
 

Purmerend, 1 mei 2022 
 

Voorwoord 
 

Over de waarde van een goed gesprek  
en de oorlog in de Oekraïne  

 

Eind april komt deze Nieuwsbrief uit en dus bestaat de kans dat 
de bijeenkomst van april net geweest is of voor de deur staat 
wanneer u dit leest. Dat is/was de laatste ‘gewone’ bijeenkomst. 
In mei maken we een begin met de zomeractiviteiten en hopen 
we elkaar in een ongedwongen sfeer op een andere manier te 
ontmoeten. Samen onderweg zijn, iets bekijken of samen eten 
maakt andere gesprekken mogelijk dan tijdens een middag 
waar een spreker het woord voert en we af en toe een vraag 
mogen stellen. 
 

Ontmoeting, in gesprek gaan, is van wezenlijk belang. Niet alleen 
voor jongeren, maar ook voor mensen die naar verwachting meer 
verleden dan toekomst hebben. Het is goed om af en toe uit de da-
gelijkse sleur te stappen en tijd te maken voor een gesprek. Nu 
stappen we niet zo ge-
makkelijk naar iemand 
toe om in gesprek te 
gaan. Er is altijd een bar-
rière: ‘Misschien is het 
wel raar als ik een ge-
sprek begin. Zit niemand 
op mijn verhaal te wach-
ten en als ik die ander 
vraag lijkt het wel of ik 
vooral nieuwsgierig ben’. Toch kan ‘een praatje’ het begin zijn van 
een goed gesprek, een waardevol contact. 
 

Ouder worden gaat ook gepaard met verlies. Mensen die uit de        
vertrouwde kring wegvallen waardoor het steeds stiller wordt  
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om je heen. Maar het biedt ook kansen voor nieuwe contacten, een 
verrassende ontmoeting, een nieuw begin. 
 

Nu denk ik, dat samen onderweg zijn dat gemakkelijker maakt. Dus: ga 
gewoon mee naar de Broekerveiling of Elburg. Kom naar het Ilperveld 
of de Taborkerk voor de barbecue. (aanmelden vooraf is noodzakelijk 
en als het vol blijkt te zijn laat u dan op de reservelijst zetten!) 
De zomermaanden hebben ons veel te bieden. Warmte, lange dagen, 
bloeiende bloemen, genieten van een wandeling en een drankje op een 
terras. Misschien ook wel een vakantie nu Corona daar geen streep 
meer door zet. En dat betekent terugkomen met een mooie ervaring 
waar veel over te zeggen valt. 
 

Al met al een heel optimistisch verhaal… Misschien vragen we ons te-
gelijk ook wel af of dat terecht is. De oorlog in Oekraïne is nog lang niet 
voorbij. De reizen die mensen daar vandaan maken hebben niets met 
vakantie te maken, maar alles met vluchten om je leven te redden. Alles 

achterlaten en wanneer 
je ooit terug komt is van 
alles wat je had opge-
bouwd niets meer over. 
Geen huis, maar ook 
vrienden en familie ver-
mist of gedood, of ge-
bleven in een ander land 
dan jouw vluchtland. Dat 
is terugkomen met ver-
halen over de gastvrij-
heid maar tegelijk met 
een gat in je leven. 

Hoe pak je dan je leven weer op? Met vallen en opstaan en met de men-
sen die dan op je levenspad komen. Dat geldt voor hen en op een an-
dere manier ook voor ons. We moeten het allemaal doen met de men-
sen die op ons levenspad komen. Dat vraagt een open houding en be-
reidheid anderen toe te laten in je leven. 
 

Zomermaanden. Voor sommige van ons misschien stille maanden om-
dat familie en bekenden op vakantie gaan, voor anderen nieuwe moge-
lijkheden, maar voor ons allemaal een periode waarin er ruimte kan zijn 
voor ontmoetingen.  
 

We spreken elkaar… 
Hanny Somers 

 

Vluchtelingen uit Oekraïne 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

Verslag algemene ledenvergadering PCOB Purmerend 
woensdag 23 februari 2022 

 

Plaats : Taborkerk, Kleine Zaal 
Tijd  : 14:00 uur 
 

Presentielijst en bericht van verhindering: lijs-
ten op te vragen bij de secretaris. 
 

