
 

Purmerend, 1 maart 2022 
 

Voorwoord 
 

Terug naar het oude normaal of toch niet helemaal… 
 

Het is bijna half februari nu ik dit schrijf. Nog voor de jaarver-
gadering en voor de persconferentie die is aangekondigd voor 
15 februari. Zoals we dat gewend zijn wordt er vanuit ‘Den 
Haag’ nu al gelekt: ‘Wij zijn gematigd optimistisch’ en ‘de ad-
viezen laten zien dat er ruimte is voor versoepeling’ en ‘de be-
smettingsgraad is wel hoog maar mensen worden er niet zo 
ziek van’ en ‘er zijn ook andere factoren die tellen dan alleen de 
IC’. De kranten vertalen dat in kreten: ‘terug naar het oude nor-
maal’ en ‘weg met de QR code’. 
En wij hopen dat allemaal. Weer gewoon spontaan uit eten, naar 
een museum of theater. Geen anderhalve meter meer waardoor 
echt contact toch eigenlijk niet kan. Zo gaat/ging onze jaarvergade-
ring in februari ‘gewoon’ door. Maar helemaal gewoon nog niet, 
want de afstand werd bewaakt en spontaan rondlopen in de pauze? 
Alleen met een mondkapje en dan is het contact gevoelsmatig echt 
anders dan zonder. Luisteren is immers ook kijken, zien door de ge-
zichtsuitdrukking wat iemand bedoelt. 
Terug naar het oude normaal… we kijken er naar uit. Dat zou voor 
onze afdeling betekenen dat we deze zomer als vanouds uitstapjes 
kunnen maken en samen kunnen barbecueën. Elkaar echt spreken 
en gewoon samen in een bus op stap. Er zijn plannen om in de zo-
mermaanden iedere maand iets te organiseren. We houden dus geen 
zomerstop en hopen dat het lukt dat we twee uitstapjes met de bus 
ook kunnen uitvoeren. Dat betekent wel een prijskaartje en dat er 
tenminste dertig mensen zich aanmelden. In het aprilnummer leest u 
daar alles over. Elders in dit blad vindt u al een voorlopig overzicht. 
 

‘Terug naar het oude normaal.’ Zoals het ging in 2019. Zou dat kun-
nen? Zijn we allemaal nog dezelfde mensen of heeft deze tijd ‘iets’ 
met ons gedaan? Natuurlijk zijn we ook zo’n twee jaar ouder 
geworden. Misschien ook merkbaar in de eigen vitaliteit.  
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Ontstaan door corona of ander lichamelijk ongemak. Het gevoel dat er 
veel niet mocht en dat je vooral veel alleen was, ook dat heeft invloed op 
de manier waarop wij in het leven staan. Het is gewoon geworden dat je 

niet even ergens op de koffie gaat of 
mensen uitnodigt om ‘langs’ te ko-
men. Misschien ook moest er af-
scheid van iemand worden geno-
men die je dierbaar was. En zo’n 
afscheid ook op zo’n andere manier 
dan we gewoon waren dat dat een 
onbestemd gevoel kan nalaten. 

De dagelijkse routine is veranderd en hoe kunnen we dat nu weer oppak-
ken? Afwachten tot die ander… of zelf het initiatief nemen oude contac-
ten aan te halen of een begin te maken met nieuwe? Lang geleden zon-
gen we, in jeugdkampen, een canon in het Engels met de tekst: ’Maak 
nieuwe vrienden en behoud de oude. De één is zilver, de ander goud’. 
Dat roept een vraag op: Hoe zit het met het ‘goud’ dat u heeft? Tijd om 
het weer in het licht te zetten, voor de dag te halen en er moeite voor te 
doen? En zilver, daar houden we toch ook van? Nieuwe contacten, 
nieuwe vriendschappen dat kan, als we er open voor staan, zomaar 
ontstaan. Het vraagt wel aandacht en betrokkenheid. De moed om een 
eerste stap te zetten. En dan ook de vraag: hoe kom je die mensen dan 
op het spoor? Dat kan op veel plaatsen zijn. Onze afdeling van de 
PCOB biedt daar zeker ook kansen voor. Bijeenkomsten zijn een plek 
van ontmoeting, maar misschien heeft u ook wel ideeën hoe dat ook 
zou kunnen. Zoekt u een wandel - 
of fietsmaatje? Houdt u van scha-
ken maar heeft u geen idee wie dat 
ook leuk vindt? Gewoon eens een 
spelletjes- of knutselmiddag organi-
seren bij iemand thuis? Activiteiten 
in kleine groepjes? Wat zou u willen 
en waar wilt u ook energie in stop-
pen? Laat het eens weten door een 
mailtje te sturen, maar bellen mag natuurlijk ook!  
Laten we met elkaar van onze afdeling meer maken dan alleen een 
maandelijkse bijeenkomst met een spreker. Laten we door schijnbaar 
kleine initiatieven er een sprankelende afdeling van maken waar nieuwe 
mensen graag bij willen horen. 
 

