
 

Purmerend, 1 september 2022 
 

Voorwoord 
 

Horen… 
 

Zeer waarschijnlijk kent u het beeldje van de drie aapjes. Zij ver-
beelden: Horen, Zien en Zwijgen. Denkend over een voorwoord 
voor het septembernummer van 
onze nieuwsbrief kwam dat beeld 
in me op. Daarbij wist ik ook 
meteen dat ik de vorige keer dus 
eigenlijk verkeerd begonnen was. 
Toen schreef ik over Zien. Toch 
leek het me wel leuk om het over 
die drieslag te hebben ook al is 
de volgorde niet helemaal correct.  
En toen spookte ook nog een gedicht van Annie M.G. Schmidt door 
mijn hoofd.  Dat gaat helemaal over horen en over meneer Haan. 
(U vindt het op pagina 3 in deze Nieuwsbrief.) Daarin wordt op on-
navolgbare wijze uitgelegd wat er gebeurt met iets van ‘horen zeg-
gen’. Zo gaat het met nieuwtjes die worden doorverteld.  
Tegenwoordig gaan die nieuwtjes met een enorme vaart de hele 
wereld over. Ergens op de wereld zegt een belangrijke meneer of 
mevrouw iets en vijf minuten later lezen we het op onze telefoon, 
horen het via de radio, krijgen het met beelden en commentaar op 
de televisie en lezen het de volgende dag ook nog eens in de 
krant. Of deze weergegeven opmerking dan nog steeds klopt is 
zeer de vraag. Vaak denk ik dat het lekker wordt opgeklopt en het 
steeds belangrijker is geworden. Misschien wel mooi meegeno-
men, extra aandacht en dat is juist iets dat sommige mensen ei-
genlijk graag willen. Bewust lekken, noemen ze dat. 
 

Er wordt wel eens gezegd dat de beste manier om iets niet ge- 
heim te houden is onder geheimhouding aan iemand  
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vertellen wat er gebeurd is. Het gaat dan als een lopend vuurtje rond. Wel-
licht komt er dan onderweg van alles bij en dan sluit het naadloos aan bij 
dat gedicht. 

Toch is horen heel belangrijk. Horen doe je 
met je oren en ‘als die in kwaliteit achteruit 
gaan bezoeken we daarvoor een speciaal-
zaak waarvoor we dagelijks reclame zien 
op de tv. De één is nog deskundiger dan de 
ander, zo’n apparaat lost veel op, maar niet 
alles. Want horen, het heeft alles maken 
met aandacht. Ik kan het weerbericht horen 
en even later echt niet weten wat er gezegd 
is. Heb ik er belang bij dan weet ik het nog 

wel. Dan luister ik met aandacht en hoor ik prima wat er gezegd wordt. 
 

Raar idee dus: je kunt van alles horen zonder het te horen. En wil je 
gehoord worden dan is het van belang dat er met aandacht geluisterd 
wordt. Dat geldt voor mensen met gehoorproblemen maar ook in het 
algemeen. Een verhaal aanhoren vraagt concentratie en als je even 
afdwaalt hoor je niet meer waar het over gaat of trek je misschien wel 
een heel foute conclusie. 
 

Vanaf september pakken we onze maandelijkse middagen weer op. Per 
keer wordt er gezocht naar een onderwerp waarover wij een lezing 
aanhoren. De uitgenodigde gast komt met een doordacht verhaal al dan 
niet ondersteunt met beelden. Daarmee is het makkelijker om te blijven 
luisteren. En toch is de vraag of we aan het eind van de middag alle-
maal hetzelfde gehoord hebben. Even dwalen onze gedachten af en 
dan kan het zijn dat je heel iets anders hoort dan de man of vrouw 
naast je. Hoor je nu dingen waarbij je denkt: ‘wat wordt er nu gezegd?’ 
dan kan het handig zijn om even te controleren of dat wel klopt. ’Heb ik 
het goed gehoord?’ Of: ‘Bedoelt u nu dat…?’ 
 

En dan nog dit: 
In de kleine zaal van de Taborkerk is een ringleiding aanwezig. Heeft u 
problemen met horen regel dan uw hoorapparaat zo dat hij op ringlei-
ding staat. Dan hoort u de persoon achter de microfoon vast beter. En, 
mocht dat niet het geval zijn, ga dan eens op een andere plaats zitten. 
Wellicht kunt u het daar beter horen. Dat heeft te maken met de ring die 
in de vloer ligt. 
 

