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Op de eerste verenigingsbijeenkomst op 19 
september jl. viel de opkomst nog wat tegen. 
Onder andere mooi weer, concurrentie van het 
afscheid van koningin Elisabeth op tv en ande-
re redenen zullen de oorzaak geweest zijn. 
 
Nu het echt herfst geworden is en buitenacti-
viteiten voorlopig niet aan de orde zijn ver-
wachten we in oktober zeker weer een grotere 
opkomst.  
Maandag 17 oktober is er een aantrekkelijk 
programma.  
Mevrouw Yorinde Diepstraten van Landschap 
Noord-Holland houdt een presentatie met als 
thema ”Reis door de natuur en het Landschap 
van Noord-Holland” . Meer hierover leest u op pa-
gina 4 van deze nieuwsbrief. 
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BESTUUR 
Voorzitter      Nel Strijbis, Spanjaardsdam 6, 1834 AC Sint Pancras 

     tel. 06-53674460, e-mail nelstrijbis@planet.nl                                                    
Secretaris  Ritzo Holtman, Keppelsloot 11, 1721 HJ Broek op Langedijk 
                                  tel. 0226-318450,  e-mail dijkenwaard@pcob50plus.nl 
Penningm.               vacature 

    Gerda de Graaf-Duijn, Zomersloot 14, 1721 HB Broek op L.dijk 
    tel. 0226-315305, e-mail gjmdegraafduijn@quicknet.nl 
    Bert Schuller, L. Bogtmanstraat 13, 1724 SV Oudkarspel    
              tel. 0226-313695, e-mail awschuller@quicknet.nl 
    vacature  
 

REISCOMMISSIE 
 

                              Bert Schuller, L. Bogtmanstraat 13, Oudkarspel 
                     tel 0226-313695, e-mail awschuller@quicnet.nl 

    Klaas en Wil Huibers, Grundel 35 BoL         
    tel. 0226-314672, e-mail wikla1@quicknet.nl  

 
                       LIEF– EN LEEDCOMMISSIE 
    Wil Huibers-Groen, Grundel 35, Broek op Langedijk 
   tel. 0226-314672, e-mail wikla1@quicknet.nl 
    Piety Wielemaker-Westra, Pompesloot 46, Br. op Langedijk 
   tel. 0226-427918, e-mail pietyww@ziggo.nl 

                              Tineke Schoon-Slot, Dorpsstraat 20 Broek op Langedijk    
                             tel. 0226-315466, e-mail t.schoon@quicknet.nl 

         Miep Polhuis, Regthuisstraat 3, Oudkarspel  
       tel.0226-313051, e-mail wk.polhuis@quicknet.nl 
         Toos Harder-van Ravensberg, Nuyenburglaan 58, Heerhugowaard 
       tel. 072-5741010, e-mail toosharder@hotmail.com 
         Jo Kloosterboer-de Krijger, Basiussstraat 24, Heerhugowaard  
               tel. 072-5710951, e-mail ckjk1934@gmail.com 

                             
VERSPREIDING  LEDENMAGAZINE 

 
Atze Veldhuis (coördinator) Korteweide 17, 1722 VA Zuid-Scharwoude 
tel. 0226-317936, e-mail ezta081@outlook.com 

 
Margreet Slot    0226-315926 Peter Slot      0226-342095 
Nel de Jong       0226-317737    Siem Schoon       0226-315466 
Jan Kleimeer     0226-318259    Irene Kamp         0226-314804 
Nel Koedijk       0226-315784 Miep Polhuis        0226-313051 
Lien v. Niekerk  072-5714683    Bram Harder       072-5741010 
S.G. Hoekstra   072-5711780 Ben Gootjes        0226-316736 

 
 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door Siem Schoon 

 
Voor vervoer naar de maandelijkse bijeenkomsten kunt u bellen met  
Klaas Huibers (0226-314672) 
U wordt verzocht om de  donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst vóór 17.00 te bellen. 
 
Wilt u, ondanks ons mooie ledenmagazine, de interessante ledenmiddagen en de belangen-
behartiging, uw lidmaatschap van de PCOB opzeggen, dan dient u dat vóór 1 december te 
doen. 
 
