
 
Purmerend, juli-/augustusnummer 2022 

 

Voorwoord 
 

Zien en gezien worden 
 

Varend door het Ilperveld hebben we allemaal heel veel gezien. 
Vogels, bijzondere bloemen en struiken, heel veel water en el-
kaar. Toch hebben we allemaal niet hetzelfde gezien. Dat komt 
door de plaats in de boot, onze aandacht voor elkaar en door-
dat we nu eenmaal allemaal anders kijken. Misschien heeft u 
ook wel eens meegemaakt dat iets, waar je zelf bij was, door 
een ander wordt verteld waarbij je het gevoel hebt: ‘was ik daar 
bij’? Die ander heeft het anders beleefd en gezien. 
Dat zal ook zo gegaan zijn bij het bezoek aan de Broekerveiling. 
Het maakt ook uit of je daar nooit eerder was of dat het teruggaan 
was naar de omgeving waar je opgroeide. 
 

Zien. Wat is dat eigenlijk? Heeft dat alleen te maken met onze ogen? 
Want als die niet meer zo goed zijn zie je in iedere geval minder dan 
hij of zij die geen bril nodig heeft. Hoe scherp je ziet heeft ook te ma-
ken met de manier waarop je kijkt. Waar je je focus op legt. 
 

Soms loop ik door de stad en loop mensen straal voorbij. Ik heb 
mijn ogen wijd open en ook aan mijn bril mankeert niets en toch zie 
ik mensen niet en heb geen oog voor de etalages. Dat noem ik 
dan: ‘verstand op nul en blik op oneindig’. Het enige waar ik dan op 
let is dat ik niet struikel of tegen iets aanloop. Mijn focus ligt dan op 
de boodschap die ik moet doen en wat ik verder nog in mijn hoofd 
heb. Dan kan het dus gebeuren dat bekenden denken dat ik hen 
niet wil zien, boos ben of zo. En dat kan heel naar overkomen. 
Zien kun je dus op meerdere manieren doen. Gewoon kijken zodat je 
niet botst, maar ook met ruimte om te zien wat er om je heen gebeurt 
of te zien is. Dan heb je een zekere rust waardoor je opmerkzaam  
wordt. Details ziet, getroffen wordt door iets in een etalage  
en gewoon die oude bekende ziet die daar ook loopt. 
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‘Heb je dat gezien’? kunnen we elkaar vragen. Dan hebben we het over 
een uitzending op de tv of iets dat op straat zomaar gebeurde. Het is 

een opmaat tot een gesprek. Het heeft 
iets met je gedaan en je wilt het daar 
met iemand over hebben. Hoe erg, 
onvoorspelbaar, dat was of juist: zo 
mooi, zo ontroerend. Ook dan ontdek 
je dat je heel veel zaken anders er-
vaart, ziet. Eigenlijk ontdek je dan dat 
je met je ogen ook al kiest waar je je 

wel of niet mee bezig wilt houden. 
 

En dan kun je ook nog op een speciale manier naar mensen kijken die 
je pad kruisen. Oppervlakkig, in het voorbijgaan, met een korte groet. 
Soms ook door even aandacht te hebben en dan te zien dat die ander 
iets laat zien van gevoel: blijdschap of verdriet. Wanneer we goed kij-
ken, de tijd nemen om de ander echt aan te kijken, zien we iets van die 
ander waar de betrokkenen zich niet eens bewust van hoeft te zijn. Je 
kunt zomaar zien dat er iets fijns gebeurd is, maar ook als er verdriet is, 
zorgen of pijn. Of zomaar van even behoefte aan een praatje, even con-
tact. Delen dat het je goed gaat, dat je geniet van het mooie weer of dat 
je uitkijkt naar een uitstapje. Maar misschien ook de uitslag van een 
onderzoek dat wordt verwacht. Dat kun je dus ook zomaar zien als je 
even beter kijkt naar die ander. 
 

