
 

Purmerend, 1 november 2022 
 

Voorwoord 
 

Ontmoeting? 
 

Een bijeenkomst van onze afdeling… Vanaf ongeveer kwart 
voor twee komen de leden binnen. Een vriendelijke ontvangst 
door een bestuurslid bij de deur. De zaal is ingericht met tafels, 
met een kleedje en een (kunst)bloemetje, en met de spreker 
wordt de techniek van de presentatie geregeld. Om twee uur: 
de officiële opening waarna de spreker het woord krijgt tot de 
pauze. Tijd voor een sanitaire stop en een rondje koffie of thee 
geserveerd bij de leden aan tafel door het bestuur. Na de pauze 
het vervolg van de lezing, vragen, bedanken van sprekers, af-
sluiting en iedereen gaat op zoek naar de jas en dat was dan 
de bijeenkomst. Meer of minder enthousiast over wat de mid-
dag gebracht heeft gaat iedereen weer naar huis.  
 

Grote vraag die daarbij gesteld kan worden is: waar is dan de ont-
moeting? Op welke manier spreken mensen elkaar, wanneer wordt 
er naar iemands welzijn geïnformeerd? Is er onderling contact? 
Met name vanaf coronatijd is het programma om duidelijke rede-
nen op deze manier ingevuld. Maar hoe aantrekkelijk kan dat zijn 
voor mensen die kennis komen maken? Hoe worden zij enthou-
siast voor onze afdeling van de PCOB? Een goede inleider helpt 
daarbij, maar dat is toch niet alles? Het is geen theatervoorstelling 
of een college. Van zo’n middag mag je toch meer verwachten… 
 

Kort geleden werd ik door een nieuw 
lid geattendeerd op het gemis aan 
beweging en de onmogelijkheid van 

ontmoeting. Kort daarvoor hadden wij in het bestuur een gesprek 
over de manier van koffie/thee schenken tijdens onze bijeenkom-
sten. En … hadden we besloten om voortaan te vragen of u  
even van uw stoel zou willen komen om zelf bij de kar,  
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of misschien wel in de hal uw koffie of thee te halen. Tijdens de bijeen-
komst van oktober hebben we daarvoor de eerste stappen gezet. Be-
langrijke vraag daarbij is: hoe vond u dat? Even onwennig of juist wel 
prima? Even in beweging, even iemand spreken, wellicht gaat het een 
stuk makkelijker zo?  

In de vorige nummers van onze 
nieuwsbrief heb ik uitgebreid 
geschreven over ontmoeting en 
contact maken met elkaar. In 
het dagelijks leven, bij toevalli-
ge ontmoetingen of op af-
spraak. Daarvoor moet zeker 
ook ruimte zijn tijdens onze 
bijeenkomsten. Elkaar echt 
zien, kunnen spreken, een af-
spraak maken… Daarvoor kan 

een ongedwongen pauze ruimte maken. Misschien is het eerst wat on-
wennig, maar ervaring leert dat een pauze vaak voorbij is voor je het 
weet, eigenlijk te kort is omdat u ook… (vult u zelf maar in) nog had 
willen vragen hoe het gaat, hoe de vakantie was of om voor te stellen 
om eens samen een middag te gaan wandelen of naar die tentoonstel-
ling te gaan. Dat soort initiatieven ontstaan gemakkelijker als je even in 
gesprek raakt met elkaar. Misschien ontstaan daardoor wel activiteiten 
buiten de bijeenkomsten om. Het kan allemaal en dat zou veel toevoe-
gen aan onze afdeling. Als bestuur kunnen we dat niet allemaal voor u 
regelen, maar hebt u ideeën kom er dan mee, wellicht kunnen we sa-
men iets organiseren. 
 

Een andere belangrijke reden om deze ingesleten gewoonte te veranderen 
is ook: voor vijftigplussers is het helemaal niet goed om een paar uur ach-
ter elkaar stil te zitten. Bij alle tips voor gezond ouder worden wordt telkens 
gezegd: blijf geen uren achter elkaar zitten, maar kom in beweging, loop 
even een stukje zodat het bloed weer even goed kan door stromen.  
 

En dan ook nog dit: Op de achterkant van iedere nieuwsbrief staat sa-
mengevat waar de PCOB landelijk voor wil staan.  De woorden: ‘dyna-
misch’ en ‘betrokken’ springen daaruit. En als ik dan het begin van dit 
stukje lees kan ik niet anders dan vaststellen dat er voor onze afdeling 
nog werk aan de winkel is. Willen we iets uitstralen van betrokkenheid 
op elkaar, onze leefomgeving en de samenleving dan zou iets meer 
beweging, ook zichtbaar naar buiten, best wel mogen. 
Misschien is dan op een andere manier koffie of thee drinken een 
mooie eerste stap? 
 

