
 

Purmerend, 1 juni 2022 
 

Voorwoord 
 

Over de tijd en de vele facetten daarvan 
 

Wat is tijd eigenlijk? Kort geleden las ik in de krant een artikel-
tje over de meetbaarheid van tijd. Helemaal snapte ik het niet, 
maar wat ik wel begreep is dat tijd meten iets heel ingewikkelds 
is. Het is maar waar en wanneer je dat wilt meten. Zoiets. 
 

Toch zette mij dit wel aan het denken. Tijd, we gebruiken het woord 
heel vaak. Kom je op tijd? Ik heb geen tijd. ‘Die goeie ouwe tijd’ 
waarmee we dan iets aanduiden dat ver achter ons ligt. Maar be-
doelen we dan ook hetzelfde? Misschien denkt u daarbij wel terug 
aan de zomer die eindeloos leek en vooral heel warm. Het kan zijn 
dat iemand anders daar een heel ander beeld bij heeft en het tus-
sen aanhalingstekens zet. Zo van ’die tijd waarin het vooral hard 
werken was waarbij er weinig leuks aan was’. 
 

Vrienden van ons zeiden vaak: “Gepensioneerden hebben altijd 
tijd. Jullie hoeven niet meer te werken dus kun je altijd doen waar 
je zin in hebt. Laat opstaan, maar ook genieten van alles wat er te 
genieten is.” De praktijk pakt anders uit. Veel gepensioneerden 
hebben het drukker dan ze het ooit hadden. Snappen vaak niet dat 
er ooit tijd was om te werken. De dagen vullen zich vanzelf en van 
al die mooie plannen van uitgaan in eigen land, genieten van de 
seizoenen, die hobby oppakken… Het komt er niet van. De dag is 
voorbij voor je het weet. 
 

Ook nu hebben we vaak onze mond vol van tijd. Wanneer we er op 
gaan letten is het een woord dat in veel gesprekken voorkomt: heb je 
tijd om dat voor me te doen? Daar heb ik geen tijd voor gehad. Dat kost 
te veel tijd, daar begin ik niet aan… Dat vind ik zonde van mijn tijd… 
Maar ook: dat is een fijne tijdsbesteding. Bij het lezen ben ik  
gewoon de tijd vergeten… 
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Aan zo’n trieste dag lijkt geen eind aan te komen. Tijd die voorbij vliegt of 
juist de dagen die eindeloos lijken te duren. De tijd die lijkt stil te staan. 

Hoe komt het toch dat we dat zo anders 
kunnen ervaren? We tijdens ons arbeid-
zame leven ook tijd hadden voor een 
bestuur of ander vrijwilligerswerk en nu 
denken dat we vooral niet te veel hooi op 
onze vork moeten nemen. Tijd. Ach als 
leden van de PCOB horen we allemaal 
tot die ‘doelgroep’. 
 

En dan hebben we het nog niet gehad over 
de heel andere manier van naar ‘tijd’ kijken. 

Dan zeggen we vaak: in wat voor tijd leven we eigenlijk? Tegenwoordig weet 
je niet waar je aan toe bent. Daarin klinkt ook iets van: vroeger was het dui-
delijk, maar nu… En dan kijken we ook nog naar het nieuws waarin ons 
wordt uitgelegd dat de onbezonnen tijd nu wel achter ons ligt. Op veel ma-
nieren wordt ons duidelijk gemaakt dat het met de wereld de verkeerde kant 
op gaat. Zorgen over klimaat, smeltende ijskappen, te weinig regen, te veel 
mensen op aarde om ze allemaal te voeden. We horen over de oorlog die 
nu na meer dan 75 jaar vrede relatief dichtbij woedt. Onverdraagzaamheid 
tussen landen, maar ook tussen mensen. We spelen voor eigen rechter. In 
wat voor tijd leven we? Het gevaar bestaat dat we bij de pakken neer gaan 
zitten en denken: ‘mijn tijd duurt het wel uit’. 
 