Luisteren het is heel lastig, maar ook heel belangrijk. Het is het begin 
van horen en dat draagt gewoon bij aan onderlinge verbondenheid. 
En… met een beetje extra inspanning voelt iedereen zich ‘gehoord’. 
Horen en gehoord worden, daar gaat het om! 
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Laten we elkaar een goed seizoen toewensen en daarbij proberen te 
horen waar het echt om gaat. 
 

Hanny Somers 
 

Annie M.G. Schmidt - Hendrik Haan 
 

 

Dag mevrouw Vervoort,  
hebt u 't al gehoord?  
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan  
heeft de kraan open laten staan.  
Uren, uren stond ie open.  
Heel de keuken is ondergelopen.  
Denkt u toch es even!  
't Zeil was net gewreven.  
Tss, tss, tss. 
 
Dag mevrouw Van Doren,  
moet u toch 'ns horen.  
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 
heeft de kraan open laten staan. 
Zeven dagen stond ie open.  
Heel het huis is ondergelopen.  
Denkt u toch es even!  
Alle meubels dreven.  
Tss, tss, tss. 
 
Dag mevrouw Van Wal,  
weet u 't nieuwtje al? 
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan  
heeft de kraan open laten staan.  
Zeven weken stond ie open.  
Heel de straat is ondergelopen.  
Denkt u toch es even!  
Alle auto's dreven.  
Tss, tss, tss. 
 
Dag mevrouw Verkamp,  
weet u 't van de ramp?  
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan  
heeft de kraan open laten staan.  
Zeven maanden stond ie open.  
Heel de stad is ondergelopen.  
Denkt u toch es even!  
NIEMAND meer in leven!  
Tss, tss, tss. 

Kijk, wie komt daar aan?  
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan. 
Hendrik, hoe is 't gegaan?  
Had je de kraan open laten staan?  
O, zei Hendrik, 't Was maar even  
en 't verhaal is overdreven.  
De keukenmat  
een tikkie nat,  
onverwijld 
opgedweild, 
zó gebeurd, zó gedaan,  
zei Hendrik Haan. 
 
Alle dames gingen vlug  
teleurgesteld naar huis terug. 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

PCOB: samen eten 
 

Het was de bedoeling de jaarlijkse barbecue dit keer in de tuin van de 
Taborkerk te houden. Maar omdat het dreigde te gaan regenen werd 

gekozen voor de Kleine Zaal. 
Ik was aan de late kant. Rita, Jo 
en ik waren eerst in de Rust-
hoeve geweest. Daar zijn wij 
vrijwilliger. Er was een zang-
dienst waar geholpen moest 
worden.  
Maar hier lieten we ons lekker 
verwennen en dat gebeurde 
ook. Het bestuur verdient een 
applaus. Buiten werd allerlei 
lekkers gebakken en bij ons op 

het bord gelegd. Salade en een wijntje er bij, wat wil je nog meer. Lek-
ker kletsen met je tafelgenoten, gezellig hoor.  

Lekker kletsen met de tafelgenoten  
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In ieder geval gaan we gelaafd en verkwikt de zomer in. Voorzitter Han-
ny wenste ons smakelijk eten en wel thuis en een mooie zomer. En 
daar gaan we dus nu aan beginnen en hopen elkaar gezond en wel 
weer te ontmoeten met vast weer een boeiend programma om ons 
weer mooie middagen te bezorgen.  
Tot september lieve mensen, het ga jullie goed.  
 

Tot ziens en lieve groeten allemaal van Truus Jaarsveld. 
 

Foto-impressie van de barbecue 
 

       

   Het buffet is geopend 
 

Verslag van een weekendje met mijn broers 
 

Ik heb nog vier broers. De vijfde is overleden aan een combinatie 
van Parkinson en dementie, op de leeftijd van 56 jaar. Dat zal mij 
niet meer treffen, want ik ben al ouder. Helaas heeft het mijn jong-
ste broer wel getroffen. Hij is nu 60, maar heeft al enkele jaren te 
maken met deze ziekten. En hij takelt zienderogen af. Ik geef hem 
geen drie jaar meer.  