1. Opening 
 Voorzitter Hanny Somers (foto hier-

naast) opent de vergadering met een 
woord van welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt bijgesteld, in verband 

met ontstentenis van onze ouderenad-
viseur Bert Bouman. Het mondeling 
‘Verslag van de vrijwillig ouderenadvi-
seur/belastingadviseur’ vervalt. Het ver-
slag van Bert’s werkzaamheden hebt u 
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kunnen lezen in de Nieuwsbrief van februari. Vragen kunt u wel 
stellen, die legt het bestuur dan aan hem voor.  

 

3. Rondvraag 
 Voor de rondvraag zijn geen vragen ontvangen. Wel is er een op-

roep van Kees Paul: “Wij hadden de afspraak om met de gemeente 
jaarlijks een bijeenkomst te beleggen, in het kader van belangen-
behartiging. Dat kan ook gaan om eenvoudige dingen als bankjes 
plaatsen, fietsen in de Koestraat, en meer. Het laatste overleg heeft 
in 2019 plaatsgevonden. Hebt u vragen, problemen of voorstellen 
waar de gemeente mee aan de slag kan, dan nodig ik u uit om die 
ter kennis te brengen van het bestuur, zodat het bestuur deze kan 
voorleggen aan de gemeente.” 

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
 Wij hebben dit jaar geen zomerstop. Voor de buitenactiviteiten dient 

u u wel aan te melden. 
 

5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 juli 2021  
 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, met 

dank aan de notulist. 
 Hanny Somers bedankt de mensen die de Nieuwsbrief hebben be-

zorgd bij de leden thuis. Zij laat dit vergezeld gaan van een attentie 
voor dezulken. 

 Kees Paul wordt apart bedankt voor al zijn betrokkenheid bij het 
werk van onze afdeling. Hij had kort geleden gezondheidsproble-
men. Dat maakte ons ervan bewust dat wij iemand nodig hebben 
die de diensten van Kees kan overnemen als de nood aan de man 
komt. Wie kan en wil van hem leren hoe de Nieuwsbrief wordt op-
gemaakt, vermenigvuldigd en gedistribueerd? Het behoeft niet per 

se een lid van de PCOB te zijn. Als u 
iemand kent, laat het dan weten aan 
het bestuur. 
 

6. Jaarverslag 2021  
 van de secretaris 
 Secretaris Jaap Veenstra leest 
 het jaarverslag over 2021 voor: 
 Dit verslag is al gepubliceerd in 
 de Nieuwsbrief van april 2022. 
 

7. Jaarverslag 2021  
 van de bezoekcommissie  
 Truus Jaarsveld doet verslag. “Wij Jaap Veenstra, secretaris  
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hebben elkaar als groep niet gezien. Wel kon ik erop vertrouwen 
dat bij verjaardagen en jubilea kaarten werden bezorgd. Adrie Dor-
repaal en Adrie van der Feen-de Lille zijn gestopt. Elly Heemstra en 
Zwanie Krook hebben zich spontaan gemeld om de ontstane vaca-
tures te vervullen.  

 Hanny Somers: Adrie en Adrie zijn nog niet bedankt voor hun inzet 
als lid voor de bezoekcommissie. Beiden krijgen na afloop van deze 
vergadering een bloeiende plant die in de zaal klaarstaat. 

 

8. Financieel verslag 2021 van de penningmeester  
 Rien Brak: Wij zijn met een klein 

tekort geëindigd, maar het jaar 
daarvoor hadden wij geld over. Al 
met al hebben wij de laatste twee 
jaar quitte gespeeld. Wij hadden 
een meevaller door inkomsten uit 
advertenties. Wij hadden gere-
kend op 100 euro maar het wer-
den er 380. Daar staat tegenover 
dat wij het afgelopen jaar geen 
uitstapjes konden organiseren, 
maar onze vergaderingen moes-
ten wel doorgaan. Dat kon door de 
coronamaatregelen niet meer bij 
de bestuursleden thuis gebeuren. 
Wij weken uit naar de Taborkerk. 
Daar waren kosten aan verbon-
den. Over het geheel is de staat van onze financiën goed. 