Want er is meer: We hebben ook zo-
mertijd! Lange dagen, goed om buiten 
te zijn, de tijd om te genieten van de 
natuur, cultuur en samen op pad gaan. 
Dat doen we zolang het kan. Ook ons 
zomerprogramma laat zien dat we 
onze tijd anders invullen. Wanneer u 
dit leest hebben we al een bezoek 
gebracht aan het Ilperveld en in juni 
gaan we naar de Broekerveiling. 
Mooie stukjes Noord-Holland waar we 
graag wat tijd doorbrengen. Laten we 
deze zomertijd bewust tijd nemen om 
te genieten van de mooie plekken in ons land en gewoon van het park 
in de buurt of het eigen balkon of tuin. 
Van harte wenst het bestuur u toe dat deze zomer voor u een mooie tijd 
mag zijn. 

Hanny Somers 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

Verslag van de bijeenkomst van de PCOB 
op 21 april in de Taborkerk 

 

Voorzitter Hanny Somers heet alle aanwezigen om 14.00 uur wel-
kom en in het bijzonder de spreker van deze middag de heer Harry 
Brinkman. De heer Brinkman (zie fo-
to) is uitgenodigd om te vertellen over 
de betekenis van het gegeven dat De 
Beemster op de werelderfgoedlijst 
van UNESCO staat. Hij is ex-
burgemeester van Beemster en ex-
voorzitter van de OWHC (Organizati-
on of World Heritage Cities).  
 

Er is veel belangstelling voor deze le-
zing.  
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De heer Brinkman begint met uit te leggen dat Erfgoed betekent dat 
men iets uit het verleden heeft gekregen en doorgeeft aan de toekom-
stige generaties en daarom daar goed voor moet zorgen.  
 

De Droogmakerij Beemster (de 
polder) werd in 1999 opgenomen 
op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO als cultureel erfgoed. 
‘Als een door mensen geschapen 
creatief meesterstuk’.  
Er is ook een UNESCO lijst voor immaterieel erfgoed, zoals bijvoor-
beeld het ambacht van molenaar, en het fruitcorso.  
 

Aan de hand van landkaarten van Noord-Holland door de eeuwen heen, 
laat de heer Brinkman ons zien dat door stormvloeden steeds meer 
land verdween en grote meren ontstonden. Dat werd een bedreiging 
voor de steden. In de zeventiende eeuw ontstond het plan om die me-
ren droog te maken. Behalve de dreiging van het water was er ook be-
hoefte aan meer landbouwgrond voor het verbouwen van voedsel voor 
de groeiende bevolking in Amsterdam.  
Het geld voor de inpoldering van het Beemstermeer was in zijn geheel 
afkomstig van particulieren, een groep draagkrachtige Amsterdamse 

kooplieden, met als drijvende 
kracht achter dit initiatief Dirck van 
Oss. Met het octrooi uit 1608 
kwam er toestemming om het 
meer droog te maken. In 1612 was 
de inpoldering klaar. Een naam die 
voor altijd aan de inpoldering is 
verbonden is die van Jan Adri-
aanszoon Leeghwater, die de lei-
ding had bij de droogmakerij. 
Rond de Beemster kwam een dijk 
van 42 kilometer en een ringvaart 
voor de afvoer van het water.  
De polder werd ingericht volgens 
de principes van de klassieke en 
Renaissance planning, een sche-
ma van Vitruvius, in een strak ge-

ometrisch patroon van vierkanten, kwadranten en rechthoekige kavels.  
Alleen in de Zuidoostbeemster zijn de kavels kleiner. Daar was de beste 
grond en dus geschikt voor tuinbouw.  

Beemster Erfgoedkaart  
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We zien op het scherm een foto van een kopergravure van de landkaart 
van de Beemster. 
Na de pauze beantwoordt de heer Brinkman vragen. O.a. over wat het 
voorstelt om op die Unesco-lijst te staan en hoe je er van af zou kunnen 
raken. Als voorbeeld wordt genoemd het nieuwe gebouw van de 
KONO, de kaasfabriek. Dit gebouw is wat hoger dan in principe is toe-
gestaan. De Keyzerkerk in Middenbeemster geldt als criterium voor de 
hoogte die is toegestaan. Belangrijk is dat de rechte lijnen in de platte-
grond blijven bestaan.  
 

De heer Brinkman wordt hartelijk bedankt voor zijn verhaal en krijgt uit 
handen van Cor Donkervoort een pakket streekproducten.  
Hanny Somers sluit af met een gedicht en wenst iedereen wel thuis. En 
tot ziens bij de uitjes in de komende maanden.  
 