Kees Paul en Cor Donkervoort bakken buiten De vlag van onze vereniging  

Voldoende voorraad voor de bakkers 
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Kort geleden vierden wij broers zijn verjaardag met een uitstapje. Wij 
gingen naar Rijssen, waar mijn ouders hebben gewoond en begraven 

liggen. Terzijde: Rijssen is u 
waarschijnlijk bekend als 
orthodox Gereformeerd bol-
werk. Dat klopt wel, maar het 
is er mooi wonen en die or-
thodoxie paste mijn vader als 
een jas. Mijn moeder ge-
doogde het. 
 

Onderweg naar Rijssen werd 
mijn broer Gerard gebeld 
door mijn broer Mient. Mient 
zei dat hij vanuit zijn woon-
plaats Groesbeek de toeristi-

sche route door Duitsland had genomen en dat die toch iets langer is 
dan hij had gedacht. Gerard antwoordde dat het geen probleem is en 
dat wij het niet erg vinden om nog even op hem te wachten en dat het 
erg mooi is op het terras van de afgesproken plaats van samenkomst. 
Dat was gelogen, want wij waren nog zeker op een half uur rijden daar 
vandaan. Toen wij aankwamen waren wij daar hooguit vijf minuten eer-
der dan de broer die had gebeld. Wij hadden inmiddels gezien dat het 
café-restaurant waar wij waren pas om 16:00 uur open zou gaan. De 
laatkomer kwam en bood aan om een bestelling te plaatsen. Wij zeiden 
dat hij een leuke plek had uitgekozen maar dat dit etablissement pas 
om 16:00 uur opengaat. Mient dacht dat wij schertsten en vroeg ons wat 
wij wilden bestellen. Wij noemden koffie met appeltaart, water en sinaas-
appelsap en hij sloeg het op in zijn hoofd en liep naar de ingang. Daar 
aangekomen zag hij dat de zaak inderdaad was gesloten en enigszins 
beschaamd liep hij terug naar ons. Wij moesten natuurlijk hard lachen.  
 

In het centrum van Rijssen hebben wij onze honger en dorst alsnog 
gestild op een zonovergoten terras. Daarna liepen wij naar het verzor-
gingstehuis waar mijn vader zijn laatste jaren sleet en wij liepen om het 
complex heen. Gerard verwijderde zich van ons om aan de overkant 
verder te lopen. Daar was immers schaduw van bomen. Tientallen me-
ters verder was de situatie precies omgekeerd en lachten wij Gerard uit 
om zijn keuze voor de ‘schaduwrijke’ overkant. Wij liepen verder naar 
de plaats waar onze voertuigen stonden geparkeerd en reden naar het 
verpleeghuis waar mijn moeder tot haar overlijden had verbleven. Eer-
lijk gezegd deed dat mij niets. Voor mij hadden de wandeling naar en 
rond het verzorgingstehuis en de rit naar het verpleeghuis geen beteke-
nis. En dat gold ook het daaropvolgende bezoek aan de begraafplaats. 

Jaap met zijn vier broers  
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De begraafplaats zelf is prachtig, ruim opgezet, de zon scheen en al-
leen al de wandeling naar het graf van mijn ouders was mooi, maar van 
ontroering bij het graf was 
geen sprake.  Wel hebben wij 
ons nuttig gemaakt door het 
schoon te maken met water, 
een bezem en een spons. 
Want een graf dat wordt 
overwoekerd door bladeren, 
onkruid en mos is toch ook 
geen gezicht.  
 

Daarna reden wij heel lang-
zaam richting Gorssel. On-
derweg deden wij een plek 
aan waar een parkeerterrein 
was op onverharde bodem, waar picknicktafels stonden en speeltoe-
stellen voor kinderen en waar zelfs een toiletgebouw was. Alles vrij toe-
gankelijk. Daar aten wij broodjes en dronken wij melk. Tijdens de lunch 
waren wij onder elkaar. Niemand luisterde mee en wij konden spreken 
over alles waarover wij wilden spreken, zonder dat iemand het kon ho-
ren. Zo hoorde ik dat Gerard nog eens had gevoosd met […], de oudere 
zus van mijn klasgenootje René. Dat had ik nooit geweten. Ik wist wel 
dat […] een wulps meisje was, maar dat mijn oudere broer daar lijfelijk 
contact mee had, had ik nooit bevroed. Ik kende haar van gezicht om-
dat mijn moeder wel eens in de winkel van haar ouders kwam en ik 

