voor ons
ouderen is dat waarschijnlijk niet moeilijk te bevatten. Laten wij ons realiseren dat onze levenservaring en onze standpunten leerzaam kunnen
zijn voor andere generaties. Maak daar gebruik van. Als het zo uitkomt
bespreek dan uw kijk op deze en andere zaken met jongeren en geef
hun mee dat niet alles wat zij tegenkomen op televisie of elders vanzelfsprekend is en dat zij hun eigen keuze kunnen maken.
Jaap Veenstra
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Distributie van het KBO-PCOB magazine
en onze eigen PCOB-nieuwsbrief
Bezorgen magazine in het rayon
De distributie van het KBO-PCOB magazine is een verhaal om trots
op zijn. Want het is nauwelijks te geloven dat in deze tijd bijna alle
magazines voor onze
250.000 leden nog met de
hand bezorgd worden,
dankzij de geweldige inzet
van heel veel bezorgers.
Volgens een jaarlijks vastgesteld schema worden de
magazines
thuisbezorgd
bij rayonbezorgers door
heel het land. De rayonbeJules Somers
Wim Pronk
zorgers verdelen die per
auto over de afleverpunten in het toegewezen rayon. De afleverplaatsen van onze regio zijn: Alkmaar, Avenhorn, De Rijp, Heiloo, Hensbroek, Monnickendam, Purmerend, Spierdijk, Ursem en Volendam. Het
gaat om 13 adressen en 3500 magazines.
Voor PCOB-Purmerend werden de magazines de laatste tijd afgeleverd
door rayonbezorger Broersen bij Marius Meijerink in de C. de Jongestraat. Met ingang van november 2021 wordt de taak van dhr. Broersen
overgenomen door Wim Pronk (bezorgadres) en Jules Somers, beiden
lid van onze PCOB-afdeling.

Bezorgen Magazine en Nieuwbrief
bij de leden van PCOB afdeling Purmerend
Op de verschijningsdag (10 keer per jaar) wordt
vanaf heden het KBO-PCOB magazine voor onze
PCOB afdeling bezorgd door Wim Pronk of Jules
Somers bij Marius Meijerink.
Voor de bezorging bij u thuis
zijn negen zeer gewaardeerde leden actief. Zij krijgen een pakketje magazines
en nieuwsbrieven thuis bezorgd door resp. Marius
Meijerink of Kees Paul.
Kees Paul

De redactie
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Marius Meijerink

Contributie
Voor het jaar 2022 bedraagt de contributie:
Voor een individueel lid: € 36,00
Voor leefverbanden (echtparen/samenwonenden): € 52,00
Dit betekent dat de contributie voor
het jaar 2022 in vergelijking met dit
jaar ongewijzigd blijft.
Voor leden die een incassomachtiging hebben afgegeven zal
dit bedrag in februari 2022 van de
bankrekening worden afgeschreven.
Leden die alsnog een machtiging tot incasso willen afgeven worden
verzocht contact met mij op te nemen.
U kunt dit kenbaar maken via email aan: rienbrak@hotmail.com of
telefonisch aan mij doorgeven: Tel. 0299-414600 of 06 2869 1621.
Ik zal dan een incasso-machtiging voor u in orde maken.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking in dezen.
Rien Brak, Penningmeester

Bericht van landelijk KBO – PCOB
Onderzoek KBO-PCOB: senioren zijn gelukkige denkers
Ruim driekwart (76%) van de senioren vindt zichzelf een gelukkig
mens. Slechts een klein deel (5%) voelt zich niet zo gelukkig. Dit
blijkt uit een onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB naar
zingeving. Hieruit blijkt ook dat een grote meerderheid (88%) nadenkt over levensvragen als ‘Wat kan ik voor anderen betekenen?’,
‘Hoe kunnen we op een menswaardige wijze samenleven?’ en ‘Wat
doe ik met de tijd die mij resteert?’. Gusta Willems van KBO-PCOB:
“Bijna de helft (46%) van de senioren denkt dagelijks tot meerdere
keren per week na over dit soort onderwerpen. Corona heeft hier
weinig invloed op gehad, slechts twee op de tien senioren zijn hier
sindsdien meer over gaan nadenken.”
Levensvragen houden senioren bezig, toch worden deze gedachten
maar weinig gedeeld. Zes op de tien (64%) zegt af en toe eens met
anderen hierover te praten. Twintig procent doet dit nooit. Toch is die
behoefte er wel, ruim de helft (54%) geeft aan dat ze deze levensvragen het liefst met hun naasten willen bespreken. Met de stelling dat hier
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in de zorg ook meer ruimte voor zou moeten zijn, is men het volmondig
eens (72%).
Terugkijken
Als senioren terugkijken op hun leven, vindt meer dan de helft (61%)
dat ze het goed gedaan hebben. Vier op de tien (38%) houdt het bij ‘niet
goed, niet slecht’. Bijna de helft (45%) van de senioren geeft aan, één
of meer fouten in hun leven gemaakt te hebben. De meesten (79%)
hebben zichzelf die fout kunnen vergeven.
Wanneer de senioren verder terugblikken en hen wordt gevraagd
wat zij anders zouden doen als zij
hun leven opnieuw mochten leven,
dan geven de meesten aan dat ze
het niet anders zouden doen.
Toch zijn er voor sommige senioren ook onderdelen van het leven
waarin nu anders gekozen zou
worden, zoals de studie, het beroep en voor een aantal zelfs de
keuze van de partner.
De partner wordt ook in positieve
zin genoemd. Want voor ruim een
een gelukkige denker...
kwart (27%) is de partner de reden
dat het leven op dit moment de moeite waard is om geleefd te worden.
Gevolgd door vriendschappen (20%), kinderen (14%) en gewoon het
plezier dat men elke dag weer aan het leven beleeft (11%).
Onderzoek
In totaal hebben 1.523 Nederlandse senioren meegedaan aan dit onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de gehele groep respondenten is 74 jaar.