Hanny Somers 
 

In gesprek met elkaar tijdens de koffiepauze.  
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Berichten van de eigen afdeling 
 

Presentatie over klimaatverandering en wat wij zelf kunnen doen 
 

De Protestants Christelijke Ouderen Bond afdeling Purmerend 
houdt op maandag 21 november a.s. vanaf 14.00 uur een bijeen-
komst in de Kleine zaal van de Taborkerk.  
Dhr. Rob Veenman, hoogheemraad (lid 
dagelijks bestuur) bij het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier, zal dan 
een lezing geven met als titel: Water en 
klimaat in de buurt, wat kunnen we er 
samen aan doen? 
Het klimaat verandert, het regent vaker en 
intensiever en de zomers worden steeds 
warmer. En ook de zeespiegel stijgt en de 
bodem daalt. Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier verhoogt daarom de 
dijken en verbetert het watersysteem, 
maar ook u kunt rondom uw huis en in de 
buurt veel zelf doen.  Dhr. Rob Veenman  
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In deze lezing worden de moeilijkheden en de mogelijkheden om de 
problemen aan te pakken toegelicht. En u kunt daarbij een belangrijke rol 
spelen, met een klimaatvriendelijke 
tuin en met een buurt zonder hitte-
stress. Samen met uw buren, de 
gemeente en het Hoogheemraad-
schap. Voor een mooi Noord-
Holland en een plezierige leefom-
geving. 
De heer Veenman, de spreker van deze middag, ontving in 2021 de 
Uniepenning van de Unie van Waterschappen, als blijk van waardering 
voor 25 jaar inzet voor het waterbeheer. 
 

Jaap Veenstra 
 

Goed voorbereid op noodsituaties 
 

Een zaal van de Taborkerk gezellig gevuld met 36 leden van de 
PCOB waar, na het oplossen van de gebruikelijke technische pro-
blemen, voorzitter Hanny Somers de bijeenkomst opent. 
Er zijn genoeg zaken die ons bezig houden, nationaal en ook inter-
nationaal. Daar kun je weinig aan doen al spreekt het gedicht wat 
Anne Harmsen gestuurd heeft als reactie op wat Hanny in het 
voorwoord heeft geschreven anders. En nadat zij dit heeft voorge-
dragen kunnen de aanwezigen niet anders doen dan dit te beamen. 
Vervolgens wordt de spreker van deze middag geïntroduceerd. De 
heer Wang is verbonden aan het Rode Kruis Zaanstreek-Waterland 
die een workshop organiseert met als titel ‘Goed voorbereid op 

noodsituaties’.  
Deze wordt niet alleen aan senio-
ren gegeven maar ook aan leer-
lingen van de groepen 7 en 8 van 
basisscholen. Hierbij een korte sa-
menvatting van wat behandeld is. 
Na een korte inleiding en uitleg 
van het rode draadspel vier op een 
rij gaan we in op de risico’s in en 
rond het huis. Door het verlengen 
van de periode van het zelfstandig 
blijven wonen nemen ook de risi-
co’s toe, maar daar kun je je op 
voorbereiden. Vorig jaar kwamen 

103.000 vijfenzestigplussers bij de eerste hulp in ziekenhuizen terecht. 
Hoofdoorzaak was vallen. Dit kan ook veroorzaakt worden door ver-

Dhr. Chih Chun Wang 
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keerd voedsel en/of medicijn gebruik. Belangrijk om de regie over je ei-
gen lichaam te houden. Ziektekostenverzekeraars helpen daarbij door 
het geven van cursussen v.w.b. valpreventie. (En de eerste kruisjes kun-
nen gezet worden op de speelkaarten.) 
De verlichting in huis is een breed 
onderwerp waar simpele oplossin-
gen voor mogelijk zijn. Zo zijn er 
Ledstrips die automatisch aansprin-
gen bij beweging. Belangrijk is een 
opgeruimde trap en voldoende 
handgrepen. Ook het antislipprofiel 
van vloeren is belangrijk. Niet wach-
ten op een grote verbouwing maar 
op tijd aanbrengen.  
Voor het lopen goed en stevig 
schoeisel gebruiken. Vaak is dit 
schoeisel niet modieus maar wel 
verstandig. Een paar open slipper-
tjes zijn lekker in de zomer maar niet echt veilig.  
Ook brand is een veel voorkomend probleem. Het vuur is niet het ge-
vaarlijkst als wel de rook. Je moet binnen dertig seconden een ruimte 
verlaten hebben om niet bedwelmd te raken. Dan moet wel de vlucht-
route vrij van obstakels zijn. Het is goed om ook voor thuis een vlucht-
plan te maken, ook al lijkt dat overdreven. In appartementengebouwen 
dien je altijd de aanwijzingen van de BHV-er op te volgen en natuurlijk 
is er sinds 1 juli de verplichting om brandmelders geïnstalleerd te heb-
ben. Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid. Verzekeringsmaatschap-