soms meeging. Zij verkochten 
naaimachines en mijn moeder 
kocht graag de nieuwste en meest 
veelzijdige machine, ongeacht de 
prijs, met inruil van de machine die 
zij had. ‘Naaicentrum Van Vliet’ 
organiseerde modeshows van 
zelfgemaakte kleding en ik ben een 
keer mee geweest naar de 
schouwburg waar zo’n evenement 

plaatsvond. Dat is niet meer. Kleding is zo goedkoop geworden dat zelf-
maken in ieder geval om financiële redenen geen voordeel biedt.  
 

In Gorssel bezochten wij het museum voor moderne kunsten, ‘More’. 
Het toegangskaartje kostte mij € 19,00. Mijn broers waren voordeliger 
uit, want zij konden gratis naar binnen omdat zij een museumjaarkaart 
hadden ofwel een bewijs van deelname aan de Vriendenloterij. Als 
minst verdienende was ik het duurst uit. Maar ik heb niet geklaagd. Zo’n 

Onderhoud van het graf  

Museum More in Gorssel 
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museumjaarkaart kost € 45,00 en door die niet te kopen had ik dat al-
vast uitgespaard. Het museum is gebouwd en ingericht door Hans Mel-
chers, een miljardair met een landgoed nabij het Gelderse Vorden. De 
kunst was aardig, variërend van modern realisme tot iets vaags waar-
van ik de naam niet ken en waarvan ik ook niet onder de indruk was. 
Bijzonder op zichzelf is natuurlijk dat een onbeduidend dorp zo’n duur 
museum heeft. 
 

Na het museumbezoek ver-
trokken wij richting Zutphen, om 
daar te gaan eten in een Turks 
restaurant. Het eten was prima 
en keurig geprijsd, maar wat mij 
echt opviel was de enorme 
drukte in het centrum van Zut-
phen. Wat een prachtige bin-
nenstad! Overal zaten de ter-
rassen vol. Het is maar goed 
dat wij hadden gereserveerd, 

want wij struikelden bijna letterlijk over de voeten van gasten die op het 
terras zaten. Het mooie weer zal daaraan zeker hebben bijgedragen.  
Na het eten gingen de broers die met Gerard meereden, waaronder ik, 
alvast te voet naar de IJsselkade, om daar te worden opgepikt. Ik had 
last van een spierscheuring in mijn rechterbovenbeen en was weinig 
mobiel. Helaas was Gerard een beetje verdwaald toen hij zijn auto 
zocht en het duurde zeker een kwartier, misschien wel een half uur voor 
hij aan kwam rijden. Met mijn blessure was dat onverantwoord lang, 
maar ik heb het overleefd. Wij reden naar Hilversum, waar ik mijn eigen 
auto zou nemen voor de terugreis naar Purmerend. Onderweg vroeg 
mijn zieke broer of het juist is dat ik twee kinderen heb. Dat bevestigde 
ik. Direct daarna zei hij: “Maar van wie is dan het kind van Rachel?” U 
zult het niet weten, maar Rachel is mijn echtgenote, met wie ik twee 
kinderen heb. Ik liet een traan. 
 

Jaap Veenstra 
 
Het programma voor de komende tijd 
 

 Donderdag 22 september 2022. Lezing door Het Rode Kruis: Goed 
voorbereid op noodsituaties. 

 Woensdag 19 oktober 2022: Lezing over Mission Aviation Fel-
lowship (MAF), door Hans Meijerink.  
Mission Aviation Fellowship is een christelijke zendingsorganisatie 
die met vliegtuigen mensen kan bereiken in moeilijk toegankelijke 

Het historisch centrum van de Hanzestad Zutphen 
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gebieden voor hulp en het Evangelie. Ze heeft als belangrijkste 
doelstelling om luchttransport te bieden voor zendingsactiviteiten in 
onder andere Oceanië en Afrika. MAF is opgericht in 1945. 