 

9. Verslag van de kascontrolecommissie 
 Theo Koelstra doet verslag van de bevindingen van de kastcontro-

lecommissie. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is de kas-
controlecommissie van mening dat de cijfers een getrouw beeld 
geven van de financiële situatie van onze PCOB afdeling. 

 De kascontrolecommissie bedankt de penningmeester en adviseert 
de ledenvergadering om het bestuur te dechargeren voor het ge-
voerde beleid. De leden stemmen hier bij acclamatie mee in. 

 

11. Verkiezing kascontrolecommissie 
 Theo Koelstra heeft twee keer deel uitgemaakt van de kascontrole-

commissie en is volgens de regels niet herkiesbaar. Bert Bouman 
heeft zich gekandideerd. Wim Pronk was reserve-lid en is bereid 
om zitting te nemen. Wij zoeken een nieuw reserve-lid. Wil Molevelt 

Rien Brak, penningmeester 
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meldt zich aan als reserve. De leden stemmen bij acclamatie in met 
de kandidatuur van Bert, Wim en Wil. 

 

12. Begroting 2022 
 Penningmeester Rien Brak licht de begroting toe. “Wij verwachten 

uit te komen op een negatief resultaat van 500 euro, maar wij heb-
ben in het verleden gespaard en daardoor een saldo waaruit dit te-
kort kan worden gedekt.” De algemene ledenvergadering gaat bij 
acclamatie akkoord met de voorgestelde begroting. 

 

13. Toelichting bij de contributie over 2023 
Penningmeester 
Rien Brak stelt 
voor ook in 2023 
de contributie te 
houden op het hui-
dige peil. Theo 
Koelstra zegt zich 
te herinneren dat 
wij twee jaar gele-
den hebben gesp-

roken over het betalen van een paar kwartjes voor koffie en thee. 
Staat dat nog op het programma van het bestuur? Hanny antwoordt 
dat Theo in haar een medestander vindt, maar dat het zittende be-
stuur daar in meerderheid een ander standpunt over inneemt. Cor 
Donkervoort licht toe dat wij nooit van het batig saldo afkomen als 
wij extra inkomsten genereren. 

 Mevrouw Wil Hapé zegt dat een tientje extra betalen geen pro-
bleem zou moeten zijn. Hanny Somers riposteert dat dit nog niet 
nodig is en dat ons uitgangspunt is en blijft de contributie betaal-
baar te houden. 

 Kees Paul voegt hier aan toe dat het beleid steeds is geweest dat 
bezoekers niet behoeven te betalen, vooral uit oogpunt van gast-
vrijheid. 

 

 Ten slotte spreekt Hanny Somers haar dank uit aan Loes 
Schouren. Loes is de spil in de keuken en zorgt voor koffie, thee, 
koekjes en het opruimen van gebruikt serviesgoed, soms samen 
met Greetje. Loes, bedankt daarvoor. Hanny overhandigt een atten-
tie. 

 

PAUZE 
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17. Presentatie over Johannes de Heer, door Nico Rasch 
 Na de pauze was het woord aan Nico Rasch. Hij hield een lezing 

over het leven van de evangelist Johannes de Heer. Nico is regis-
seur geweest bij de EO en had een documentaire gemaakt over 
Johannes de Heer. Bij zijn presentatie toonde hij die en hij vertelde 
over de totstandkoming ervan. Voor een uitgebreid verslag van de-
ze voordracht verwijzen wij naar de Nieuwsbrief van april 2022. 

 Cor Donkervoort bedankt de spreker en geeft hem een pakket met 
artikelen uit de Beemster en Purmerend. 

 

18. Sluiting 
 Hanny Somers sluit de vergadering af met een wens uit de bundel 

‘Geloof, Hoop en Liefde’ van de protestantse kerk. ‘Vrede wens ik 
je toe, zegen wens ik je toe, en aandacht wens ik je toe’. 

