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Helaas moest onze bijeenkomst van 17 decem-
ber geannuleerd worden in verband met de 
toen nog geldende maatregelen om de corona-
pandemie terug te dringen. Hoewel corona nog 
niet verdwenen is zijn er nu toch gelukkig weer 
lichtpuntjes en worden maatregelen verder ver-
soepeld. Het geeft ons goede hoop dat we el-
kaar eindelijk weer eens kunnen ontmoeten op  
21 februari.  
Dat wordt dan weer een bijzondere bijeen-
komst. Volgens traditie is dat de jaarlijkse 
‘snertdag’.                             
Verdere informatie leest u op de volgende blad-
zijden in deze nieuwsbrief. 
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BESTUUR 
Voorzitter      Nel Strijbis, Spanjaardsdam 6, 1834 AC Sint Pancras 

     tel. 06-53674460, e-mail nelstrijbis@planet.nl                                                    
Secretaris  Ritzo Holtman, Keppelsloot 11, 1721 HJ Broek op Langedijk 
                                  tel. 0226-318450,  e-mail dijkenwaard@pcob50plus.nl 

Penningm.               vacature 
    Gerda de Graaf-Duijn, Zomersloot 14, 1721 HB Broek op L.dijk 
    tel. 0226-315305, e-mail gjmdegraafduijn@quicknet.nl 
    Bert Schuller, L. Bogtmanstraat 13, 1724 SV Oudkarspel    
              tel. 0226-313695, e-mail awschuller@quicknet.nl 
    Atze Veldhuis, Korteweide 17, 1722 VA Zuid-Scharwoude 
             tel. 0226-317936, e-mail ezta081@outlook.com   
  

REISCOMMISSIE 
 
                              Bert Schuller, L. Bogtmanstraat 13, Oudkarspel 

        tel 0226-313695, e-mail awschuller@quicnet.nl 
    Klaas en Wil Huibers, Grundel 35 BoL         
                 tel. 0226-314672, e-mail wikla1@quicknet.nl  

 
                       LIEF– EN LEEDCOMMISSIE 
    Wil Huibers-Groen, Grundel 35, Broek op Langedijk 
   tel. 0226-314672, e-mail wikla1@quicknet.nl 
    Piety Wielemaker-Westra, Pompesloot 46, Br. op Langedijk 

                            tel. 0226-427918, e-mail pietyww@ziggo.nl 
                              Tineke Schoon-Slot, Dorpsstraat 20 Broek op Langedijk    

       tel. 0226-315466, e-mail t.schoon@quicknet.nl 
         Miep Polhuis, Regthuisstraat 3, Oudkarspel  
       tel.0226-313051, e-mail wk.polhuis@quicknet.nl 
         Toos Harder-van Ravensberg, Nuyenburglaan 58, Heerhugowaard 
       tel. 072-5741010, e-mail toosharder@hotmail.com 
         Jo Kloosterboer-de Krijger, Basiussstraat 24, Heerhugowaard  
               tel. 072-5710951, e-mail ckjk1934@gmail.com 
                             

 
 

 
VERSPREIDING  LEDENMAGAZINE 

 
Atze Veldhuis (coördinator) Korteweide 17, 1722 VA Zuid-Scharwoude 
tel. 0226-317936, e-mail ezta081@outlook.com 

 
Margreet Slot    0226-315926 Peter Slot      0226-342095 
Nel de Jong       0226-317737    Siem Schoon       0226-315466 
Jan Kleimeer     0226-318259    Irene Kamp         0226-314804 
Nel Koedijk       0226-315784 Miep Polhuis        0226-313051 
Lien v. Niekerk  072-5714683    Bram Harder       072-5741010 
S.G. Hoekstra   072-5711780    Ben Gootjes        0226-316736 
 

Voor vervoer naar de maandelijkse bijeenkomsten kunt u bellen met  
Klaas Huibers (0226-314672) 
U wordt verzocht om de  donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst vóór 17.00 te bellen. 
 
Wilt u, ondanks ons mooie ledenmagazine, de interessante ledenmiddagen en de belangen-
behartiging, uw lidmaatschap van de PCOB opzeggen, dan dient u dat vóór 1 december te 
doen. 
 