 Dinsdag 22 november: Lezing door Jenny Gierveld, emeritus hoog-
leraar Sociologie en Sociale Gerontologie aan de VU in Amsterdam. 
Zij deed jarenlang onderzoek naar eenzaamheid en heeft eigenlijk 
maar één boodschap. “Maak tijdig energie en tijd vrij om te zorgen 
dat je kring van naasten op orde is.” Datum onder voorbehoud. 

 Woensdag 21 december 2022: Adventsmiddag met medewerking 
van ds. Aty van Noort. 

 Donderdag 19 januari 2023: Lezing over Palliatieve zorg, door Zorg 
Optimalisatie Noord-Holland. Datum onder voorbehoud. 

 

Alle bijeenkomsten worden gehouden in de Taborkerk vanaf 14.00 uur. 
 

Het bestuur 
 
Lezing door Het Rode Kruis: Goed voorbereid op noodsituaties 
 

De bijeenkomst wordt gehouden op 22 september om 14:00 in de 
Taborkerk. U wordt hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
 

Korte toelichting: 
Nederland is een veilig land, de kans op een ramp is gelukkig niet 
zo groot. Toch is het verstandig om je voor te bereiden op een 
eventuele noodsituatie, zoals wateroverlast of een evacuatie na 
een gasexplosie. Noodsituaties kunnen zich ook in huis voordoen. 
Zoals:  

 Internet oplichting.  
 Brand. 
 Vallen en Struikelen. 
 Babbeltrucs aan de deur. 

Met relatief eenvoudige maatregelen kan het risico aanzienlijk worden te-
ruggedrongen. Denk bijvoorbeeld aan kleine aanpassingen in de woning. 

 

 

Het Rode Kruis in Zaanstreek-Waterland organiseert voor onze vereni-
ging een workshop onder de titel ‘Goed voorbereid’. Leer hoe je bij 
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veelvoorkomende noodsituaties moet handelen. Verder krijg je een aan-
tal handige tips aangereikt. Zo zorgen wij met en voor elkaar voor onze 
veiligheid. 

 Het bestuur 
 

Over onze leden 
 

Overleden 
Mw. W.F. Reinders-van Eijl, Vesta 74, 1443 BR Purmerend 

Wij gedenken haar met eerbied en genegenheid 
 

Nieuw leden 
Dhr. A. Springer, De Oeverlanden 253, 1441 RE Purmerend 
Dhr. G. J. den Otter en mw. H. den Otter-Gierveld, Ponte Vecchio 11, 
1448 KZ Purmerend 

Wij heten deze nieuwe leden hartelijk welkom bij onze PCOB-afdeling. 
 

Het bestuur 
 

Bericht van KBO Purmerend en Omstreken 
 

KBO Ledenbijeenkomst vrijdag 30 september 2022 
 

Wanneer u deze aankondiging leest zullen de meesten onder u van 
een echte zomerse vakantie genoten hebben of u hebt het nog 
tegoed. Wij als bestuur kunnen terugzien op een geslaagde KBO-
vakantie in Vledder, zoals u elders hebt kunnen lezen en niet te 
vergeten in de plaatselijke pers.  
Wij gaan het nieuwe seizoen beginnen op vrijdagmiddag 30 september 
a.s. in `t Stamhuis Kerkstraat 11 – Purmerend. Aanvang 13.30 uur. Zaal 
open 13.00 uur.  

Wat kunt u op deze middag verwachten? Onze 
stadshistoricus Ber de Lange, die altijd op 
onze dagtochten en onze vakanties met zijn 
fotocamera in de aanslag aanwezig is, zal op 
deze middag een selectie van beeld, geluid en 
muziek laten zien, wat een hele verrassing zal 
zijn. Wij vertellen nog niet wat u te zien krijgt. 
Maar ongetwijfeld zullen de diverse opnames 
die gemaakt zijn voor u herkenbaar zijn. 
In de pauze kunnen we daar nog lang van 
nagenieten en natuurlijk na-kletsen over wat 

wij gezien hebben. Oude herinneringen zullen de revue passeren, wat 
wij hebben meegemaakt.  