pijen worstelen daar nog wel mee. 
Gedacht wordt om als er geen 
rookmelders hangen slechts de 
helft van de schade te vergoeden. 
De levensduur van de batterijen 
van de nieuwe modellen melders is 
ca tien jaar. 
Denk er bij het gebruik van elektri-
sche dekens aan om ze niet op te 
vouwen met het risico van kort-

sluiting. Beter is ze op te rollen. 
Een andere vorm van veiligheid is die van het gebruik van het internet. 
De inleider laat twee informatieve filmpjes zien waarbij niets vermoe-
dende mensen slachtoffer worden van spoofing. Altijd controleren of het 
inderdaad wel je zoon of dochter is geweest die een verzoekje stuurt 
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om iets te betalen. Vernieuw ook regelmatig je wachtwoorden en maak 
gebruik van de tweetrapsidentificatie. 

Na de pauze wordt nog even 
kort de koolmonoxidemelder 
behandeld. Is niet in alle situa-
ties noodzakelijk. Als je alle 
risico’s wilt uitsluiten is plaat-
sing hiervan een mogelijkheid.  
Gebruik passende elektrici-
teitskabels voor de juiste 
apparatuur. De brandweer is 

bezig met een onderzoek hoe de accu’s van fietsen en scootmobiels 
veilig opgeladen kunnen worden. 
 

Houd de hele dag je buitendeuren op slot, maar haal ‘s nachts de die-
venketting er af zodat hulpverleners van buitenaf in je woning kunnen 
komen. Laat daarom ook niet de sleutel in het slot zitten. 
 

Tijdens de rondvraag wordt nog even 
genoemd dat rookmelders voorzien 
moeten zijn van het juiste keurmerk. 
 

Al pratend zijn er vier deelnemers met vier 
kruisjes op de juiste plaats en kunnen, tot 
genoegen van de winnaars, de prijzen 
worden uitgezocht. Tot slot kregen we een 
informatiepakket mee naar huis om alles 
nog eens rustig na te lezen. Veelal beken-
de zaken maar toch goed om alles eens 
op een rijtje gezet te krijgen. 
De penningmeester overhandigt een 
attentie aan de spreker en de voorzitter 
sluit deze bijeenkomst af met een korte 
tekst van Henry Nouwen, Hoop is blij-
ven leven… 
 

Cor Donkervoort 
 
Een lange brief 
 

Bij deze Nieuwsbrief vindt u ook een brief van het landelijk bestuur 
van de PCOB. Daarin wordt uitgelegd dat vier Provinciale KBO 
bonden vanaf januari 2023 zelfstandig verder gaan, waar onder 
KBO Noord-Holland. Voor de landelijke organisatie zal dat zeker 
gevolgen hebben.  
 

In de pauze hebben we elkaar veel te vertellen. 

Informatie om mee te nemen. 
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Deze ontwikkelingen doen afbreuk aan de slagkracht en invloed van de 
vereniging KBO/PCOB. In de doelstelling van de vereniging is nadruk-
kelijk verwoord op te komen voor een stevige positie van senioren. 
Daaraan is de opbouw van de organisatie gekoppeld. Het aantal leden 
dat aangesloten is, is daarvoor van groot belang. 
Voorlopig gaan wij er van uit dat de samenwerking met de KBO-afdeling 
Purmerend voor onze afdeling niet zal veranderen. 

 