Bankrekening:  NL56 RABO 0346 6622 06 t.n.v. PCOB afd. Dijk en Waard 
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Er was eens een schoenfabrikant die twee 
vertegenwoordigers naar Afrika stuurde. 
Hij gaf ze de opdracht om eens te onder-
zoeken of in dat werelddeel wellicht een 
nieuwe markt voor zijn onderneming zou 
zijn. 
De ene vertegenwoordiger was een uitge-
sproken pessimist, de andere een echte 
optimist. 
Al snel stuurde de eerste bericht naar huis. 
Daar stond in: “Geen enkele kans. Niemand draagt hier schoenen.” 
Het bericht van de tweede was: ”Enorme kansen. Niemand draagt hier 
schoenen.” 

Een mooi verhaal. 
Zo zie je maar weer hoe mensen van elkaar verschillen. 
De één ziet altijd beren en leeuwen, drempels en blokkades, huizenhoge 
moeilijkheden. 
De ander beziet het leven van de zonzijde, ziet overal nieuwe mogelijkhe-
den, uitdagingen en kansen. 

Heeft dat nu ook nog met je geloof te maken? 
Ja en nee. 
Je bent wie je bent, met je karaktertrekken en eigenschappen. Dan nog de 
invloeden van je jeugd, de dingen die je meemaakt. Allerlei factoren bepa-
len hoe je bent. 
Dat zorgt ervoor dat ook christenen onderling verschillen. Er zijn vrolijke, 
altijd opgewekte christenen. Maar er zijn ook andere, die de wereld wat 
somberder bekijken. 

Maar bij geloof, bij de blijde boodschap, mag je altijd denken aan die God 
Die Jezus naar ons toe zond, om onze zonden weg te nemen en ons lijden 
te verlichten. Hij is ons nabij op weg naar Zijn eeuwig koninkrijk. 

Dat geloof is vast en zeker. En in staat om ons te dragen als de levenslast 
zwaar geworden is. 
Dat geloof kan je uittillen boven alledaagse sleur en grauwheid. 
Dat geloof kan je helpen om elke dag als een geschenk van God te zien, 
hoe moeilijk het leven soms ook is. 

Ik las eens ergens: 
De pessimist staat ’s morgens op en zucht: “Mijn God, het is weer  
morgen ……” 
De optimist staat ’s morgens op en zegt: “Goedemorgen, mijn God!” 
Het karakter dat je hebt, heb je nu eenmaal. Een pessimistische inslag of 
een optimistische. Maar tóch …. het geloof in de liefde van God kan je 
wonderlijke kracht geven. Kracht, zodat je aan het begin van een nieuwe 
dag met nieuwe energie kunt zeggen: “Goedemorgen, mijn God!” 

Elke dag is een nieuw geschenk uit de hemel. Dit geloven wens ik iedereen 
toe. 
Uit: De zon in een dauwdruppel 
Ds. A.F. Troost  



 

          

 
Op 21 februari 2022 weer PCOB bijeenkomst? 
 
Wij hebben goede hoop dat de bijeenkomst met de snertmaaltijd op  21 februa-
ri met als sprekers mevrouw Thea Strijbis en na de snertmaaltijd mevrouw Nel 
Strijbis wel door kan gaan. Wij kunnen de opstelling in de Trefpuntzaal met 
goede ventilatie zo maken dat wordt voldaan aan de Corona eisen. En vragen, 
conform de eisen van de zaalverhuurder, dat een ieder een QR code of vaccina-
tiebewijs kan laten zien. Dat is ook geruststellend.  
 
We beginnen met: Van wandelaar naar Pelgrim, op weg naar Santiago.  
 
De Camino Frances is een van de pelgrimsroutes op de Camino de Santiago 
(ook wel de Sint Jacobsroute of 
Jacobsweg genoemd), die leiden 
naar het graf van apostel Jaco-
bus bij de kathedraal van Santi-
ago de Compostela. Samen met 
pelgrimsroutes naar Rome en 
Jeruzalem behoort de Camino 
de Santiago tot de drie grote 
christelijke pelgrimstochten van 
de middeleeuwen. Men gelooft 
dat het stoffelijk overschot van 
Jakobus per boot van Jeruzalem 
naar Noord-Spanje is gebracht, 
waar het werd begraven in het 
huidige Santiago de Compos-
tela. 
 