Andersom is dat natuurlijk ook zo. Wanneer ik laat zien dat ik even geen 
tijd of zin heb om contact te maken ziet de ander dat ook. En daarmee 
heb ik dus de boodschap afgegeven: ‘bij mij moet je vandaag niet zijn’.  
In een oud boekje van Phil Bosmans (zie foto) kwam ik de onderstaande 
tekst tegen. Dat zette mij even stil. Niks: even niet. Maar met een open 
houding het leven door gaan. Kort samengevat: 
hoe goed het zou zijn wanneer we allemaal de 
onderstaande tekst zouden omarmen. 
 

Mensen gaarne zien da’s m’n hobby!  
 

MENSEN GAARNE ZIEN 
dat is 

 mensen je glimlach geven, 
je vriendelijke gezicht, 

- in dagen van vreugde… 
je hand en je hart, 

- in uren van nood… 
je steun en je troost. 

 

                  Hanny Somers 

Zien en gezien worden 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

Excursie Ilperveld, een middag varen in het natuurge-
bied Landsmeer den Ilp 
 

Alle ingrediënten voor zo’n tochtje zijn aanwezig: een prettig ge-
zelschap, goed weer, een goede schipper en een voortreffelijke 
gids die je de natuur letterlijk laat proeven. 
Al na de eerste bocht over het wa-
ter zien we de meerkoet met jon-
gen en ook de fuut met jonkies op 
haar rug tussen de mooie waterle-
lies. Boven het land vliegen de 
kraaien en een buizerd op zoek 
naar kleintjes, die net geboren zijn. 
Dit zijn nestvlieders oftewel vanaf 
het eerste moment zelfstandig. 
Pullentjes zoals onze gids ze be-
noemde. De karekiet en rietzanger 
hoor je overal hun lied zingen en als je goed oplet zie je in de lucht de 
luchtacrobaten, kieviten. 

In afwachting van de boottocht 
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Na een poos varen leggen we aan op 
een eilandje dat aanvoelt als een 
spons. Het beweegt onder je voeten 
en het water komt omhoog. Een heel 
bijzondere ervaring. Op deze onder-
grond groeit de ronde zonnedauw 
(zie afbeelding). 
 

Na ruim twee uur varen zit het erop 
en gaan we weer aan land met de 

platbodemschuit uitkijkend naar de volgende keer. Dit was zeker voor 
herhaling vatbaar!  
 

Met vriendelijke groet, Joop v.d. Rijke en Mara Willemstijn 
 

Museum BroekerVeiling 
 

De oudste doorvaargroenteveiling ter wereld. Op deze historische 
plek in Broek op Langedijk is in 1887 het veilen bij afslag ontstaan. 
Dit systeem wordt tegenwoordig bij alle grote veilingen toegepast. 
De herinnering wordt levend gehouden door het historische veiling-
gebouw en de markante lighallen die boven het water zijn gebouwd. 
Het naastgelegen Rijk der Duizend Eilanden is het land van sterke 
mannen. De tuinder, molenaar, sluiswachter, handelaar, scheepstim-
merman en schipper. Het vak leerde je van vader op zoon. Generatie 
op generatie. Eeuw na eeuw. Vandaag de dag zijn alle sporen uit het 
verleden nog zichtbaar. Het is de missie van Museum BroekerVeiling 
om deze unieke geschiedenis voor toekomstige generaties te waarbor-

Op de voorgrond de gids (l)en de schipper (r) Op zoek naar biodiversiteit 
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gen en te laten zien hoe het leven er aan toe ging vroeger in dit deel 
van het land. 
 

De wekker gaat vroeg af… We gaan vandaag naar de Broeker veiling!  
Voor ons de eerste keer en het voelt als het schoolreisje van vroeger. 
 

Rond 10:00 uur komen we 
aan en worden verwelkomd 
met koffie en een heerlijk 
stukje taart. 
Daarna wordt het tijd om in 
de boot te stappen, een 
open boot met schipper die 
ons duidelijk uitleg geeft. 
Heel vroeger moeten er zo’n 
15000 eilandjes zijn geweest 
waarvan er nu nog ongeveer 
250 in takt zijn. De eilandjes 
worden bedreigd door de 
ganzen en de Amerikaanse rivierkreeftjes. De otter wordt mogelijk inge-
zet om het aanvreten terug te dringen en er worden wilgentenen 
schermen geplaatst.  
Er werden hoofdzakelijk aardappelen verbouwd. Je kunt nu voor € 100,-- 
per jaar een eilandje huren en er zelf een moestuintje onderhouden. 
 