Namens het bestuur, Hanny Somers 
 

Schaam u niet 
 

Of juist wel? Want schaamte heeft een functie. Wij weten wat schaamte 
is. Zonder schaamte is schaamteloos. Maar je schamen is niet iets om 
trots op te zijn. En schaamteloos wordt ook als negatief gezien.  
Het kan ook zo zijn dat u jaren geleden anders over iets dacht, een an-
der standpunt innam, dan u nu doet. Schaamt u u dan voor uw vroegere 
opstelling? Kortom, schaamte is een complex begrip, waarbij ‘goed’ of 
‘fout’ nog niet zo snel zijn aan te geven. Ik heb wel eens een schoen 
naar een vrouw gegooid. Dat was niet best, geef ik eerlijk toe. Moet ik 
wel bij zeggen dat ik de schoen eerst naar mij geworpen kreeg. Dan ligt 
het toch iets genuanceerder. In ieder geval denk ik dat het goed is dat 
mensen schaamte kennen. En zoals u weet begon dat al bij Adam en 
Eva in het paradijs. Als zij zich niet hadden geschaamd zouden wij te-
genwoordig wellicht nog steeds naakt over straat gaan. Het lijkt mij dat 
schaamte vooral goed is in de fase waarin het voorkomt dat men iets 
doet dat ongepast is. Dus hoewel schaamte meestal wordt gezien in 
een context die negatief is, kan 
het zeker ook positief zijn. Stel u 
voor dat u iets onaardigs over 
iemand wilt zeggen, en u vraagt 
u af of u dat ook zou doen als die 
persoon er bij is, dan is schaamte 
vooraf nuttig. Dat behoeft overi-
gens geen reden te zijn om altijd maar positief over iemand te spreken. 
Bij Vladimir Poetin, die enorm veel leed op zijn geweten – nou ja, gewe-
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ten – heeft ligt toch echt wel een grens. Maar u begrijpt, het gaat na-
tuurlijk om het algemeen. Omdat de beschikbare ruimte deze keer be-
perkt is moet ik het hierbij laten. Mocht u zelf een keer een artikel willen 
schrijven voor onze Nieuwsbrief, schaam u dan niet en lever kopij aan. 
U moet het wel erg bont maken als uw artikel niet wordt geplaatst. 
 

Jaap Veenstra 
 
Over onze leden 
 

Overleden 
Mw. J. Colijn-Bakker, Levermosstraat 14, 1441 LX Purmerend 

Wij gedenken haar met eerbied en genegenheid. 
 

Verhuisd binnen Monnickendam 
Dhr. en mw. Mengers van Oude Zijds Burgwal 33 naar Pierebaan 117, 
1141AB Monnickendam 
 

Bedankt als lid per 1-1-2023 
Mw. G. Schreuder, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam 
 

Nieuw Lid 
Mw. A.J. Wijhenke-Zegwaard, De Roerdomp 196, 1444 XZ  Purmerend 

We heten haar hartelijk welkom bij onze PCOB-afdeling. 
 

Het bestuur 
 

Bericht van KBO Purmerend en Omstreken 
 

KBO Ledenbijeenkomst vrijdag 28 oktober 2022 
 

Op vrijdag 28 oktober a.s. hebben wij 
onze maandelijkse ledenmiddag in `t 
Stamhuis Kerkstraat 11 – Purmerend. 
Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 
uur. Dan zal in samenwerking met het 
Filmhuis de bekende film The Duke 
vertoond worden.  
De verdere toelichting bij deze film 
vindt u in onze Nieuwsbrief van okto-
ber op pagina 10. Daarbij is echter niet 
de toegangsprijs voor de film vermeld. 

Die bedraagt 3,00 euro p.p. 
 

Ans de Pater, secr. KBO P/O 
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Diverse berichten 
 

Senioren en Veiligheid, deel 3 
 

In de brochure Senioren en Veiligheid van het Ministerie van Justi-
tie en Veiligheid wordt voorlichting gegeven over de werkwijze van 
oplichters op meerdere terreinen. In dit nummer wordt aandacht 
besteed aan Babbeltrucs uit het hoofdstuk Oplichting 
 

Hoe gaat een oplichter te werk? 
De babbeltruc is een vorm van oplichting die in vele vormen voorkomt. 
De meest bekende is dat een oplichter bij u aanbelt en met een smoes 

probeert binnen te komen. Het kan 
zijn dat ze graag gebruik maken 
van uw toilet, of een glaasje water 
vragen. Vaak zijn ze met z'n twee-
en, zodat de één u kan afleiden en 
de ander de diefstal kan plegen. 
 

Ook kan de oplichter zich voordoen 
als iemand anders. Bijvoorbeeld als 

monteur of iemand van de thuiszorg. Vaak komen ze betrouwbaar over, 
omdat zij het uniform dragen van het betreffende bedrijf. 
 

Wat kunt u zelf doen? 
1. Open nooit zomaar de deur voor een onbekende. Maar bijvoor-

beeld gebruik van een kierstandhouder om de deur op een kier 
te kunnen zetten. 