Doet u mee? 
 

Hanny Somers 
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12 maart sturen naar kees.paul@upcmail.nl 

 

Berichten van de eigen afdeling 
 

Lezing ‘De ramp van 1666’ 
 

Wie aanwezig was bij de lezing die 
schrijfster Kitty Nooy voor onze 
leden hield op 5 april 2018 over 
Jacoba van Beieren weet zich vast 
nog wel te herinneren hoe boeiend 
en levendig haar presentatie was. 
Wij zijn dan ook blij u een nieuwe 
lezing van mevrouw Nooy te mogen 
aankondigen, en wel op woensdag 
23 maart 2022 om 14:00 uur in de 
Taborkerk.  
Het onderwerp is ‘De ramp van 1666’. 
Op 19 augustus 1666 voer de Engel-
se Marine naar Vlieland en vernietig-
de, in een alles verzengende vuurzee, 
meer dan 150 Nederlandse koopvaardijschepen die in de luwte van het 
eiland lagen te wachten op juiste wind voor de Oostzee handelsvaart. 
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Bij deze actie verloren ruim 2000 mensen het leven. De volgende dag 
wilde de Engelse Admiraal Robert Holmes het dorp Vlieland platbran-
den, maar omdat het tij en de wind ongunstig waren gaf Holmes op-

dracht om West-Terschelling plat te 
branden. Op de kerk en de vuurtoren 
Brandaris na werd praktisch het hele 
dorp in as gelegd. Deze ‘overwinning’ 
van de Engelse Marine werd destijds 
uitbundig gevierd in heel Engeland. In 
Nederland werd – daarentegen – deze 
voor Nederland grootste maritieme 
catastrofe snel vergeten. Kitty Nooy 
haalt deze ramp voor u uit de vergetel-
heid in een spannende maar serieuze 
vertelling. 

Jaap Veenstra 
 
Belasting IB over 2021 
 

Wanneer u door de Belastingdienst bent verzocht om aangifte te 
doen en dit niet zelf wilt doen, kunt u een beroep doen op een be-
lastingadviseur van de PCOB/KBO. In Purmerend kunt u daar Bert 
Bouman voor benaderen. Zijn telefoonnummer is 06 54 74 6000. Hij 
komt bij u thuis. 
Ook als u geen verzoek heeft ontvangen om aangifte te doen kan het 
raadzaam zijn om aangifte te doen. Dat is in het geval u een klein pen-
sioentje heeft waar loonheffing op is ingehouden. De kans is groot dat u 
dan alle ingehouden loonheffing kunt terugkrijgen. 
 

Benodigde gegevens voor uw belastingaangifte: 
Onderstaand vindt u een lijstje van de informatie die u klaar moet heb-
ben liggen als u de aangifte laat verzorgen door deze HUBA (Hulp bij 
het invullen van Uw Belasting Aangifte). Het zou heel prettig zijn als u, 
wanneer u wifi in huis heeft, de gegevens van uw router bij de hand 
heeft, dat is de naam/nummer van uw router (de SSID/netwerknaam) 
en het wachtwoord van uw router. Ze staan beide op uw router. Als u 
niet weet waar ik het nu over heb, kunt u de informatie wellicht opvra-
gen bij een familielid van u. 

 Machtigingscode als u die ont-
vangen heeft van de Belasting-
dienst of Uw DigiD gegevens als 
u een DigiD-code heeft. 

Kitty Nooy tijdens haar voordacht 
over Jacoba van Beieren in 2018 
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 Als u geen DigiD-code heeft, deze aanvragen bij DigiD, dit kan 
alleen via de computer. 

 Als u geen machtiging heeft ontvangen een machtiging aanvra-
gen bij de Belastingdienst, dit kan alleen via de computer via de 
DigiD code. 

 Betaalde en ontvangen inkomstenbelastingen (voorlopige aan-
slagen over 2021). 

 Inkomensgegevens/jaaropgaven van u en uw partner. 
 Betaalde giften die voor aftrek in aanmerking komen (giften aan 

ANBI-instellingen). 
 Betaalde of ontvangen alimentatie. 
 Alles rondom betaalde ziektekosten: o.a. tandartsnota’s, kosten 

geneesmiddelen, pedicure, gehoorapparaten, enz. die niet zijn 
vergoed door uw Ziektekostenverzekeraar. 