Bankrekening:  NL56 RABO 0346 6622 06 t.n.v. PCOB afd. Dijk en Waard 

mailto:wikla1@quicknet.nl


 

 

In Genesis 1 lezen we dat God het licht, de wolken en het water maakte. 
Na de zondvloed, lezen we in Genesis 9 zei God tegen Noach: “Ik beloof u 
en uw kinderen en alle dieren plechtig dat Ik de aarde nooit meer zal ver-
woesten met een grote watervloed. Als teken van dat verbond tussen Mij 
en alle levende wezens plaats Ik de regenboog in de wolken. Als Ik de wol-
ken langs de hemel laat glijden, zal de regenboog verschijnen en Mij aan 
mijn belofte herinneren: 
nooit meer een watervloed 
die alle leven vernietigt. Als 
de regenboog aan de hemel 
staat, zal Ik hem zien en 
denken aan het eeuwigdu-
rend verbond tussen Mij en 
alle levende wezens op aar-
de.” 
In deze tijd van het jaar laat 
de regenboog zich weer zien. 
Het kleurrijke verschijnsel 
hoort immers bij wisselvallig 
weer, waarbij buien worden 
afgewisseld met felle opkla-
ringen. Als de zon doorbreekt tijdens of na de bui loont het de moeite 
even op de lucht te letten.  
De volgorde van de kleuren is altijd hetzelfde: rood, oranje, geel, groen, 
blauw, paars, violet. Maar de intensiteit van de kleuren en de volledigheid 
van de boog, die kunnen verschillen. En bovendien zijn de wolken er om-
heen ook steeds weer anders. 
Kort gezegd ontstaat de boog door het wonderlijke samenspel van licht en 
miljarden regendruppels. 
Daardoor zien wij dan gekleurd licht in de vorm van een boog. Bij kleine 
druppels zijn de kleuren fletser, bij grote druppels helderder. Dan is ook 
vaak een tweede boog te zien, met de kleuren tegengesteld aan de hoofd-
boog. 
Hoe lager de zon staat, des te meer zien we van de boog. Staat de zon 
aan de horizon, dan is de boog precies een halve cirkel. 
Jaren geleden deed God Noach een belofte. En die belofte geeft God ook 
ons! We mogen daar elke keer aan denken als wij kijken naar dit prachtige 
natuurverschijnsel. 
 
Uit Elisabeth. Reinier van den Berg 

 
Verslag van de Ledenvergadering 19 september 2022 
Nel opent de vergadering met een vers uit Genesis 9. Atze begeleidt ons 
op de piano en we zingen lied 754.  Nel roept de leden op mensen te zoe-
ken voor in het bestuur. Ook voor de lief en leed commissie hebben we 
nieuwe leden nodig.  
Er komen jaarkalenders te koop uitgegeven door de PCOB. Hier staan fo-
to’s op van actieve 60-plussers. U kunt zich opgeven als u een kalender 
wilt kopen. Hij kost €7,50 bij ons te koop voor €2,50. 



 

          

Nu krijgt dhr. Tjalling James het woord. Hij 
vertelt ons over een reis in Nepal. Ze starten 
in de hoofdstad Kathmandu. Het gezelschap 
bestaat uit 4 heren en een echtpaar. Allen 
zestigers. Ze komen in november aan, dan is 
het regenseizoen voorbij. Nepal heeft 25 
miljoen inwoners en is een Hindoe konink-
rijk. De belangrijkste godsdiensten zijn Hin-
doeïsme en Boeddhisme. Er zijn veel tem-
pels waar vele goden worden aanbeden. Op veel plekken staan gebedsmo-
lens die kan je laten draaien. Zo worden die gebeden over iedereen ge-
strooid.  
De bedoeling van de groep is een Trekking te doen naar een pas op 5460 
meter hoog. Aan de voet van de Himalaya ligt deze pas. We starten op 800 
meter hoogte. Daar staan 2 gidsen en drie dragers klaar. De dragers dra-
gen onze matrassen, slaapzakken en toiletspullen. Het zijn mensen die op 
de bergen wonen. Zij kunnen beter tegen de ijle lucht. Voor we gaan lopen 
gaan we langs bij een Lama om gezegend te worden. We moeten hier wel 
voor betalen. Dan gaan we op weg en we lopen met stokken om extra 
steun te hebben. Het zijn smalle bergpaadjes. 
Over kloven zijn hangbruggen gemaakt. We 
zien beelden van vogels, vlinders en hagedis-
sen die daar leven. Mooi in beeld gebracht 
met hun namen door de spreker. Horen de 
wind die om de bergen waait en zien stro-
mend water naar beneden komen. Soms zie 
je de lopers staan wachten op een karavaan. 
Alles wordt daar per ezel of mens vervoerd de 
berg op. Na een dag lopen staat er eten en 
een bed  klaar in de dorpjes die we tegen ko-
men. Zo bezoeken we ook de hoogste bioscoop, speciaal voor de toeristen 
geopend.  
Nu hebben we koffiepauze en er wordt een kaart geschreven voor Cor en 
Gre Timmerman. Wegens ziekte. 
Na de pauze gaat Tjalling verder. Na een aantal dagen lopen komen we op 
het hoogste punt. We lopen in de sneeuw. Door de ijle lucht kunnen we 
twintig  stappen doen en dan weer rusten. We zijn erg blij als we het ge-
haald hebben. Hier boven hangen ook gebedsvlaggetjes: het is een kleur-
rijk gezicht. Als we in het eerste dorp komen staan er veel souvenirs zoals  
gebedsvlaggetjes, gebedsmolens en bellen.  Boven is het kaal en groeit er 
weinig. Die kale rotsen zijn imposant om te zien. We willen ook de zonsop-
komst zien. We staan om 5.30 uur op. Als we op het uitzichtpunt komen 
staan er al heel wat mensen. Wij zien het ook op de film, het is adembene-
mend.  
Tijd voor vragen aan Tjalling: Hoe komt het 
dat u in Nepal ging lopen? Een vriend van mij 
werkte in dit land en heeft me uitgenodigd. 
Met hem heb ik de eerste Trekking gedaan. 
Kon u makkelijk een visum krijgen voor een 
vakantie? In Nepal heb je geen visum nodig. 
Het was een mooie film met veel natuur op-
names. 