Elk jaar ontdekken meer en meer mensen de magie van de Camino. Van de 
vele wegen die leiden naar Santiago de Compostela is de Camino Frances de 
populairste route. Deze begint bij de Frans-Spaanse grens. Vanaf dat punt is 
het ongeveer 825 km naar Santiago de Compostella. 
Mensen van alle leeftijden en lichamelijke condities bewandelen deze pelgrims-
tocht, ieder met een eigen reden – velen zeggen later dat de ervaring hun leven 
veranderde. Het bewandelen van de Camino wint elk jaar aan populariteit en 
staat inmiddels bij veel mensen op hun ‘bucket list’. 
 
In 2018 heeft mevrouw Thea Strijbis deze tocht gelopen. Zij zegt: Een enorme 
belevenis! Graag wil ik u meenemen op deze tocht door middel van foto’s en 
verhalen. 
 
Na de snertmaaltijd volgt nog een programma onder leiding van mevr. Nel Strij-
bis. Omstreeks 14.30 uur denken we deze jaarlijkse traditie te kunnen afsluiten. 
Als bestuur hopen wij u dan ook maandag  21 februari 10.30 uur te ontmoeten. 
We zullen ons houden aan de dan geldende maatregelen. Er is ook voldoende 
ventilatie. Inloop vanaf 10.15 uur in Het Trefpunt, Dorpsstraat 41 in Broek op 
Langedijk en we beginnen om  10.30 uur.  
Neem ook een buurman, buurvrouw, vriend of vriendin mee. Ook zij betalen 
slechts 5 euro per persoon voor de snertmaaltijd, koffie of thee met iets erbij. 
Opgave vooraf is noodzakelijk.  
Mocht deze bijeenkomst, onverhoopt, niet door kunnen gaan dan zullen we dat 
tijdig melden per email  en uiteraard ook aan de mensen zonder een email 
adres die zich hebben aangemeld zullen we dat telefonisch doen. 



 

 

 
Opgave snertmaaltijd 21 februari. 
Op 21 februari willen we weer samen snert eten (er is ook 
een andere soep). 
Voor deze bijeenkomst met snertmaaltijd kunt u zich opge-
ven bij Gerda de Graaf 0226- 315305. 
 
Deur tot Deur vervoer voor ouderen gestart. 
Sinds juli is WPW Langedijk in opdracht van de gemeente gestart met lo-
kaal “deur tot deur-vervoer” binnen de gemeentegrens van Langedijk. 
Gebruikers betalen € 1,- per rit (enkele reis).  
Meer informatie over het aanvragen  van een rit via Lokaal vervoer of wilt 
u zich inzetten als chauffeur of planner? Neem dan contact op via tel.  
0226-318050 of langedijk@wonenpluswelzijn.nl  
 

Bestuursleden gezocht. 
Wij zoeken een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Noemt u 
a.u.b. geschikte kandidaten. Wilt u graag weten wat dit bestuurswerk in-
houdt, dan kom ik of een ander bestuurslid graag bij u om te overleggen 
welke bijdrage u zou kunnen leveren.  
Ritzo Holtman, secretaris, 06 55 387 988  
 

Rayonbezorger Noord-Holland Noord gezocht. 
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger betrokken te zijn 
bij de bezorging van het Magazine van KBO-PCOB? 
Meer informatie over rayonbezorger worden en het 
aanmeldformulier vind u op de kbo-pcob website. 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt 
u contact opnemen via  
info@kbo-pcob.nl of 030- 3 400 600 
 