 Jaaropgaven van pensioenfondsen en uitkerende instanties zo-
als de SVB. 

 WOZ-waarde per 1-1-2020 bij een eigen woning, overzicht be-
taalde hypotheekrente, eventuele hypotheekschulden per 1-1-
2021 en 31-12-2021. 

 Banksaldi, beleggingen, groene beleggingen, alle gegevens per 
1-1-2021, betaalde dividendbelastingen over 2021, overige ver-
mogensbestanddelen. 

 

Uitstel: de aangifte moet worden ingeleverd vóór 1 mei 2022. Doet u dit 
niet, dan krijgt u midden/eind mei 2022 een herinnering met een termijn 
van 10 dagen. Levert u de aangifte 
dan nog niet in, dan krijgt u een 
boete. Heeft u meer tijd nodig, 
vraag dan vóór 1 mei 2022 uitstel 
aan tot 1 juli 2022, dit krijgt u altijd. 
U kunt via de internetsite van de 
Belastingdienst of telefonisch uitstel 
aanvragen. 
Als u aangifte doet vóór 1 april dan krijgt u vóór 1 juli bericht van de 
Belastingdienst. Dit is interessant als u belasting terug kunt krijgen, 
want dan krijgt u die sneller terug. 
 

De kosten voor het invullen van uw belastingaangiftebiljet bedragen 
€ 12,00 per persoon. De KBO-PCOB heeft vastgesteld, dat de in reke-
ning gebrachte vergoeding maximaal € 12,50 per persoon mag zijn. 
 

Met vriendelijke groet,  
Bert Bouman 
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Voorlopig programma vanaf maart t/m augustus 2022  
 

Datum Tijd, Plaats Onderwerp 
Woensdag 
23 maart 

14.00 – 
16.00 uur 

Tabor-
kerk 

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

Donderdag 
21 april 

14.00 – 
16.00 uur 

Tabor-
kerk 

Lezing over de geschiedenis en de 
werelderfgoed status van De Beem-
ster door dhr. Harry Brinkman. 

Dinsdag 
17 mei 

vanaf 
13.00 uur 

Bezoek aan het Ilperveld. 

Woensdag 
15 juni 

vanaf 
?? uur 

Bezoek aan de Broekerveiling, gecombineerd met 
een bezoek aan de Schilderijtentoonstelling van 
Marius van Dokkum in Andijk. Inclusief lunch.  

Woensdag 
20 juli 

vanaf 
17.00 uur 

Barbecue in de achtertuin van de Taborkerk. Richt-
prijs: € 12,50 p.p. 

Dinsdag 
23 augustus 

vanaf 
?? uur 

Bezoek aan de zandsculpturen in Elburg: Bijbelver-
halen in het zand.  

 

Voor de bijeenkomsten in de Taborkerk geldt: iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. Voor deelname aan de uitstapjes aanmelden bij Greetje Boven,  
tel. 061904718 en e-mail gaboven@kpnmail.nl 
 

 Het bestuur 
 
Over onze leden 
 

Verhuisd buiten de regio 
Mw. B. Moerbeek-Schulp van Bernard Zweerstraat110 naar Groote 
Kaar, kamer 127, Kon. Julianaweg 10, 1502 DZ Zaandam 

 

Nieuw lid 
Mw. G. Schreuder, Swaensborch 11, kamer 208,1441 VZ Monnickendam 
 

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

Het bestuur 
 
Resultaten van een onderzoek naar mantelzorgwoningen 
 

Enige tijd geleden hebben Roel Denissen en Joris Pijnenborg een 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van mantelzorgwonin-
gen als alternatieve zorgoplossing. Door middel van een enquête 
wilden zij meer weten over de toekomst op het gebied van wonen 
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en de rol van mantelzorgwoningen hierin. Inmiddels zijn de resulta-
ten van de enquête bekend.  
 

De belangrijkste resultaten zijn: 

 
 

Waar zou een mantelzorgwoning aan moeten voldoen: 
 

 Nabijheid en kwaliteit van zorg. 
 Gelijkvloers. 
 Bekende en veilige omgeving. 
 Privacy. 
 Eén aanspreekpunt. 
 Voldoende ruimte. 
 Comfortabele, vrijstaande woning. 
 Gelegen in het centrum. 
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Conclusies 
 