Ber de Lange  
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Tijdens de pauze, waarin wij onze kelen hebben gesmeerd, hebben de 
zangers van ‘HET BONTE LEVENSLIED’ zich geïnstalleerd en zullen 

ons vermaken met hun 
uitgebreide repertoire, waaraan 
wij dus ook onze medewerking 
kunnen verlenen door mee te 
zingen met dit geweldige koor. De 
stemming zal er weldra zijn, want 
het zijn geen onbekenden voor 
ons. Met de aftrap op deze 
middag is ons nieuwe seizoen 
begonnen en hopen dat wij u op 
de komende ledenbijeenkomsten 

te mogen begroeten.  
Vergeet het niet: uw buren of kennissen zijn van harte welkom om die 
gezellige sfeer bij ons te komen proeven en misschien willen ze ook wel 
lid worden. U bent welkom! 

Wil van Groeningen PR 
 
Diverse berichten 
 

Senioren en Veiligheid, deel 2 
 

In het juli/augustusnummer van de PCOB-nieuwsbrief is aandacht 
besteed aan een brochure over Senioren en Veiligheid van het Mi-
nisterie van Justitie en Veiligheid. In die brochure wordt voorlich-
ting gegeven over de verschillende methodes die toegepast wor-
den door oplichters op meerdere terreinen. 
Uit het hoofdstuk Veilig wonen is in het vorige 
nummer het onderwerp Woninginbraakpre-
ventie besproken. In dit nummer vindt u infor-
matie uit hetzelfde hoofdstuk over de voordelen 
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
 

Politiekeurmerk Veilig Wonen 
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is 
een keurmerk voor woningen die voldoen aan de eisen op het gebied 
van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Een inbreker heeft langer de 
tijd nodig om binnen te komen in een woning die is beveiligd volgens de 
eisen van het Politiekeurmerk. 
 

Beveiliging verkleint kans op inbraak 
Inbreken in een slecht beveiligde woning kost vaak maar 30 seconden. 
Een inbreker bedenkt zich wel twee keer voor hij een woning met het 

Het Bonte Levenslied 
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Politiekeurmerk probeert te betreden. De PKVW-maatregelen zijn van 
groot belang voor de veiligheid en de veiligheidsbeleving. Beveiligings-
maatregelen, zoals gecertificeerd 
hang-en-sluitwerk, goede verlichting 
en overzicht in de straat, verkleinen 
de kans dat een inbreker toeslaat in 
uw woning. 
 

Persoonlijk advies 
Wilt u persoonlijk advies voor uw wo-
ning? Neem dan contact op met een 
Politiekeurmerk-beveiligingsadviseur. 
Kijk op politiekeurmerk.nI voor een 
adviseur bij u in de buurt. 
 

Meer informatie? 
Kijk op maakhetzeniettemakkelijk.nl. 
 

De voordelen van het Politiekeurmerk: 
 De kans op een geslaagde inbraak neemt fors af. 
 De complete beveiliging van uw woning wordt nagelopen, ook 

brandveiligheid en verlichting in en om de woning. 
 Korting op uw inboedelverzekering bij meerdere verzekeraars. 
 Een erkende en betrouwbare PKVW-expert adviseert en voert 

de beveiligingsmaatregelen uit. 
 

 
 

De 5OPlusBeurs ís van 13 tot en met 17 september 2022 in De 
Jaarbeurs Utrecht, open van 10.00 - 17.00 uur. De 50PIusBeurs is al 

28 jaar 's werelds groot-
ste evenement voor ac-
tieve plussers met hon-
derden stands boordevol 
informatie, entertainment 
en aanbiedingen. Thema-
tisch ingedeeld met 
workshops, presentaties 
en vele optredens op 
podia met muziek, mo-

deshow en theater. 
 

Niemand verlaat de 5oPlusBeurs met lege handen! 
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De 50PlusBeurs is verdeeld over 6 thema's  
Vakantie, Wonen, Vrije Tijd, Mode & Beauty, Maatschappij en Gezond-
heid. Geniet van modeshows en optredens, krijg advies over beleggen 
en schenkrecht, ontmoet personalities met interessante presentaties, 
test je fitheid, ontvang haar en make-up tips, neemt deel aan leerzame 
en actieve workshops of profiteer van de vele beursaanbiedingen. 
 

Ontdek het Fietsplein 
Een keur aan elektrische fietsen, fietsroutes en fietsvakanties op het 
Grote Fietsplein. Test, misschien wel uw nieuwe, fiets op het plein! 
Comfortabel, niet te groot, met groen label en misschien wel beter voor 
het milieu! 
 