Advent
Nacht is om de huizen heen
Dood is in de bomen
Straat is uitgestorven steen
Tot er licht zal komen
Jan Duin
Eens zal het licht hier schijnen,
Van oost tot west van zuid tot noord
Dan zullen schaduwen verdwijnen
Bob Dylan
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(Advertentie)
Beste lezers van de PCOB
Vanaf januari 2022 is het dan zo ver, Purmerend en de Beemster
zijn ineen gevloeid tot de nieuwe gemeente Purmerend. Wij zien dit
met veel vertrouwen tegemoet. De verkiezingen van 22 t/m 24 november 2021 zijn
achter den rug, bij het opmaken van deze
tekst is de uitslag hiervan nog niet bekend.
Ik hoop dat de opkomst goed is geweest, voor
de democratie is dat een belangrijk gegeven.

Henk Grader

Als campagne leider van de Ouderenpartij
AOV Purmerend-Beemster, heb ik samen met
het team veel inspanning, maar ook plezier in
onze campagne weten te brengen. Circa 330
borden opgehangen, flyeren op diverse locaties, promotiefilmpjes – sociaal media – enz.

En dit allemaal om u er van te overtuigen om te gaan stemmen. Op de
vrijdagen en zaterdagen met het team actief geweest in de Middenbeemster. Wat mij opviel tijdens deze dagen was de openheid en hartelijkheid waarmee wij werden aangesproken door de Beemsterlingen.
Dat is een dingetje dat mij zal bijblijven. Het verschil tussen de stad en
het dorp, werd hiermee direct duidelijk.
Senioren zijn een groeiende doelgroep,
maar ook één die in onze maatschappij
steeds meer in het vergeethoekje begint
te raken. En dat mag uiteraard niet de
bedoeling zijn. Als lokale partij gaan wij
er alles aan doen om dit te voorkomen.
Tot slot de samensmelting tussen de
stad Purmerend en de Beemster is er
één die ik met vertrouwen tegemoet zie.
Respect, en gebruik maken van elkaars sterke punten, zal leiden tot
een nieuwe en bloeiende gemeente.
Ing. Henk Grader,
Campagneleider Ouderen Partij AOV Purmerend-Beemster

(Advertentie)

Nieuwe gemeente, nieuwe raad
Terwijl ik dit schrijf zijn wij nog druk bezig met de campagne en
weten we nog niet wat de verkiezingsuitslag wordt. Als u dit leest
is dat anders en hebben de verkiezingen al plaatsgevonden.
Dan is er bekend wat de samenstelling wordt van de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente
Purmerend.
Ongeacht de verkiezingsuitslag wil
ik u van af deze kant al vast op
voorhand bedanken voor uw steun.
Het CDA wil zich op een positieve
en constructieve manier blijven
inzetten voor u als inwoner en onze
nieuwe gemeente als geheel. Dat
Eveline Tijmstra
doen we, zoals u van ons gewend
bent, graag samen. Zij aan zij, niet met de intentie het altijd eens te zijn,
maar wel altijd op zoek naar het gemeenschappelijke om zo het beste
te doen voor stad en platteland.
In ons verkiezingsprogramma hebben wij onze ambities en doelen geschetst voor de aankomende periode en de nieuwe gemeente. Het CDA
gaat daarbij voor een leefbare stad en zet in op beter onderhoud van de
wegen, trottoirs en fietspaden. Wonen is één
van onze andere speerpunten. Net als waardevolle zorg en een sterke samenleving. In
mijn eerdere columns heb ik al geschreven
over de kansen die wij zien en de resultaten
die wij hier willen behalen. Om goed invulling
te kunnen geven aan onze rol als volksvertegenwoordiger hebben wij uw inbreng nodig. Niet alleen tijdens de verkiezingen, maar
juist daarbuiten. Uw verhalen en ervaringen
houden ons scherp en plaatsen ons in de samenleving. Ik wil u dan ook
van harte uitnodigen om ons te blijven benaderen als u ergens mee zit,
tegenaan loopt of gewoon een goed idee heeft. Het CDA kunt u bereiken via: cda.purmerend@gmail.com
Eveline Tijmstra, CDA wethouder
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