We varen door de Oosterdel (2,5 meter diep), een natuurgebied dat een 
indruk geeft van de landbouwakkers van het Duizend Eilandenrijk. 
In de verte zien we een grote pijp waar witte rook uitkomt, die is van de 

Smith’s fabriek uit de jaren 
60. Voor de aardappelen die 
werden doorgedraaid werd 
bedacht om daar chips van 
te maken. Tegenwoordig is 
het de Lays fabriek en die 
produceert nu verschillende 
smaken. Leuk weetje… dit 
wist ik niet. 
Ook zien we een molen ‘Het 
Zwaantje’, nog steeds werk-
zaam om het gebied te ont-

doen van te veel water. Door de ruilverkaveling in de jaren 60 nam het 
belang van vervoer over water af. 

Het Duizend Eilandenrijk 

Tijdens onze rondvaart 
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Op veel eilandjes bloeien goudsbloem en margriet. Als deze zijn uitge-
bloeid wordt de grond gefreesd en zo wordt de grond weer beschikbaar 
gemaakt om volgend jaar te bebouwen.  

Na de boottocht krijgen we in het 
‘Afmijn-lokaal’ een uitvoerige uitleg 
over hoe de veiling tot stand 
kwam. Er werden in die tijd voor-
namelijk aardappelen, kool, win-
terpeen en uien geveild, en de 
prijs werd bepaald door de koper 
en niet door de verkoper. 
We werden in de gelegenheid ge-
steld om zelf de wijzer van de klok 
stil te zetten en appels, peren en 
groente te kopen. Leuk om eens 
mee te maken. 
Terug in het museum wordt ons 
een uitgebreide lunch aangeboden 
met natuurlijk ook een plak West-
Friese krentenmik. 
 

Als laatste kregen we nog een 
rondleiding door het museum van 

een oud-schoolmeester, vooraf gegaan door een film van enkele minu-
ten. Aan de hand van een maquette was goed te zien hoe groot het 
gebied was, waarbij in die tijd twee families een grote vinger in de pap 
hadden, te weten, de fam. Leegwater en de fam. Glas. 
 

Om half 4 was de bus terug bij het museum om ons weer thuis te bren-
gen. Een fantastisch dagje uit. 

Zwani en Arnold Krook 
 

Zomeractiviteiten 
 

Elders in deze nieuwsbrief leest u het verslag over het bezoek aan 
het Ilperveld. Kort voor het uitkomen van deze Nieuwsbrief is een 
volle bus met PCOB leden naar 
de Broekerveiling gereisd.  
Op woensdag 20 juli vanaf 
17.00 uur staat een barbecue in 
de tuin van de Taborkerk op het 
programma waarvoor zich onge-
veer 45 mensen hebben aange-
meld. (Heeft u daarvoor al 
€ 12,50 overgemaakt op onderstaande banknummer?)  

Tijdens de veiling in het afmijn-lokaal 
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Op dinsdag 23 augustus wordt ons zomerprogramma afgesloten met 
een bezoek aan de zandsculpturen in Elburg. Een geheel verzorgde 
dagtocht inclusief koffie en een lunch. 
Daarvoor is een grote bus gereserveerd 
zodat er nu nog een paar plaatsen beschik-
baar zijn. U kunt zich daar dus nog voor 
aanmelden bij Greetje Boven: 0619047418 
of mail naar: gaboven@kpnmail.nl.  Deze 
dag kost 50 euro. Dit bedrag kunt u, na 
aanmelding, overmaken op banknummer: 
NL96INGB0000176287 ten name van: 
PCOB afd. Purmerend. We vertrekken om 9 
uur vanaf het parkeerterrein van ‘Albert 
Hein’. Ook nu weer een kwartiertje eerder 
aanwezig zijn.  
 