Wil Molevelt 
 

Bezoek aan de Broekerveiling 
 

Op woensdag 15 juni gaan we met de bus naar de Broekerveiling. 
We starten op het parkeerterrein van ‘Albert Hein’. Aanwezig zijn om 8.45 
uur en de bus vertrekt om 9.00 uur. We 
krijgen eerst koffie met gebak en dan 
een boottocht van een uur.  
Vervolgens een rondleiding, dan een lunch! 
‘s Middags gaan we een veiling meema-
ken. Daarna kunt u nog in de winkel en 
museum wat rondlopen. Rond 16.00 uur 
zullen we weer terugrijden. Er zijn nog een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Totale kosten: 50 euro Van tevoren over te malen op de rekening van 
PCOB afdeling Purmerend, NL96INGB0000176287. En vergeet niet uw 
museumkaart mee te nemen. 
 

Hartelijke groet,              Greetje Boven 
 

Over onze leden 
 

Nieuw leden 
Dhr. J. Bosman en mw. P. Schipper-Bas, Plataanstate 35, 1441 ZT P’end 

Wij heten hen hartelijk welkom bij onze PCOB-afdeling. 
 

Verhuisd naar Wormerveer 
Mw. S. Op ’t Land-Brandsma, Oostervenne 43, 1521 PR Purmerend 
 

Het bestuur 

De Broekerveiling 
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Bericht van KBO Purmerend en Omstreken 
 

KBO-ledenmiddag 24 juni 2022 
 

Vrijdag 24 juni 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. De 
activiteiten commissie, in samenspraak met het bestuur, heeft besloten, 
mw. Liesbeth Paarlberg-van den Heuvel, apotheker van de Apotheek de 
Graeff uit Purmerend, uit te nodigen om een presentatie te geven over 
het medicijngebruik. 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 noteer 
uw vragen en zet ze op papier! 
Ongetwijfeld wordt dit weer een leerzame en 
interessante middag waar wij allemaal iets 
van kunnen opsteken. 
Deze middag zal worden afgesloten met onze 
welbekende gezellige BINGO, waar natuurlijk 
ook weer nuttige prijzen zijn te winnen. 
Nogmaals: neem uw buren kennissen of 
vrienden als introducé mee om die gezellige 

sfeer van onze KBO afdeling Purmerend te laten 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 geeft 
het even door, dan krijgt u daarvoor extra bladen. 
 

Wil van Groeningen PR 
 

Bericht van landelijk KBO-PCOB 
 

Fietshelm niet alleen verplichten voor 60-plussers 
 

Het is geen goed idee om het dragen van een fietshelm alleen te 
verplichten voor 60-plussers, zo seniorenorganisatie KBO-PCOB. 
Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV) komt met dit voorstel, naar aanleiding van nieuwe cijfers 

Liesbeth Paarlberg  
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van het CBS over het aantal verkeersdoden dat in 2021 viel. Ingrid 
Rep, directeur KBO-PCOB: “Door één groep aan te wijzen, werk je 
niet alleen stigmatiserend, maar mis je de kans alle fietsongeluk-
ken aan te pakken.” 

Volgens het CBS was de helft van 
de verkeersdoden 60 jaar of ouder 
en vielen deze relatief vaak bij een 
fietsongeluk. 
 

Gelijke fietsers, gelijke helmen 
KBO-PCOB deelt de zorgen van 
het SWOV dat er relatief veel senio-
ren op de fiets onder de verkeers-
doden zijn. Ingrid Rep, directeur 
KBO-PCOB: “We zijn dan ook niet 

tegen een advies om de fietshelm te dragen, maar wel tegen het idee dat 
de helmplicht alléén 60-plussers zou moeten gelden. Op deze wijze krij-
gen senioren weer een beschuldigend vingertje hun kant op. Als je het al 
wil verplichten, dan iedereen. Gelijke fietsers, gelijke helmen.” 
 