Naar aanleiding van de resultaten in deze enquête zijn we tot de con-
clusie gekomen dat er veel zorgen bestaan over het organiseren van 

een mantelzorgwoning. Na verder 
onderzoek begrijpen we deze zor-
gen goed. Er zijn nodeloos veel 
drempels om een mantelzorg-
woning in eigen tuin of de tuin van 
een dierbare te realiseren. Denkt u 
hier bijvoorbeeld aan ingewikkelde 
vergunningsprocedures, offertetra-
jecten, bouwtechnische zaken en 
hoge kosten. Dit is een opmerkelij-
ke ontwikkeling daar het in deze 

tijd belangrijker is dan ooit om toegankelijke (mantel)zorg mogelijk te 
maken. Immers, de groep senioren wordt de komende jaren alleen 
maar groter en de beschikbaarheid van zorg wordt schaarser. 
Wij denken dat hier iets moet veranderen. Wij willen mantelzorg wonen 
weer toegankelijk maken door het hele traject van A tot Z uit handen te 
nemen voor senioren. Bovendien denken we zeer betaalbare en kwali-
tatief hoogwaardige mantelzorgwoningen te kunnen organiseren door 
de groeiende behoefte van meerdere senioren te bundelen.  
 

Wat hebben wij u te bieden 
Wij zijn op zoek naar enkele senioren die onze unieke dienstverlening wil-
len ervaren en uiteindelijk bereid zijn om hun ervaringen te delen met an-
deren. Wat betekent dit voor u? Dat wij de volledige mantelzorgwoning, 
inclusief onze diensten, eenmalig volledig tegen kostprijs aanbieden. 
 

Bent u al een tijdje op zoek naar een mantelzorgwoning en heeft u inte-
resse in onze mantelzorgwoningen en ondersteuning? Voelt u zich dan 
vrij om contact met ons op te nemen. Dit mag via info@woondichtbij.nl 
of via 06 272 135 22 of 0 6 278 584 76. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Roel Denissen en Joris Pijnenburg 
 

info@woondichtbij.nl 
 

 
 

mantelzorgwoning  
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Bericht van landelijk KBO – PCOB 
 

Wat doen onze belangenbehartigers in Den Haag? 
 

Waar zijn de belangenbehartigers van KBO-PCOB nu zoal mee be-
zig en hoe worden de leden vertegenwoordigd in Den Haag? Het 
lijkt een ver van mijn bed show en daar gaan we verandering in 
aanbrengen. 
Vanuit de afdeling belangenbehartiging van KBO-PCOB werken we dag 
in, dag uit om de belangen van senioren op de agenda te zetten van 
politiek Den Haag. Signalen vanuit onze leden zijn hierbij de belangrijk-
ste bron van inspiratie. En met die signalen zoeken we het gesprek met 
de beleidsmakers, politici en in de media. Soms zichtbaar, soms ook 
minder zichtbaar. Een prachtige opdracht waar we als team elke dag 
voor staan. 
Eén onderwerp is het 
uitblijven van pensi-
oenindexatie. Al jaren-
lang staat de indexatie 
op nul. Een onaccep-
tabel feit. Iedereen 
benoemt het maar een 
Kamermeerderheid 
houdt vast aan de 
strenge rentesystema-
tiek die indexeren in de 
weg staat. Daarom blijven wij vechten, aangemoedigd door uw signa-
len! En dat doen we niet alleen. We trekken op met ANBO en de Koepel 
Gepensioneerden om samen sterk te staan. In februari 2021 reageer-
den we bijvoorbeeld gezamenlijk op de nieuwe pensioenwetgeving. 
Begin 2022 reageerden we kritisch op een voorstel om pensioenindexa-
tie in 2022 makkelijker te maken. Het klonk goed maar in de praktijk 
zette het onvoldoende zoden aan de dijk. 
Naast contacten met Tweede Kamerleden en hun medewerkers vin-
den er geregeld gesprekken plaats met ambtenaren en ministers van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de dag 
van de regeringsverklaring was er bijvoorbeeld een digitaal overleg 
tussen ambtenaren en vertegenwoordigers van senioren- en jonge-
renorganisaties om te kijken hoe we een rechtvaardig pensioen voor 
alle generaties kunnen realiseren. Natuurlijk zijn we ook in actie ge-
komen tegen het ontkoppelen van de AOW van de (extra) verhoging 
van het minimumloon. 
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Via de media en met een pittige brief aan de Tweede Kamer droegen 
we er gezamenlijk aan bij dat de 
AOW-ontkoppeling en de koop-
kracht van senioren tot de grote 
thema’s behoorden tijdens het 
debat over de regeringsverklaring. 
Hierdoor moet het kabinet de 
koopkracht opnieuw bekijken en in 
maart met verbetervoorstellen 
komen voor senioren. De eerste 
klap is een daalder waard! 
 