Zomertijd is een tijd van andere dingen doen dan we gewend zijn. Samen 
in een bus kan een heel bijzondere ervaring zijn. Ga mee, geniet van de 
bustocht en van de mensen om u heen.  
Dus: wanneer u zich nog niet heeft aangemeld: dit is uw kans! 
 

Hartelijke groeten, namens het hele bestuur 
 

Op 11-jarige leeftijd schreef Jaap Veenstra 
onderstaande brief aan zijn Beppe 

 

Goes, 7 mei 1971 
 

Beste Beppe,  
ik hoop dat het goed gaat met U. Mama 
komt Dinsdag 11 mei bij U op bezoek. Dat 
is leuk voor U, want dat is net op Uw ver-
jaardag. Natuurlijk hartelijk gefeliciteerd met 
Uw verjaardag. Op school gaat het goed en 
we hebben vanochtend schoolzwemmen 
gehad. Onze klas (ik zit in de vijfde klas) 
heeft woensdag 5 mei tegen de Marius-
school gevoetbald, dat is een school dicht in 
de buurt van de onze, we hebben gewon-
nen met 2-1. Voor Moederdag heb ik al een 
leuk kadootje bedacht, een suède briletui 
van f 4,25. 
Papa rookt al langer dan een maand niet 
meer en dat bespaart mama f 14,- in de 

week. Daar heeft ze al een mooie koffer voor gekocht voor papa’s ver-

Jaap op 11-jarige leeftijd  
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jaardag. En omdat de koffer niet zo duur kost koopt ze er ook nog een 
mooie tas bij. In de vakantie gaan Henk, Ik en mama misschien naar 
Enschede bij tante Joke logeren. Ik en mijn vriendje Jan van Langevel-
de hebben in de paasvakantie een heleboel folders van de A.R.P. rond-
gebracht in Goes maar ook in ’s Gravenpolder, Wilhelminadorp en Kat-
tendijke we hebben ook ballonnen van de AR uitgedeeld, en in Goes en 
omstreken heeft de AR geen stemmen verloren. We hebben er ieder 
een boekenbon van f 5,- voor gekregen. Ik weet nou niks meer en 
daarom hou ik maar op de groeten van  

Jaap Veenstra 
 

Over onze leden 
 

Nieuw lid 
Mw. T. Smelt, Hortensiastraat 36, 1441 HJ Purmerend 

Wij heten haar hartelijk welkom bij onze PCOB-afdeling. 
 

Verhuisd binnen Purmerend 
Mw. B. Moerbeek-Schulp van Bernard Zweersstr. naar Magnoliastr. 23, 1441 DV 
Mw. P.B. Japin van Liduinatuin naar Genuahaven 55, 1448 KK  

 

Het bestuur 
 

Bericht van landelijk KBO-PCOB 
 

Welke gemeente verdient volgens u 
De gebroken stoeptegel? 

 

Een fietspad met gaten, een kapotte bank in het park, een bushalte die 
je bijna onmogelijk kunt bereiken… Het zijn van die ergernissen die 
veel mensen herkennen. En die hoogst ongemakkelijk zijn als je slecht 
ter been bent. Tijd voor onze actie De gebroken stoeptegel!  
 

Uit een peiling onder senioren weten 
we dat de leefbaarheid van de wij-
ken heel belangrijk is. En constate-
ren we dat hier veel te doen valt. De 
meeste signalen die we krijgen gaan 
over gebrek aan onderhoud. Aan de 
stoep, aan de weg, aan de fietspa-
den, grof vuil dat blijft liggen. Noem 
maar op! Wij willen dat met u aan-
kaarten. Wij vragen u daarom: stuur ons een foto van wat u ziet in uw 
gemeente. En vermeld daarbij alstublieft waar het is en wat u zo ergert 
of belemmert. Uw klachten gaan we delen met de gemeenten. En de 
gemeente die de grootste klus te klaren heeft, bieden wij dan – samen 
met de plaatselijke afdeling – De gebroken stoeptegel aan.  
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Stuur uw foto, met de gemeente, de straat die te zien is en wat u 
daar ergert naar communicatie@kbo-pcob.nl of stuur het naar 
KBO-PCOB, De gebroken stoeptegel, Ringwade 67, 3439 LM, 
Nieuwegein.  
 