Praktische info 
 KBO-PCOB stand is te vinden in hal 8, stand 104 
 Beursticket: Kassaprijs: € 20,- In de voorverkoop via internet met 

€ 2,50 korting. 
 

Zelfreinigend openbaar toilet in de binnenstad van Purmerend 
 

De binnenstad van Purmerend heeft vanaf 3 juni 2022 een zelfrei-
nigend openbaar toilet op de Schapenmarkt.  
Het toilet is ook toegankelijk voor 
mindervaliden en iedereen kan er 
gratis gebruik van maken. Raadslid 
Chris Boer van Leefbaar Purmerend 
is de initiatiefnemer geweest in de 
gemeenteraad om een toegankelijk 
toilet te realiseren. Een initiatief dat 
breed gedeeld werd in de raad. Het 
plaatsen van het toilet was een in-
tensief traject. We zijn het gesprek 
aangegaan met de horecaonderne-
mers op en rond de Koemarkt om te kijken naar de mogelijkheden. 
Daarnaast moest er bij de locatiemogelijkheden rekening gehouden 
worden met kabels en leidingen en de mogelijkheid van een aansluiting 
op het riool. Ik ben blij dat we met elkaar een goede plek hebben kun-
nen vinden. Uit de gesprekken met de stad over de toekomst van de 
binnenstad is vaak de vraag gekomen naar een openbaar toilet. Daaruit 
blijkt dat de voorziening aansluit bij de behoefte van de bezoekers.  
 

Eveline Tijmstra, wethouder 

 
 

Opening door Eveline Tijmstra  
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Bericht van landelijk KBO-PCOB 
 

Uit Nieuwsbrief Nationaal 
Seniorenpanel augustus 2022 

 

Onderzoek: 
Waarvoor zijn senioren het bangst? 

 

 
 

 



 
(Advertentie) 

 

Hoe kunnen we omgaan met de veranderingen in onze stad 
 

Toen ik in Purmerend kwam wonen in 1974, zijn wij in de nieuwbouw-
wijk Overwhere neergestreken. Purmerend had toen ongeveer 18.000 

inwoners nu 92.000. Purmerend is toen 
aangewezen als groeigemeente. Uiter-
aard is dat wel heel snel gezegd, maar 
als je een groeigemeente bent komen 
daar ook vele aanpassingen op het ge-
bied van leefbaarheid, cultuur en sport 
en het gemeenteapparaat bij kijken.  
 

Velen van ons hebben aan de wieg van 
deze veranderingen gestaan. Ook is onze 
maatschappij sterk veranderd. Wat te 
denken van de oude giro-acceptkaart en 
even aanlopen bij onze buurtwinkel of 
politiebureau. Alles moest beter en vooral 
sneller, velen van ons hebben daar grote 
moeite mee.  

Ook is onze woonsituatie veranderd, eerst hadden velen van ons een klein 
of groot gezin. Gelukkig waren de woningen wel voorzien op grotere gezin-
nen, waardoor het soms mogelijk was voor ieder kind een eigen kamer in te 
richten. Dat was heerlijk om eigen plekje te hebben waar je zelf leuke din-
gen kon gaan doen. 
 

De huidige woningbehoefte gaat zich maar langzaam aanpassen aan onze 
huidige maatschappij. De gemeente Purmerend heeft daarom al geruime 
tijd geleden een zeer ambitieus plan opgesteld om in 2030 minimaal 10.000 
woningen in verschillende categorieën bij te bouwen, volgens een verdeling 
van 30 % sociaal- en 40 % midden- en 30 % vrije huren.  
Ondanks deze grote en mooie plannen bestaat 
er nog steeds een groot te kort aan woningen 
voor jongeren en vooral voor ouderen en seni-
oren. Hierdoor moeten veel inwoners in hun 
veel te grote woning blijven zitten, terwijl ze 
heel graag naar een mooi appartement met 
alle moderne voorzieningen of in een kleine 
woongemeenschap zouden willen verblijven. 
 

U staat niet alleen, via onze partij zal onze secretaris Kees Denneman 
(0650433471) of ons raadslid Heleen Kokkeel (0299-424398) u heel graag 
van dienst zijn. 
 

Theo Neep, fractievoorzitter Ouderenpartij Purmerend-Beemster 
 

Theo Neep  



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 
tnv: PCOB afd. Purmerend 
 

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/ 