Daling koopkracht beperken via AOW reparatie? 
Het kabinet gaat in maart bekijken hoe de daling van de koopkracht van 
enkele groepen, met name AOW’ers, gerepareerd kan worden. Dat is de 
uitkomst van het Tweede Kamerdebat over de regeringsverklaring van het 
nieuwe kabinet. KBO-PCOB is teleurgesteld dat premier Rutte het plan 
voor de ontkoppeling van de AOW voorlopig niet wil intrekken, maar het 
laatste woord over de AOW en de koopkracht is nog niet gesproken. 
Voorafgaand aan het debat stuurde KBO-PCOB, met een brede coali-
tie van andere senioren- en maatschappelijke organisaties, een brandbrief 
aan de Tweede Kamer over de dreigende ontkoppeling van de AOW en de 
geplande verhoging van het minimumloon vanaf 2024. In het debat stuit-
te de ontkoppeling op grote en principiële weerstand vanuit de oppositie. 
De aap kwam deze week echter uit de mouw toen bleek dat het 2,4 mil-
jard euro (in latere jaren oplopend tot 2,9 miljard) zou kosten om de AOW 
toch te koppelen. KBO-PCOB woordvoerder Gusta Willems: “Waar in het 
coalitieakkoord met tientallen miljarden wordt gesmeten, kan er wat het 
kabinet betreft kennelijk niets af om AOW’ers mee te laten delen door de 
koppeling op een fatsoenlijke manier in ere te houden”.    
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Kabinet moet zijn huiswerk over-
doen.  
In het debat bleek dat de coalitiepar-
tijen zijn geschrokken van de laatste 
koopkrachtcijfers. Deze laten zien dat 
de meeste gepensioneerden er de ko-
mende kabinetsperiode op achteruit 
gaan. Op verzoek van de coalitie gaat 
het kabinet daarom in maart bekijken 
hoe de koopkrachtachteruitgang van 
AOW’er gerepareerd kan worden. 
Aangezien de ontkoppeling pas effec-
ten heeft vanaf 2024, kan verwacht 
worden dat het kabinet hiervoor in 
maart ook naar andere opties dan de 
koppeling zal kijken. 
Wordt vervolgd! 
KBO-PCOB is ontevreden dat de ontkoppeling niet van de baan is. Hoewel pre-
mier Rutte niet uitsluit dat het kabinet op een later moment alsnog afziet van 
de ontkoppeling, had het van meer nieuw elan getuigd als het kabinet de 3½ 
miljoen AOW’ers niet had laten bungelen maar vandaag meteen gerust had 
gesteld. Toch geeft KBO-PCOB niet op. Willems: “Het kabinet schuift de dis-
cussie door naar het voorjaar, en daarbij is de strijd wat ons betreft nog niet 
gestreden!”  
 
Brandveilig wonen voor senioren 
 
In dit artikel leest u een aantal tips die de brand-
weer Dijk en Waard geeft voor het voorkomen van 
brand. Brandweer Dijk en Waard valt onder Veilig-
heidsregio Noord-Holland-Noord, Postbus 416, 
1800 AK Alkmaar. Telef.nr. tijdens kantooruren: 
072 – 567 50 10. e-mail: info@vrnhn.nl. 
Meer informatie over o.a.  geschikte blusmiddelen 
leest u op www.brandweer.nl 
Nog veel meer tips leest u in de volgende nieuwsbrief. 
 
Dit artikel is overgenomen van PCOB Hoorn 

 
Bij senioren kunnen sneller ongelukjes ontstaan, van-
wege de afname in coördinatie- en inschattingsvermogen. Ook merken senio-
ren een beginnende brand minder snel op, door een gehoor, zicht- en reukver-
lies. Zij zijn daarnaast kwetsbaarder voor de gevolgen van blootstelling aan 
rook, minder mobiel en aangewezen op de hulp van anderen bij het vluchten. 
Hieronder kunt u lezen of u uw huis nog brandveiliger kunt maken en tips wat 
te doen als er toch brand uitbreekt. Brandveiligheid begint bij uzelf. 
Door gebruik van meer kunststoffen en elektrische apparatuur breidt een wo-
ningbrand zich snel uit. Ongeveer de helft van woningbranden zijn geen bran-
den met grote vlammen, maar waarbij het vuur smeult. Dit soort branden ver-
oorzaakt veel giftige rook en daardoor vallen de meeste slachtoffers. Zorg 
daarom dat u in uw woning op elke verdieping, het liefst in elke slaapka-
mer, een rookmelder installeert, als men slaapt ruikt men niets maar het ge-
hoor werkt wel! Een rookmelder produceert een luid alarm op hoge toon als er 



 

 