 

 

Dhr. James wordt bedankt met een bos bloemen en enveloppe met inhoud 
door Nel. Ter afsluiting zingen we lied 220. Volgende Ledenvergadering is 
op 17 oktober met een spreker van het Landschap Noord Holland. 

Reis door de natuur en het landschap op maandag 17 oktober   
Mevrouw Yorinde Diepstraten 
van Landschap Noord-Holland 
houdt op maandag 17 oktober 
’s middags een presentatie met 
als thema ”Reis door de natuur 
en het Landschap van Noord-
Holland” Tijdens deze lezing 
wordt u meegenomen op een 
reis door de provincie Noord-
Holland. Door de lezing krijgt 
men in een notendop inzicht in 
de Noord-Hollandse natuur. 
Wat voor natuur is er in Noord-
Holland en welke planten en dieren zijn er? Hoe luidt globaal de geschiede-
nis van het landschap en hoe beheren wij de gebieden? Aan de hand 
van een foto-video presentatie worden de aanwezigen meegenomen langs 
de natuurgebieden in de omgeving: de duinen, de veenweidegebieden, 
eendenkooien en het waddengebied. Speciale aandacht krijgen de weide-
vogels zoals kievit, grutto en de tureluur. De lezing toont aan dat Noord-
Holland bijzonder afwisselend is qua landschapstypen én dat er veel bij-
zondere landschapselementen en soorten voorkomen. Landschap Noord-
Holland werkt al sinds 1936 aan de bescherming van de specifieke Noord-
Hollandse natuur door gebieden aan te kopen, te beheren en te ontwikke-
len. Er zijn ruim 9.000 vrijwilligers betrokken en 34.917 Noord-
Hollanders die steun bieden aan het werk.  
Wij hopen u op maandag 17 oktober bij PCOB Dijk en Waard te ontmoe-
ten. Inloop vanaf 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur. ´t Trefpunt, 
Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk. Neem ook een buurman, buur-
vrouw, vriend of vriendin mee. Ook zij betalen slechts euro 2 per persoon 
inclusief koffie of thee met iets erbij. Ook gasten zijn van harte welkom. 
 
Verjaardagskalender KBO PCOB 
Op verzoek van meerdere afdelingen is het een ver-
jaardagskalender geworden, zodat hij ook volgend 
jaar (en later) nog gebruikt kan worden, bijvoor-
beeld ook als cadeautje. De kalender dient een mis-
sie. Want als het gaat om senioren leven er nog veel 
stereotype, soms negatieve, beelden. KBO-PCOB wil 
laten zien hoe sterk, sprankelend, veerkrachtig, 
wijs, divers en bijzonder mensen boven de 60 zijn 
door deze te vereeuwigen op een kalender. De foto’s 
en verhalen van onze twaalf modellen op de kalen-
der ontroeren en verrassen door hun kracht en posi-
tieve instelling. Het achterliggende verhaal en foto’s 
‘behind the scenes’ komen terug in het Magazine.  