Diverse berichten 
 

Eigentijdse Respijtzorg in Zaanstreek/Waterland  
 

Midden in de weilanden van Wijdewormer ligt Het Buitenhuis. Hier 
vind je rust en warmte. De deur wordt geopend en je voelt je wel-
kom. Het Buitenhuis is dé plek waar mantelzor-
gers, af en toe, met een goed gevoel, de zorg uit 
handen kunnen geven. 
Het Buitenhuis biedt een warme, gastvrije en 
landelijke omgeving waar je vakantiegevoel be-
leeft en waar professionele zorg op maat wordt 
geboden. Terwijl de gast in Het Buitenhuis ver-
blijft en goed wordt verzorgd, kan de mantelzor-
ger even op adem komen. Het Buitenhuis biedt 
een escape voor de mantelzorger door de zorg 
tijdelijk uit handen te nemen. Uiteraard met volledige toewijding en 
persoonlijke aandacht.  
 

Voor wie? 
Het Buitenhuis is er voor mantelzorgers én voor de 
mensen die zij zorg verlenen. Voor ons zijn het onze 
gasten. Onze gasten zijn volwassenen die thuis 
door mantelzorgers worden ondersteund. Bijvoor-
beeld als er sprake is van een beginnende fase van 
chronische en/of ongeneeslijke ziekte zoals Alzhei-
mer, Parkinson of MS. 
 

Wat wij bieden 
De zorg van thuis wordt voortgezet in Het Buitenhuis, 

24 uur per dag, zeven dagen per week. Onze zorghosts nemen de mantel-
zorg over. Dit zijn zorgprofessionals van De 
Zorgcirkel en speciaal opgeleide vrijwilligers.  
Daarnaast kunnen thuiszorgmedewerkers 
ingezet worden voor aanvullende verzor-
ging en blijft de eigen huisarts verantwoor-
delijk voor de medische begeleiding. Het 
Buitenhuis biedt logeerzorg, coffee & care – arrangementen, flexibel 
verblijf en dagbesteding. 
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Wat zijn de kosten? 
Logeren in Het Buitenhuis wordt vergoed vanuit de Wmo en Wlz waar-
door in veel gevallen de eigen bijdrage voor een all inclusive verblijf 
€ 17,50 per persoon per nacht bedraagt.  
 

Zelf betalen? 
Wilt u het logeren in Het Buitenhuis zelf betalen, neem dan contact met 
ons op over de kosten. Deze kosten betreffen het verblijf met 24/7 on-

dersteuning en activiteiten 
inclusief maaltijden. 
Voor de dagbesteding kunt u 
een beroep doen op de Wmo 
of Wlz. De coffee & care -  
arrangementen worden per 
dagdeel verrekend en kun-
nen tussen 8.00 uur en 22.00 

uur ingepland worden. 
Omdat het altijd maatwerk is, kunt u vrijblijvend in gesprek gaan met 
ons om de mogelijkheden te bespreken. 
 

Het bezoekadres 
Het Buitenhuis, Noorderweg 104,1456 NK Wijdewormer 
 

Contact voor een rondleiding 
Op dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend is het mogelijk 
om een rondleiding te krijgen in Het Buitenhuis. Wilt u een afspraak ma-
ken voor een rondleiding dan kan dat via hetbuitenhuis@zorgcirkel.com 
of 06-21915461 
 

Contact voor reservering en boeking: bel naar 088-55 99 777 of mail naar 
bemiddelingsbureau@zorgcirkel.com 
 

Meer informatie: zie https://www.buitenhuiswijdewormer.nl/ 
 

Senioren en Veiligheid 
 

Maak het ze niet te makkelijk 
 

Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer 
nieuwe manieren om mensen op te lichten. Ook corona levert 
nieuwe methodes op: zo doen criminelen zich voor als verpleger 
en willen ze u zogenaamd komen prikken. Of een bankmedewerker 
komt wel bij u langs, omdat u niet naar de bank kunt komen. He-
laas zien wij dat ouderen vaak het doelwit zijn van deze oplichters. 
 