Meer nodig dan alleen fietshelm 
Uit de cijfers van het CBS zou ook blijken dat het aantal omgekomen e-
bikers stijgt. Met name senioren maken gretig gebruik van deze elektri-
sche fietsen, omdat dit, ondanks eventuele fysieke achteruitgang, de mo-
biliteit vergroot. Ingrid Rep: “Ook als je ouder wordt, is blijven bewegen 
heel belangrijk. De elektrische fiets is daar een geweldig middel voor. E-
bikers moeten hun snelheid wel aanpassen aan de omstandigheden en 
hun vaardigheden. Je kunt er ongemerkt sneller mee dan raadzaam. Je 
moet je daarnaast realiseren dat evenwicht een belangrijke rol speelt bij 
het voorkomen van een ongeval. Daar biedt de 
e-bike nog geen oplossing voor.” 
 

Hobbels 
Ook doet KBO-PCOB een beroep op de in-
stanties, zoals gemeenten, die de infrastruc-
tuur onderhouden. Ingrid Rep: “De helm helpt 
niet om vallen te voorkomen. Laten we daarom 
Nederland als fietsland zo geschikt mogelijk 
maken en ervoor zorgen dat fietsers zo min 
mogelijk hobbels tegenkomen. Letterlijk. Denk 
bijvoorbeeld aan het weghalen van boomwor-
tels onder het fietspad en het leggen van 
schuine stoepranden.” 

Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB 
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Diverse berichten 
 

De Keyserklim Middenbeemster 
 

Binnenkort is het voor iedereen mogelijk de trap van de toren van 
de Keyserkerk in Middenbeemster te beklimmen om vanaf 32 meter 

hoogte de mooie droogma-
kerij, UNESCO Werelderf-
goed, te bewonderen.  
Onlangs heeft een aantal ge-
nodigden al de gelegenheid 
gehad om een proefklim te 
maken. De Keyserklim zal 
vanaf 28 mei t/m 25 septem-
ber in het weekend geopend 
zijn. Met meer vrijwilligers zou 
ook openstelling op zaterdag 
mogelijk zijn. 
 

 

Overgenomen uit Nieuwsbrief Historisch Purmerend april 2022 nr. 121 
 
Nieuw Toeristisch Overstappunt in Purmerend 
 

In Purmerend, aan de Beemsterburgwal, is op 18 maart 2022 een 
nieuw Toeristisch Overstappunt (TOP) geplaatst.  
Een TOP is een zuil met allerlei recreatieve informatie. Een ideaal start-
punt waar je de auto kunt achterlaten om vandaar heerlijk te fietsen, 
wandelen en varen in Purmerend en om-
geving. Ook vind je op de zuil een ‘wan-
delpaneel’ met leuke, afwisselende én 
gemarkeerde rondwandelingen van het 
wandelnetnetwerk Laag-Holland. 
 

Toerist in eigen land en regio 
Op de opvallend groene informatiezuil 
vind je een verscheidenheid aan fiets-, 
wandel- en vaarroutes. Maar ook be-
zienswaardigheden, horecagelegenhe-
den, overnachtingsmogelijkheden en tips 
voor wat er allemaal te zien, doen en be-
leven is in Purmerend en de regio. Kort-
om, de TOP is een bron van inspiratie 
voor een heerlijk dagje uit in Purmerend 

Keyserkerk Middenbeemster 
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en omgeving. En wil je nóg meer informatie? De VVV in de museum-
winkel is bijna letterlijk om de hoek. 
 

Wandelpaneel 
Ontdek de binnenstad van Purmerend met de stads-, grachten- of bomen-
wandeling. Of wandel de Beemster in aan de hand van de Werelderfgoed 
in het Kwadraat route. Je leest er alles over op het wandelpaneel. 
 

Purmerend en omgeving vanaf het water 
De TOP staat letterlijk in de 
haven van Purmerend en aan 
de aanlegsteiger van Green-
joy. Hier kun je een elektrische 
sloep huren om het landelijk 
gebied rondom de oude 
marktstad Purmerend vanaf 
het water te verkennen. Aan 
de hand van het sloepennet-
werk plan je eenvoudig via 
knooppunten een leuke vaarroute. 
 