 

Jaap Veenstra 
 
Kitty Nooy vertelt over De Ramp van 1666 
 

Voorzitter Hanny Somers heet de aanwezigen in een goed gevulde 
zaal van de Tabor hartelijk welkom op deze bijeenkomst van 23 maart 
van de PCOB. Het is gelukkig weer mogelijk zonder de beperkingen 
van de coronamaatregelen van de afgelopen twee jaren. Wel hangt er 
een nieuwe grauwsluier veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Maar 
naast alle narigheid daarvan zijn er gelukkig ook de geluiden van 
hoop waaruit blijkt dat geweld niet het laatste woord heeft.  
Het onderwerp van deze middag lijkt weliswaar in flagrante tegenstel-
ling daarmee maar laat wel zien dat mensen veerkracht en hoop heb-
ben. De genodigde spreekster is 
mevrouw Kitty Nooy, al eens eer-
der te gast bij de PCOB. Zij haalt in 
haar boek ‘De ramp van 1666’ een 
vergeten stukje van onze vader-
landse geschiedenis naar voren. 
Bevlogen en in hoog tempo neemt 
zij haar toehoorders mee naar het 
eiland Vlieland van 1666, de perio-
de van de Engelse oorlogen. Na 
een nederlaag toegebracht door de 
vloot van De Ruyter hebben de 
Engelsen kans gezien om in een 
jaar tijd een nieuwe oorlogsvloot samen te stellen. En deze verschijnt 
volkomen onverwacht voor de rede van Vlieland. Daar liggen ruim 150 

Kitty Nooy tijdens haar vertelling 
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zwaar beladen Nederlandse koopvaardijschepen te wachten op het 
draaien van de wind om te kunnen uitvaren. Aan de hand van de jongen  
Riemer en met behulp van prachtige illustraties vertelt Kitty hoe de 

meeste van deze schepen 
vernietigd worden. Voor de 
bewoners van het eiland 
maar ook voor de Republiek 
der zeven verenigde Neder-
landen een ramp die verge-
lijkbaar is met het gebeuren 
in Oost-Europa van dit mo-
ment. Uit de geraadpleegde 
werken is af te leiden dat de 
Republiek zich snel hersteld 
heeft.  

 

Een dankbaar applaus van de toehoorders en een met zorg samenge-
steld Purmerend/Beemster pakket zijn voor Kitty Nooy, die van de gele-
genheid gebruik maakt om te vertellen dat zij haar vergoeding doneert 
aan een project van haar kerk waarbij medicijnen worden aangeschaft 
voor ziekenhuizen in Oekraïne. 
En… ze komt graag terug want er is alweer een nieuw boek klaar: Hindi 
de Noorman. Ook weer met prachtige illustraties van de helaas kort 
geleden overleden Terschellinger Frans Schot. 
 

De boekentafel wordt in de pauze en na afloop druk bezocht. De zeer 
aantrekkelijke prijs voor de fraaie boeken doen veel aanwezigen beslui-
ten een of meerdere exemplaren aan te schaffen voor eigen leesplezier 
of voor dat van de kleinkinderen. En met een opdracht en handtekening 
van de schrijfster zelf is dat een cadeau waar je mee aan kunt komen.  
 

De volgende bijeenkomst is donderdag 21 april, waarop de heer Harry 
Brinkman komt vertellen over de ontwikkelingen van de Beemster pol-
der.  Het uitgebreide zomerprogramma staat in onze nieuwsbrief. Zo 
eindigt deze sfeervolle bijeenkomst van onze PCOB. 
 

De voorzitter sluit de middag af met een tekst van Henri Nouwen,  
‘Toch blijven leven’. 

 

1. Hopen is toch blijven leven 
in de vertwijfeling,  
en toch blijven zingen 
in het duister. 
 

2. Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in het morgen, 
is in slaap vallenen wakker worden 
als de zon weer op gaat. 
 

Een groot deel van de koopvaardijvloot  
werd door brand verwoest 
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3. Hopen is bij storm op zee 
land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 
 

4. Zolang er hoop is, 
zolang is er ook bidden, 
en zolang zal God je 
in zijn handen houden. 
 

Verslag: Cor Donkervoort 
 

Herinnering van de reiscommissie 
 

Fijn, dat zoveel mensen zich ingeschreven hebben voor de uitjes, die 
we in de zomer gaan maken. Alleen voor de Broekerveiling op 15 juni 
zijn nog enkele plaatsen over. De bus moet wel vol, anders komen we 
met de kosten niet uit. Dus nog even een plaatsje reserveren! 
Degenen die zich opgegeven hebben voor de vaartocht in het Ilperveld 
op 17 mei krijgen persoonlijk nog bericht van mij over hoe je er moet 
komen en hoe laat. Als je niet zelfstandig daar heen kunt komen we je 
halen. Wel eerst van tevoren de € 10, = overmaken op de rekening van 
PCOB afdeling Purmerend, NL96INGB0000176287. 
 