Daarom hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en zes oude-

Het Buitenhuis  
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renorganisaties – waaronder KBO-PCOB – de handen ineen geslagen om 
voorlichting te geven over de verschillende methodes van deze oplichters. 
“Wij willen u graag inzicht geven in de verschillende methodes en geven 
tips om dergelijke oplichting te voorkomen. Want laten we het ze niet te 
makkelijk maken.” 
 

Aldus het Ministerie van Justitie en Veiligheid 
 

Aandacht voor veiligheid in de afgelopen jaren 
In het verleden heeft onze PCOB-afdeling bij herhaling aandacht aan 
veiligheid besteed. Zo vindt u in de nieuwsbrief van maart 2014 tips om 
inbrekers buiten de deur te houden en in de nieuwsbrief van december 
2015 is een verslag opgenomen van een bijeenkomst met Susan Gie-
lens van de politie en Martine van Vliet, van het Team Integrale Veilig-
heid van de gemeente Purmerend over diverse aspecten van veiligheid, 
Een artikel over een Onderzoek naar de veiligheid van elektronisch 
bankieren in Nederland vindt u in de nieuwsbrief van februari 2020. 
Voor een verslag van een presentatie over veilig bankieren door Mark 
Krom en Fatima Aït Zaït, medewerkers van de Rabobank, verwijs ik 
naar de nieuwsbrief van april 2020. 
 

Thema’s in de brochure van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn: 
 Oplichting  
 Online veiligheid 
 Veilig wonen 
 Contact informatie 

 

Woninginbraakpreventie uit het 
hoofdstuk Veilig wonen 
In de toekomst zullen we van tijd tot 
tijd aandacht besteden aan één van 
de onderwerpen uit deze brochure. 
Dit keer kiezen we voor Woningin-
braakpreventie als onderdeel van 
Veilig wonen. Het is zeven jaar 
geleden dat we het belang hiervan 
onder de aandacht hebben gebracht 
van onze lezers. 
 

Slachtoffer worden van een woninginbraak heeft een enorme impact. 
Uw gevoel van veiligheid wordt aangetast. En wanneer u uw persoonlij-
ke bezittingen kwijtraakt, brengt dat veel emoties met zich mee. 
Hoewel een inbraak nooit voor 100 procent te voorkomen is, kunt u de 
kans op een inbraak wel verkleinen. Met eenvoudige beveiligingsmaat-
regelen zorgt u ervoor dat inbrekers uw woning liever overslaan. 
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Wat kunt u zelf doen? 
 

1. Ramen dicht, lichtje aan en deur op slot 
Inbrekers kijken niet naar hoe u woont, 
maar hoe makkelijk ze binnen kunnen 
komen. Doe daarom altijd de ramen 
dicht, lichtje aan en deur op slot. Ook 
als u maar heel even weg gaat om bij-
voorbeeld de hond uit te laten of om 
even snel een boodschap te doen. 
 

2. Maak het ze niet te makkelijk 
Leg waardevolle spullen uit het zicht. Zet vuilnisbakken weg en berg 
ladders achter slot en grendel op. Dat maakt het lastiger om naar de 
eerste verdieping te klimmen. Zorg ervoor dat criminelen zich bij uw 
huis niet gemakkelijk kunnen verstoppen. Snoei struiken of haal deze 
weg en plaats buitenlampen. 
 

3. Geef het idee dat er iemand thuis is 
Laat een lichtje aan als u weggaat zodat 
uw huis een bewoonde indruk maakt. 
Gebruik een tijdschakelaar en vergeet 
de buitenlamp niet. Uw vertrouwde bu-
ren kunnen u helpen om een oogje in 
het zeil te houden als u wat langer weg 
bent van huis. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven 
en de gordijnen af en toe te sluiten en weer te openen. U kunt ook ge-
bruikmaken van de steeds slimmere apparaten (domotica) om uw wo-
ning van afstand te bedienen. 
 