 
Overgenomen uit  
 

Herinneringen uit mijn jeugd: Ik heb het allemaal meege-
maakt en had het niet willen missen. Het was een tijd dat... 

 

Je moeder om vijf uur de piepers ging jassen. De bakker nog aan de 
deur kwam. Je een liter melk los kon kopen. Je bij Jamin een ijsje 
kocht voor een duppie. Je opbleef voor Cassius Clay. Maandag bij 
jullie thuis nog wasdag was. Je salaris nog in een loonzakje werd 
uitbetaald. Je Ard en Keessie hebt zien schaatsen. Je op vrijdag in 
de teil gewassen werd. Je platen van The Beatles hebt gekocht.  
Je nog een platenspeler had. Je twee keer per 
week de zinken vuilnisemmer buiten zette. Je 
nog zondagse kleren hebt gedragen. Je ou-
ders een voorraad aardappels voor de winter 
insloegen. Je moeder in het voorjaar alles 
overhoop haalde voor De Grote Schoonmaak. 
Je nog op Mulo, Huishoudschool of LTS hebt 
gezeten. Je oude kleren mee gaf aan de vod-
denman, die langskwam. Je nog op de pof 
mocht winkelen. Je licht op je fiets had. Er nog 
een draaischijf op jouw telefoon zat. Jouw 
kinderen nog katoenen luiers droegen. Je nog 
op een Kreidler, Zundapp of Puch hebt gere-
den. Je nog op rolschaatsen met vier wielen 
hebt gereden. Bij jou thuis nog een kolenboer 
eens per jaar eierkolen, antraciet, cokes of briketten kwam brengen. Je 
de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt. Je nog een brui-
ne postzegel van 10 cent op je brieven plakte. Je geld nog bij de Post, 

De kolenboer 
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Cheque en Girodienst stond. Je nog zakjes chips at waar een blauw 
zakje met zout was bijgesloten. Je de laatste 30 cm van je achterspat-
bord wit verfde. Je ophield met voetballen als een politieagent de straat 
in kwam fietsen. Je zilverpapier spaarde voor de missie/zending. Je 
melk in flessen met zilveren doppen kocht. Bij jou thuis een boodschap-
penboekje werd ingevuld en de kruidenier dat kwam ophalen. Je naar 
schaatsen in het Bisletstadion keek. Je Nederland in de finale van het 
WK voetbal hebt zien spelen. Je 's avonds bij een glaasje ranja of prik 
pinda's mocht doppen boven een krant. Je Den Uyl nog hebt gekend. 
Je moeder oranje kassabonnen van De Gruyter spaarde. Je nog zonder 
GSM de deur uit ging. Je een zakpatat voor een kwartje hebt gekocht. 
Dat je een pakje sigaretten kocht voor 80 cent. Dat je voor dat bedrag 
een hele liter benzine kon tanken. Dat je speldjes hebt gespaard. Als je 
in een bus stapte dat de chauffeur gewoon rookte achter het stuur en dat 
je als passagier gewoon rookte, ook in trein en vliegtuig. Dat je alleen 
contant kon betalen of een cheque in kon vullen. Je op Bazooka kauw-
gom hebt gekauwd. Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca-Cola.  
Je mens-erger-je-niet of halma 
aan de huiskamertafel speel-
de. Dat de buurt één keer per 
week kwam kaarten. Dat jon-
gens en meisje niet bij elkaar 
op school zaten. Dat je een 
school had voor jongens en 
een aparte school voor meis-
jes. Dat je naar de tv moest 
lopen om op een andere zender te zetten, keus uit Ned 1 of 2 en dan 
een knopje in moest drukken of om de tv harder of zachter te zetten aan 
een knop moest draaien. Dat je op school een tik op de vingers kreeg 
met een liniaal van de leerkracht als je niet luisterde, of dat deze sloeg 
op je billen met de aanwijsstok. Dat de leerkracht je als je niet goed 
oplette met de neus op de tafel drukte door je aan het oor te trekken. 
Dat de woonkamer blauw zag van de rook, dat de mannen pijp rookten, 
en dat dat zo lekker rook. Je Nederland het Eurovisie Songfestival hebt 
zien winnen. Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken. Er in jouw 
jeugd nog geen disco's waren. Je moeder elke vrijdag de stoep schrob-
de. Je stapavond 's avonds om 19 uur begon en dat je uiterlijk om 23 
uur door je vader werd opgehaald. Het was niet allemaal rozengeur en 
maneschijn, maar ik denk toch heel vaak met weemoed terug aan deze 
(voor mij) geweldige tijd!  
 

Overgenomen uit VoeksOnline van februari 2022 
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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/ 