Hartelijke groetjes, 
 Greetje Boven 

 
Op inspiratietour naar Heiloo 
 

Op donderdag 7 april jl. zijn twee leden van ons bestuur nl. Hanny 
Somers (voorzitter) en Rien Brak (penningmeester) op bezoek ge-
weest bij een bijeenkomst georganiseerd door het landelijk KBO-

PCOB. Het idee was ons te laten 
inspireren tijdens een inspiratie-
tour. Plaats van samenkomst 
was in de prachtige Cultuurkoe-
pel op de Kennemerstraatweg te 
Heiloo. 
 

De dag begon met een lezing door 
dichter en schrijver Marinus van 
den Berg over zijn werk als pries-
ter en verpleeghuispastor bij het 
regionaal palliatief centrum Ca-
denza te Rotterdam. 
 

Daarna kwam Jaap Jongbloed aan 
het woord (u weet wel van het tele-

Marinus van den Berg 
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visieprogramma Vermist). Jaap wees ons op het feit hoe belangrijk het is 
om in beweging te komen en te blijven. Tijdens zijn betoog moesten de 
aanwezigen uit de stoel komen om enkele oefeningen te doen. 
 

Na de lunch begon het middagprogramma waaruit men een keuze kon 
maken uit verschillende workshops. Om zoveel mogelijk ‘mee te nemen’ 
hebben we allebei twee workshops gevolgd. De workshops gingen over 
de onderwerpen: Ledenwerving, het nieuwe besturen, belangenbeharti-
ging en Academie.  
 

Van alle workshops namen we wel iets mee maar met name de work-
shop Academie trok onze belangstelling. De Academie is een digitaal 
platform van KBO-PCOB voor betrokken leden en vrijwilligers om elkaar 
te helpen en te inspireren. 
Wanneer je jezelf registreert en een profiel aanmaakt, kan je optimaal 
gebruik maken van deze website. Je kunt dan documenten openen en 
downloaden, video’s bekijken, digitale cursussen volgen, mensen zoe-
ken en benaderen en agenda-items plaatsen. 
Ook voor de afdeling Purmerend biedt dit mogelijkheden om interessan-
te zaken aan te boren.  
Ook wordt op de Academie een scala aan cursussen aangeboden voor 
vrijwilligers die te volgen zijn bij bepaalde thema’s. Dit project loopt nu 

een halfjaar en wordt 
steeds verder uitge-
bouwd. We vonden dit 
een mooi project van 
de landelijke KBO-
PCOB en zullen in de 
toekomst ons zeker 
meer verdiepen in dit 
mooie initiatief. 
 

Na afloop kregen we 
een tas mee waarin ook materiaal voor ledenwerving.  
 

Zo werden we ‘geïnspireerd’ op deze inspiratietour. 
 

Rien Brak 
 

Onze eigen wijk 
 

Nu denkt u vast aan de wijk waarin u woont. Maar dat is niet 
wat ik bedoel. Met ‘onze’ bedoel ik ‘van ons, ouderen’. En 
vervolgens is het heel breed wat u u daarbij kunt voorstellen. 
Wat ik in ieder geval niet bedoel is een stadswijk die vergrijsd is, 

Ledenwervingsfolder  
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waar dus veel ouderen wonen. En natuurlijk is ook een verzor-
gingstehuis niet ‘onze eigen wijk’. Maar een luxe wooncomplex, 

met een fraaie naam als ‘Beu-
kenstaete’ of zoiets?  
Zo’n heel groot pand, gelegen in 
een parkachtige omgeving, met 
een enorm gazon voor en ach-
ter en een vijver met fontein. 
Dat komt al in de buurt. Ze zijn 
er, er is dus behoefte aan of 
vraag naar. De bewoners moe-
ten wel in goeden doen zijn, 