4. Doe ook uw schuur op slot 
Pas als u de sleutel omdraait, is een deur echt op slot. Dat geldt ook 
voor uw schuur of garage. Vergeet daarom niet ook deze goed op slot 
te doen. Ook als u gewoon thuis bent. 
 

5. Registreer uw kostbare spullen 
De kans is groter dat u uw spullen na 
diefstal terugkrijgt, als u ze tijdens de 
aangifte bij de politie goed kunt om-
schrijven. Download de app Stop He-
ling voor het registreren van uw waar-

devolle eigendommen. Kijk voor meer informatie op www.stopheling.nl 
 

Meer informatie? 
Kijk op: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nI 
 

Samengesteld door de redactie 
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Hoe regel ik een Wmo-vervoerspas? 
 

Als u door uw handicap geen gebruik meer kunt maken van het 
openbaar vervoer, kunt u bij de gemeente een vervoersvoorziening 
aanvragen. Bent u gehandicapt of psychisch niet in staat om met 
het openbaar vervoer te reizen? 
Als u niet meer zelfstandig kunt 
reizen, kunt u aanvullend open-
baar vervoer aanvragen bij het 
Wmo-loket van uw gemeente. 
Nadat uw aanvraag positief is 
beoordeeld, ontvangt u een 
Wmo-vervoerspas. 
 

Medische indicatie 
Bent u 75 jaar of ouder? Dan kunt 
u in de meeste gemeenten zonder medische indicatie een vervoerspas 
aanvragen. Bent u jonger dan 75 jaar? Dan heeft u een medische indi-
catie nodig voor een vervoerspas. Dit wordt in het gesprek met de 
Wmo-consulent bepaald.  
 

Wmo-vervoerspas 
Met de vervoerspas kunt u gebruik maken van het collectieve Wmo-
vervoer in uw gemeente. Dit is in iedere gemeente anders geregeld, 
dus informeer vooral op het gemeentehuis hoe uw gemeente dit aan-
pakt. De vervoerspas is gratis, u betaalt echter wel reiskosten als u een 
rit maakt met het aanvullende openbaar vervoer. U betaalt voor elke rit 
een vast opstaptarief – bijvoorbeeld 1 euro per rit – en daarnaast een 
bedrag per kilometer. Die bedragen verschillen per gemeente. De ver-
voersvoorziening geldt alleen voor lokaal vervoer. Veel gemeentes han-
teren een grens van 15 of 25 kilometer, of vijf zones in het openbaar 
vervoer. 
 

Collectief Wmo-vervoer 
Collectief vervoer betekent bijvoor-
beeld dat u samen met andere 
passagiers met een busje, belbus, 
taxi of rolstoeltaxi reist. Als u buiten 
de gemeentegrenzen met aange-
past vervoer wilt reizen, voor bij-
voorbeeld familiebezoek, theater-
bezoek of om sportwedstrijden te 
bezoeken, wordt het vervoer gere-
geld door Valys. Ook bij Valys kunt 

u een speciale vervoerspas aanvragen. 

Aanvullend Openbaarvervoer in Purmerend 



14 

Aanvragen Wmo-vervoerspas 
De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. 
Iedere gemeente doet dat op haar eigen manier. Wilt u een vervoerspas 
aanvragen, vraag dan eerst een gesprek aan met een Wmo-consulent. 
Het is goed om iemand mee te nemen naar dat gesprek. Iemand die u 
vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een goede kennis, fa-
milielid of mantelzorger. 
 

Overgenomen van de website https://www.ikwoonleefzorg.nl 
 
Betje Wolff museum, dineren en conserveren in andere tijden 
 

‘Dineren bij Betje’ 
 

De kelder staat vol potten en pannen en ingemaakte groente. Fruit 
uit de tuin ligt er donker en koel. In de voorkamer staat een prach-
tig gedekte tafel met het servies 
van 18-eeuws Doorniks aarde-
werk. In de vitrines op zolder 
zijn serviezen te bewonderen in 
soorten en maten. Er zijn kin-
derserviesjes en zelfs rouw- en 
trouwserviezen. 
Elk vertrek heeft een eigen bijzon-
derheid. Ook Betje Wolff in Kippe-
rust heeft een kopje thee bij haar in de buurt staan op een mooi, klein, 
rond tafeltje, een queridon. De pastorietuin is het bekijken meer dan 
waard. Het is een boomgaard met een kruidentuin en een nieuw aange-

legde groente-afdeling waar de 
groenten van vroeger daadwerke-
lijk worden verbouwd. Het is te 
veel om op te noemen. Komt u zelf 
maar kijken! Hartelijk welkom! 
 