 

          

Sla je de kalender bijvoorbeeld open op de maand april, dan lees je in het 
aprilnummer van het Magazine het verhaal van deze persoon. En zie je ook 
hoe de foto tot stand is gekomen (en dat was soms nog een hele klus!). 
Formele verkoopprijs is euro 9,95.  Wij (PCOB Dijk en Waard) zullen deze 
kalender tegen een gereduceerd tarief aanbieden aan onze leden en als 
promotie gebruiken voor nieuwe leden. Heeft u belangstelling voor de ka-
lender, stuur dan een bericht aan dijkenwaard@pcob50plus.nl of bel 06 55 
387 988 of geef dit bij binnenkomst aan op de volgende ledenvergadering.  
 
Wonen Plus Welzijn opent de deuren op 8 oktober! 
Ooit gedacht: “Het lijkt me best leuk om me als vrijwilliger 
of medewerker in te zetten bij Wonen Plus Welzijn Dijk en 
Waard?” Of: “Wat doet deze organisatie precies? Neem op 
zaterdagmiddag 8 oktober een kijkje bij de open dag van WPW en krijg een 
indruk van alles dat deze brede welzijnsorganisatie te bieden heeft in de 
regio Heerhugowaard en Langedijk.  
Geniet bijvoorbeeld van een heerlijke maaltijdproeverij. Haak aan bij het 
haakcafé en zie hoe hier de mooiste kleurrijke creaties gemaakt worden, 
ook voor  goede doelen. Kom alles te weten over de ontmoetingsactiviteit 
in de Broekerveiling voor mensen geheugenproblematiek. Weggooien, mooi 
niet! Ook het Repaircafé Heerhugowaard is aanwezig. Deskundige vrijwil-
ligers vertellen hoe zij kapotte apparaten weer nieuw leven inblazen. Leer 
alles over buurtbemiddelaars en buurtverbinders en het mooie project 
‘taalmaatjes’. Natuurlijk is er ook aandacht voor: ‘Talent voor Ambacht’. 
WPW won dit jaar de Pius Prijs met dit initiatief dat in de loop van het jaar 
steeds meer vorm krijgt. En  ‘last but not least’: doe de welzijnscheck of 
doe mee aan het speciaal voor deze dag georganiseerde activiteitenpro-
gramma in de huiskamer van het jongerenwerk!  
Enthousiaste vrijwilligers en medewerkers nemen de tijd voor iedereen die 
meer wil weten over alle diensten en activiteiten. De open dag is van 12.00 
tot 16.00 uur in de Anbouw, Dorpsstraat 610 in Noord-Scharwoude. Het 
belooft een mooie dag te worden. Wij hopen u te zien op 8 oktober! Voor 
het complete programma, zie www.wonenpluswelzijn.nl. Voor meer infor-
matie, neem contact op met tel. 0226-318050 of e-mail naar lange-
dijk@wonenpluswelzijn.nl 
 
Vrijwilliger of deelnemer worden van de contactcirkel? 
Deelname aan een contactcirkel van Wonen Plus Welzijn kan om veel rede-
nen een uitkomst zijn. Voor een veilig gevoel voor wie al-
leen woont en voor wie graag dagelijks een telefoontje ont-
vangt.  Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, evenals 
vrijwilligers die bereid de cirkel draaiende te houden. Dit 
houdt in: de cirkel starten en eindigen zodat die weer rond 
is voor de dag (eens in de vier weken de hele week van 8.30 tot 9.00 uur). 
Op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk dat vanuit huis mogelijk is?  Dit is een 
mogelijkheid om iets voor een ander te betekenen waar dit mogelijk is en 
volgens de huidige vrijwilligers een kleine moeite is.  
Een deelnemer vertelt: "Al acht jaar doe ik mee met de contactcirkel. Wat 
mij vooral aanspreekt is het idee dat ik de anderen al jaren ken, ook al 
spreek ik ze vooral telefonisch. Het voelt heel vertrouwd. Elke dag sta ik 
om 8 uur op. Dan weet ik, ik word gebeld.” Zij vervolgt: “Daarna bel ik de 
volgende. Het is gek, ik kijk er elke dag weer naar uit. Het biedt houvast 
en structuur aan de dag en het idee dat iemand op me let is geruststellend. 