rook ontdekt wordt. Er is een systeem te koop van ge-
koppelde rookmelders, dat als bijvoorbeeld een rookmel-
der in de keuken afgaat, alle andere rookmelders in huis 
tegelijk afgaan. Hierdoor is het signaal beter te horen. 
Zorg dat er een blusdeken of een geschikt blusmiddel 
aanwezig is. Voor de installatie, onderhoud en controle 
adviseert de brandweer u nadrukkelijk om de gebruiks-
aanwijzingen goed te lezen.  
* De brandweer moet vanuit een rijdende auto kunnen zien of ze op het juiste 
adres zijn. Zorg ervoor dat uw huisnummer duidelijk te zien is. Kies voor uw 
huissleutels een vaste, veilige opbergplaats waar u snel bij kunt, zodat u, als 
het nodig is, uw huis snel kunt verlaten. 
* Voorwerpen die in de looproute van de gang en trap staan kunnen hinderen 
als u bij brand moet vluchten. Ook kan de brandweer dan misschien 
door obstakels moeilijk in uw huis komen. 
* Bij brand of gas lekkage in de meterkast moet de gastoevoer snel worden 
afgesloten, dus de hoofdafsluiter van gas dient goed bereikbaar te zijn. De 
meterkast dient vrij te zijn van brandbare materialen. 
Een aardlekschakelaar kan brandgevaar beperken. Als 
er regelmatig kortsluiting is dient de oorzaak te wor-
den opgespoord en verholpen. Zijn alle zekeringen in 
de meterkast in orde? 
* De cv-ketel dient regelmatig te worden gecontro-
leerd.  Slechte verbranding kan koolmonoxide doen 
ontstaan. De ruimte rondom de ketel dient eveneens 
vrij te zijn van brandbare materialen. 
* Het gebruik van een wasdroger veroorzaakt 
veel pluizen en dit kan brand veroorzaken. Na het drogen dienen deze pluizen 
te worden verwijderd. Als de kranen en slangen van een wasmachine niet in 
orde zijn kan er waterschade ontstaan en daarmee is er risico op kortsluiting. 
* Zorg ervoor dat de gasslang van een niet-ingebouwd gasfornuis buiten de 
hitte van de gaspitten blijft. Controleer 
de gasslang regelmatig op scheurtjes, de levensduur is 
maximaal 15 jaar. Houd brandbare spullen zoals gordij-
nen, thee- en handdoeken uit de buurt van het kook-
toestel. Laat, tijdens het koken, geen pannen op het 
gasfornuis, inductiekookplaat enz. staan als u weggaat. 
* Als de ‘vlam in de pan’ slaat, doe dan een deksel op 
de pan. Gebruik nooit water om het vuur te blussen. 
Schakel het fornuis, kooplaat én de afzuigkap uit. Laat 
de pan een half uur staan om af te koelen en controleer 
daarna of het vuur écht uit is. Vet kan in 
de afzuigkap komen en ook vlam vatten. Maak daarom de kap regelmatig 
schoon en vervang óf reinig de filters. 
* Het is raadzaam om de geiser jaarlijks te laten controleren en reinigen. Een 
goed afgestelde geiser heeft een blauwe vlam.  Een slecht werkende geiser 
kan het gevaarlijke koolmonoxide veroorzaken. Mogelijke signalen dat er iets 
mis is zijn een geel/oranje gasvlam, beslagen ramen en een gaslucht. Ook 
kan het hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid veroorzaken. 
* Bewaar spiritus, benzine, gasflessen enz. buiten de woning, in een goed ge-
ventileerde ruimte, zoals een schuur garage of berging. Bewaar het niet in de 
kelder, want gassen zijn zwaarder dan lucht. Gasflessen moeten rechtop 
staan. Licht ontvlambare stoffen in huis zijn een verhoogd risico. 
* Wijs klein- of buurkinderen op gevaren van spelen met lucifers en aanste-
kers. 



 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Winter 
 
De winter is koud, nat en guur, 
warm is het bij het knappend vuur. 
De wind giert om het huis, 
het is knus thuis bij de buis. 
 
Het is geen weer er uit te gaan, 
daar is nu geen aardigheid aan. 
Lekker, mooi in huis blijven, 
met een boek de tijd verdrijven. 
 
Straks wordt het weer voorjaar, 
daar is het verlangen naar. 
De natuur gaat dan ontwaken, 
De eendjes gaan weer kwaken. 
 
De winter is dan gauw voorbij, 
iedereen wordt vrolijk en blij, 
als de zon weer gaat schijnen, 
ijs en sneeuw snel verdwijnen. 
 
Zo gaat het steeds jaar na jaar, 
en het is en blijft voorspelbaar. 
God heeft dit zo in de natuur gelegd 
en heeft dit in de Schriften gezegd. 
 
De seizoenen blijven bestaan, 
deze wisselingen zullen doorgaan 
tot aan het eind der tijden. 
Dit is niet te vermijden. 
 
Ieder jaargetijde kan bekoorlijk zijn, 
maar het mooiste is wel de zonneschijn 
met de warme lange zomerse dagen. 
waarin mens en dier zich mag behagen. 
 
Fedde Nicolai 

 

 
 

Geen enkele winter  
duurt eeuwig.  

Geen enkele lente  
slaat een beurt over.  