Openingstijden van het Betje Wolff 
Museum: dinsdag t/m zondag van 
13.30-17.00 uur. Entree 6 euro, 
museumjaarkaart geldig. De ten-
toonstelling is de hele zomer en 

herfst voor iedereen te bezichtigen. 
Betje Wolff Museum, Middenweg 178, 1462 HL Middenbeemster 
 

Bron: Historisch Genootschap Beemster 
 

Betje Wolff Museum 



 
(Advertentie) 

 

Vrijwilligerswerk, een passende klus voor iedereen 
 

Het leven gaat weer zijn normale gang. Wij zijn lekker op dreef, vergade-
ringen zijn gewoon op het gemeentehuis en om ons heen bloeit het ver-

enigingsleven ook al op. KBO/PCOB vind ik hier 
een mooi voorbeeld van. Er zijn weer bijeen-
komsten en in de verenigingsbladen lees ik 
(bijna) niets meer over Corona. 
Toch heb ik wel zorgen. Tijdens de pandemie wer-
den de signalen steeds meer duidelijk dat mensen 
contact missen. Mensen zijn immers sociale we-
zens en hebben er behoefte aan elkaar te zien, te 
spreken en samen activiteiten te ondernemen. Vóór 
de pandemie ging dat steeds beter, ook dankzij de 
tomeloze inzet van alle vrijwilligers in onze ge-
meente (ik zeg gemeente, stad vind ik niet passend 

omdat nu ook de prachtige droogmakerij deel uitmaakt van Purmerend). Vrijwil-
ligers die zelfstandig of vanuit organisaties als Clup Welzijn, WonenWel-
zijnPurmerend, Waterlands Welzijn of Humanitas hun goede werk deden. 
Velen hebben dit werk weer opgepakt. En zijn er ook in tijden dat persoonlijke 
ontmoetingen niet konden mee doorgegaan door bijvoorbeeld telefonisch con-
tact met mensen te blijven onderhouden. Maar ook een aantal vrijwilligers heeft 
om verschillende redenen afscheid genomen van hun mooie taak. Dat vind ik 
natuurlijk jammer, maar ieder heeft zo zijn/haar eigen redenen en dat respec-
teer ik natuurlijk. Met dat ik dit schrijf wil ik hen veel dankzeggen voor hun inzet 
in de tijd dat zij actief waren. 
Ik vind het mooi om te zien dat nog zoveel mensen de draad weer in fysieke 
zin hebben opgepakt. Zonder deze vrijwilligers zou de gemeente er heel an-
ders uitzien, zou de eenzaamheid veel grotere vormen hebben aangenomen. 
Ik zeg dit vanuit de gedachte dat het er niet zozeer omgaat wat je doet, maar 
dat je iets doet. Of het nu is een kopje koffiedrinken bij de (alleenstaande) 
buurvrouw of buurman, boodschappen halen 
voor iemand die dat zelf niet meer kan, mensen 
begeleiden bij activiteiten of wat dan ook. Ik 
wens hen en ons allen toe dat zij dit nog lang 
blijven doen. 
Tegelijk roep ik ieder die nog geen vrijwilligers-
werk doet op om eens te gaan praten bij een 
van de organisaties die ik noemde. Ik weet ze-
ker dat er voor iedereen een passende klus 
wacht. Een klus die u veel bevrediging geeft want wat is er mooier dan je in te 
zetten voor de medemens en daarvoor veel dank terug te krijgen? Ik wens u 
allen een fijne zomer toe. 
 

Harry Rotgans, wethouder namens de Ouderenpartij AOV Purmerend 
 

Harry Rotgans  
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