want de huren zijn hoog, maar daar zit dan vaak wel een vorm 
van verzorging bij, niet medisch, maar maaltijdverstrekking bij-
voorbeeld, en een nachtwaker. Dat klinkt niet slecht toch? Maar 
voor wie meer wil is er niet veel in Nederland. Er zijn natuurlijk wel 
luxe woonomgevingen waar vooral ouderen wonen, zoals villa’s 
rondom een golfcomplex, maar die zijn niet specifiek voor oude-
ren alleen. Verder dan dit gaat het in Nederland niet. In andere 
landen zijn er echter woonwijken die wel exclusief bestemd zijn 
voor ouderen. Het gaat dan om een planologische opzet die wat 
voorzieningen betreft helemaal gericht is op ouderen. Denk aan 
speciale winkels, restaurants, een bibliotheek, een buurtcentrum 
of ontmoetingsruimte, faciliteiten op het gebied van sport en ge-
zondheidszorg, en dienstverleners die iets aanbieden waar oude-
ren belangstelling voor hebben, denk aan een surveillancedienst.  
Zoiets is alleen te realiseren als er voldoende mensen in zo’n wijk 
(of zelfs stadje) wonen. Er zijn landen waar dergelijke wooncom-
plexen zelfs alleen kun-
nen worden binnenge-
gaan via een slagboom 
waar een beveiliger staat. 
Dat zijn dan de zoge-
naamde ‘gated communi-
ties’. Dat zal voor velen 
heel prettig voelen. Toch 
kunnen wij ons zoiets in Nederland moeilijk voorstellen. Het staat 
ver van ons en eigenlijk hoeft het hier ook niet zo. Nederland is er 
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te klein voor. Ons land heeft niet de ruimte, maar is ook betrekke-
lijk veilig en bijna alle voorzieningen zijn dichtbij. Buiten dat, als u 
het al zou kunnen betalen, zou u het dan willen? U zou leven te 
midden van mensen die er net zo voor staan als u, net zo in het 
leven staan, met ongeveer dezelfde ervaringen, dezelfde behoef-
ten en meer. Dat heeft zeker voordelen.  
Altijd aanspraak van mensen die u begrijpen en andersom. Maar 
het zou ook wat eenzaam zijn, nietwaar? Want waar zijn dan de 
andere mensen met wie u ook contact zou willen hebben? In wier 
leven u geïnteresseerd bent. Die zijn dan niet in de buurt, uw kin-

deren niet, uw familie niet, 
uw echte vrienden niet, 
misschien ook uw geloofs-
genoten niet. En zo zijn er 
verschillende kanten aan 
een medaille. Misschien 
moeten wij maar gewoon 
koesteren wat wij hebben 
en dankbaar zijn voor on-
ze gelukzalige kleinscha-
ligheid.  
 

Jaap Veenstra 
 
Over onze leden 
 

Terug in Purmerend 
Mw. B. Moerbeek-Schulp, Bernard Zweersstr. 110, 1443 TH Purmerend 

 

Welkom terug Boukje 
 

Nieuw lid 
Mw. A. Overdijk-Naves, Tureluurhof 31, 1444 AJ Purmerend 

 

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

Het bestuur 
 

Bericht van KBO Purmerend en Omstreken 
 

KBO Ledenmiddag 27 mei 2022 
 

Vrijdag 27 mei a.s. houden wij weer onze maandelijkse 
ledenbijeenkomst in `t Stamhuis Kerkstraat 11 in Purmerend. 

Onze gelukzalige kleinschaligheid  
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Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur. Het bestuur mocht van het 
Rode Kruis Noord-Holland Noord een heel actuele aankondiging 

ontvangen, die ons zeer 
welkom leek. Zij organiseren 
een interessante workshop 
genaamd ‘Goed voorbereid’ 
met als doel mensen voor te 
bereiden op kleine en grote 
noodsituaties in en om het 
huis.  
Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
brand en ontruiming, vallen, 
inbraak, maar ook internet- 

fraude en babbeltrucs. De workshop kan gegeven worden in 
verschillende werkvormen, waarbij op dit moment de BINGO het meest 
populair is.  
Tijdens deze Bingo komen op luchtige manier verschillende 
noodsituaties aan bod. Daarbij prikkelen de actiekaarten de deelnemers 
eventueel tot actie. De workshop is bedoeld voor mensen, die op latere 
leeftijd zelfstandig wonen, maar ook voor mantelzorgers en andere 
geïnteresseerden. 
Elke deelnemer krijgt een consumptie, een kleine attentie en er zijn wat 
prijsjes voor de winnaars van de Bingo. 
Deze middag mag u niet missen, ongetwijfeld is er ook veel te leren. U 
neemt toch ook wel uw buren en/of kennis mee om die gezellig sfeer bij 
onze KBO afd. eens mee te maken. U bent van harte welkom! 
 