Realisatie en financiering 
De realisatie van de nieuwe TOP in Purmerend heeft plaatsgevonden in 
opdracht van het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland en is 
uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland en Bureau Toerisme Laag 
Holland. De financiering van de nieuwe TOP Purmerend is mogelijk 
gemaakt door het recreatieschap Twiske-Waterland en door subsidie 
van de Provincie Noord-Holland. 
Wethouder Mario Hegger: “Een TOP in Purmerend is een lang gekoes-
terde wens die nu in vervulling is gegaan. De groene zuil staat op een 
uitstekende locatie. Hier komen het fiets-, wandel- en vaarnetwerk van 
Purmerend samen. En op de rand van onze gezellige binnenstad met 
leuke winkels, een mooi museum en fijne horeca. Het is de perfecte 
uitvalsbasis om de mooie en unieke plekken in Purmerend en Beemster 
te ontdekken.” 
 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de TOP’s op www.laagholland.com en op 
www.natuurwegwijzer.nl/tops  
 

Overgenomen uit Nieuwsbrief KBO ‘Bij de Tijd’ van mei 2022 
 

Greenjoy, verhuur elektrische sloepen 



10 

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Purmerend 
 

Purmerend -. Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten wor-
den gekeurd, kunnen hiervoor terecht 
bij Goedkope Keuringen op zaterdag 21 
mei en 18 juni in De Rusthoeve, Popu-
lierenstraat 7. Op 16 juli en vervolgens 
eens per maand in de Woonzorglocatie 
De Tien Gemeenten, Hoornselaan 11. 
Voor informatie en een afspraak belt u 
naar het landelijke afsprakenbureau: 
085 - 48 83 616.  
Zelf een datum reserveren kan via de 
website: www.goedkopekeuringen.nl. 
 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 45,00, C/D/E en Taxipas 
€ 60,00. Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een 
afspraak te maken. 
 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverkla-
ring gekocht te worden. Die is verkrijgbaar bij de gemeente en via inter-
net op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het 
CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts 
moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail). 
 

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in 
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te 
maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn 
van harte welkom. 
 
Fiets & Geniet met Tulpenroute Beemster 
 

Beemster – Wat is dit toch genieten! De tulpen bloeien in de 
Beemster weer volop. Wil jij er ook 
van genieten? Dat kan het met het 
Fiets & Geniet pakket – Tulpenroute. 
Dit pakket bestaat uit een digitale rou-
te, een fysieke overzichtskaart met de 
Tulpenroute & Bloesemroute en twee 
sapjes van Eerlijk & Heerlijk.  
Met de digitale route kun je langs de 

tulpenvelden in de Beemster rijden, genieten van de mooie kleurbanen 
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en leuke weetjes over tulpen ontdekken en waar je onderweg kunt 
stoppen voor iets lekkers. Je kunt zelf bepalen waar je start en hoe je bij 
het volgende punt wilt komen. Net wat jij prettig vindt. De route is circa 
50 kilometer. 
En in plaats van de fiets kun je natuurlijk ook een elektrische VISIT 
Beemster Twizy of scooter huren. Dan beleef je de tulpenroute hele-
maal op een unieke manier! 
Het Fiets & Geniet pakket is verkrijgbaar bij het Bezoekerscentrum 
Beemster. Wil je alleen een digitale route? Deze verkrijgbaar in onze 
webshop www.visitbeemster.nl/shop. 
Het Bezoekerscentrum Beemster is geopend van dinsdag t/m zondag 
van 11.00 tot 14.00 uur. 
 

Speciaal verzoek 
We hebben wel het speciale verzoek uit respect voor onze professione-
le telers: de tulpenvelden gelieve niet te betreden! Ook al ziet het er nog 
zo prachtig uit voor een foto. De kans is zeer groot dat je hiermee de 
tulpen beschadigt. 
 

Adviezen om verspreiding corona te beperken 
 

Er geldt nog een aantal corona-adviezen. De vaccinaties werken bij 
veel mensen goed en een grote groep mensen heeft weerstand 
opgebouwd doordat ze besmet zijn geweest met corona.  
Maar het coronavirus is niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek van 
worden. Het kabinet houdt de coronasituatie daarom goed in de gaten 
en onderneemt actie als er verder versoepeld kan worden of als het 
virus weer oplaait. 
 

Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo 
veel mogelijk voorkomen. En kunt u rekening houden met mensen die 
zich nog zorgen maken om hun gezondheid. 

Basisadviezen tegen corona: handen wassen, hoest en nies in je elle-
boog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse 
lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik. 
 

De Rijksoverheid 
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