mailto:dijkenwaard@pcob50plus.nl
http://www.wonenpluswelzijn.nl
mailto:langedijk@wonenpluswelzijn.nl
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Wanneer ik niet kan opnemen, dan wordt mijn buur-
vrouw gebeld. Zij heeft mijn sleutel en kan kijken of 
er iets is. Dat geeft een veilig gevoel. Ook wordt actie 
ondernomen als de persoon die ik bel geen gehoor 
geeft."  
De contactcirkel is onderdeel van het thuisabonne-
ment van Wonen Plus Welzijn. Interesse in deelname 
of om vrijwilliger te worden? U bent welkom! Neem 
voor meer informatie / aanmelding contact op via tel. 0226-318050 of Tel. 
072 5717170. E-mailen kan naar langedijk@wonenpluswelzijn.nl  of heerhu-
gowaard@wonenpluswelzijn.nl .  
 
Pas de pensioenwet aan !  
Met die boodschap heeft de Seniorencoalitie een peti-
tie met 61.792 handtekeningen aangeboden aan de 
Tweede Kamer.  “De Seniorencoalitie heeft actief het 
overleg gezocht; met de minister, sociale partners, 
met jongerenorganisaties. Dat overleg heeft resultaat 
gehad, maar nog onvoldoende.” Dat zei John Ker-
stens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden bij de overhandiging. Sa-
men met de bestuurders van ANBO, KBO-PCOB en NOOM was hij naar Den 
Haag gekomen uit naam van een achterban van een half miljoen mensen en 
de ondertekenaars van de petitie. 
Het kabinet belooft een koopkrachtig pensioen voor iedereen, maar volgens 
de ouderenorganisaties kan die belofte niet worden waargemaakt met het 
wetsvoorstel zoals dat nu bij de Tweede Kamer ligt. “We zijn niet per sé tegen 
de Wet Toekomst Pensioenen, maar dit moet je wel in één keer goed doen”, 
zegt KBO-PCOB-directeur Ingrid Rep. 
Met de petitie vraagt de Seniorencoalitie om aanpassingen van het wetsvoor-
stel voor het nieuwe pensioenstelsel. De belangrijkste eisen zijn blijvende in-
dexatie, een eerlijke verdeling van de pensioenpot en een echte stem van 
gepensioneerden in het hele proces. De aanvullende pensioenen zijn al meer 
dan twaalf jaar niet geïndexeerd en in combinatie met de huidige inflatie be-
tekent dit een enorme aanslag op de koopkracht van senioren. 
Op 12 september debatteerde de Tweede Kamer voor de eerste keer over het 
wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel, terwijl er nog geen betrouwbare 
berekeningen liggen over de gevolgen van het nieuwe stelsel voor gepensio-
neerden. ANBO-directeur Anneke Sipkens: “De Tweede Kamer en ook de mi-
nister hebben geen idee hoe de berekeningen van het nieuwe pensioen gaan 
uitpakken.” 
Het nieuwe stelsel moet begrijpelijker worden dan het huidige, maar de oude-
renorganisaties zien dat nog niet voor zich. “Ik zie niet voor me dat het straks 
duidelijk uit te leggen valt hoe het pensioen eruit gaat zien”, zegt Lucía La-
meiro Garcia, coördinator bij NOOM. “Als je niet met een heel helder verhaal 
komt, weet ik niet hoe we dat aan onze achterban moeten uitleggen.” 

mailto:langedijk@wonenpluswelzijn.nl
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Onweer 

Een mistige waas daalt over het land, 
de vogels staken hun gezang, 
een plotse stilte valt, eerlang 
het onweer aanbeland. 
 
De hele natuur houdt de adem in, 
een lichte bries beroert het blad 
en tilt het zachtjes op, zodat 
het ruist en fluistert binnenin. 
 
De lucht kleurt donker als de nacht, 
zwart naderen de wolken, 
ze tuimelen en kolken, 
de wind zwelt aan met groter kracht. 
 
Een bliksemflits doorklieft 't zwerk, 
slaat als een zweepslag in 't rond 
en richt haar lading naar de grond, 
haar grillig licht verblindend sterk. 
 
Gevolgd door donderend geweld, 
de aarde dreunt en beeft, 
en boezemt angst in al wat leeft, 
door regenvlagen vergezeld. 
 
Genadeloos slaan deze neer 
en alles kreunt onder 't gewicht, 
maar in de verte wordt het licht 
en zingt de eerste vogel weer. 
 
 
 
 
 