Wil van Groeningen, PR 
 

Winnende gedicht ‘Verweven’ van Thea de Hilster 
jaar lang op de poëziemuur bij het Eggert Winkelcentrum 

 

Leden van Dichterskring Waterland schre-
ven een gedicht over de fusie van Purme-
rend en Beemster en inwoners van beide 
gemeenten konden een stem uitbrengen 
op het gedicht dat hen het meest aan-
spreekt. 
 

Het gedicht ‘Verweven’ van Thea de Hilster  
(zie foto) werd met 40% van de stemmen de 
winnaar. 
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Het gedicht zal een jaar lang op de muur van het Eggert Winkelcentrum 
blijven hangen. Het is te lezen vanaf de bank in de Zuidersteeg. 
 

Foto’s: Piet Jonker www.weidevenner.nl 
 

 



 
(Advertentie) 

 

Paastijd en dodenherdenking 
 

Ik vind dit altijd een mooie tijd van het jaar. Pasen is na Kerstmis de meest 
belangrijke Christelijke feestdag. Of eigenlijk dagen. Want net als Kerstmis 
heeft ook Pasen een eerste en een tweede dag.  
En dat is mooi omdat mensen beide herdenkingen op 
verschillende manier vieren. Voor de een is de eerste 
dag een ingetogen dag voor het gezin en de kerk en 
de tweede dag een wat meer losse die in het teken 
van familiebezoek staat. Anderen beleven ook de 
eerste dag met meer mensen en weer anderen heb-
ben niets met de Christelijke traditie en vinden het 
alleen maar fijne en sfeervolle dagen. Ieder mag het 
in ons land op de meest passende manier vieren. 
Sfeervol ook door de muziek. Rond de Kerstdagen veel klassiekers, de hele dag 
op de radio en tv. Tijdens het diner en familiebezoek natuurlijk ook heel modern 
luisteren via Apple Music gestreamd naar de tv. En voor Pasen, hoe kan het an-
ders, de Matthäus passie. Op veel podia te zien en beluisteren en ook te zien op tv, 
dit jaar vanuit Doetinchem. Ik moet zeggen dat ik Bach sowieso heel erg waardeer 
en regelmatig beluister. Maar die passie, dat is wat zeg. Wat een meesterwerk. 
Inmiddels ken ik hele stukken van buiten, maar hoe vaak ook gehoord, het slotkoor 
ontroert iedere keer weer ten diepste. 
 

Het is mooi dat wij onze feestdagen op deze wijze kunnen meemaken. Dat was 
halverwege de vorige eeuw wel anders. Toen was ons land midden in de oorlog. 
Wij waren bezet. Onze steden en dorpen onder de voet gelopen en soms zelfs 
platgebombardeerd. Er zijn nog maar heel weinig mensen die dat zelf hebben 
meegemaakt. Daarom vind ik het heel belangrijk dat wij op 4 mei de gevallenen 
herdenken. Ik doe dat dit jaar wederom bij het intieme kerkje in de Purmer. Ik mag 

daar namens het gemeentebestuur een krans 
leggen na de herdenkingsdienst. Een dienst die 
ieder jaar weer heel indrukwekkend is. Met herin-
neringen uitgesproken door bewoners van de 
Purmer, soms in de vorm van een gedicht. 
 

Wat mij betreft mag deze jaarlijkse herdenking in 
de agenda’s blijven, om nooit te vergeten, tot in 
lengte van dagen. Want zie wat er om ons heen 

gebeurt. Verschrikkingen die wij in 40-45 zagen zien wij nu weer. Ik begrijp werke-
lijk niet dat er zelfs in ons land nog politici zijn die deze aanval op een vrij Europees 
land niet openlijk verafschuwen.  
 

Harry Rotgans, wethouder namens Ouderenpartij Purmerend-Beemster 

Harry Rotgans  
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