2. Laat nooit een onbekende zomaar binnen. 
3. Vraag om een legitimatie. 
4. Sluit de deur als u binnen iets gaat halen. 

 

Telefonische babbeltruc 
Ook via de telefoon kunnen oplichters u benaderen. De beller doet zich voor 
als de bank of een andere belangrijke organisatie. Zij proberen u te overtui-
gen om direct geld over te maken of ze proberen belangrijke informatie bij u 
los te krijgen zoals uw inloggegevens, pincodes of beveiligingscodes. Soms 
wordt zelfs gevraagd om direct toegang te geven tot uw computer. 
 

LET OP: Banken en andere organisaties zullen NOOIT om dit soort 
informatie aan u vragen. 
 

Wat kunt u zelf doen? 
 Vertrouwt u het niet helemaal? Verbreek de verbinding en zoek 

zelf het telefoonnummer van de organisatie op. 
 Bel vervolgens de organisatie om te controleren of het verzoek 

dat ze u deden klopt. 
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 Banken en andere organisaties zullen NOOIT om persoonlijke 
inloggegevens vragen. 

 

Pinnen aan de deur 
Oplichters kunnen u ook vragen 
om te pinnen aan de deur, bij-
voorbeeld omdat ze een pakket-
je voor u hebben. Als smoes 
gebruiken zij dat de bezorgkos-
ten nog betaald moeten worden. 
Vervolgens kijken ze uw pincode 
af en wisselen met een slimme 
truc uw bankpas om voor een 
andere. Met de combinatie van 

uw pinpas en uw pincode kunnen ze uw bankrekening leeghalen. 
 

Wat kunt u zelf doen? 
 Pin alleen aan de deur als u zelf iets besteld heeft. 
 Sta erop om de betaalautomaat zelf vast te houden. 
 Scherm altijd uw pincode goed af. 
 Geef uw pinpas nooit uit handen. 

 
10 veelgestelde vragen over het verlengen van uw rijbewijs 
 

Als u 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt, moet u een medi-
sche keuring ondergaan om uw rijbewijs te verlengen. Heeft u gezond-
heidsproblemen? Dan moet u misschien een rijtest afleggen of naar een 
specialist om goedkeuring te krijgen om nog te mogen rijden. Hieronder 
vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over het verlengen 
van een rijbewijs. 
 

1. Wanneer moet ik in actie komen om mijn rijbewijs te verlengen? 
Het CBR adviseert om vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt een 
nieuw rijbewijs aan te vragen. Het is dus verstandig om als u 74 jaar of 
ouder bent, de datum waarop 
uw rijbewijs verloopt in de 
gaten te houden. U krijgt ook 
een brief van de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer over het 
verlengen van uw rijbewijs. 
Deze brief ontvangt u onge-
veer 19 weken voordat uw 
rijbewijs verloopt. 
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2. Hoe vraag ik de verlenging van mijn rijbewijs aan? 
U begint met het invullen van de gezondheidsverklaring. Dit kunt u doen 
op de website mijn.cbr.nl. U heeft hiervoor een DigiD met sms-code of 

de DigiD-app nodig. In de gezondheids-
verklaring geeft u antwoord op vragen 
over uw gezondheid, bijvoorbeeld of u 
goed ziet, of u bepaalde ziektes heeft en 
of u medicijnen gebruikt die invloed kun-

nen hebben op uw rijvaardigheid. U ondertekent de gezondheidsverkla-
ring met uw DigiD. Het invullen en indienen van de gezondheidsverkla-
ring kost 41,50 euro (2022). U betaalt dit bedrag via iDeal. 
U kunt de gezondheidsverklaring ook op papier invullen. U bestelt deze 
papieren gezondheidsverklaring via de webshop van het CBR. Deze 
kost 11 euro meer dan de digitale gezondheidsverklaring. U kunt de 
papieren gezondheidsverklaring ook kopen bij de meeste gemeenten. 
 

3. Wanneer reageert het CBR op mijn gezondheidsverklaring? 
U krijgt binnen vier weken bericht van het CBR over de vervolgstappen 
die u moet nemen. U krijgt een vragenformulier waarmee u naar een 
keuringsarts moet. Het kan ook zijn dat u extra vragenformulieren krijgt, 
waarmee u naar een medisch specialist moet. Alle formulieren en bijbe-
horende brieven vindt u ook in uw dossier op de website van het CBR, 
onder Mijn CBR. U moet de brieven en formulieren geprint meenemen 
naar de arts(en). 
 

4. Wie mag de medische keuring uitvoeren? 
Voor een rijbewijskeuring kunt u meestal dichtbij huis terecht. U kunt 
hiervoor bijvoorbeeld naar uw eigen huisarts. Misschien verwijst de huis-
arts u liever door naar een collega, omdat een negatieve uitslag invloed 
kan hebben op uw relatie met uw huisarts. U kunt ook een arts vinden via 
een ouderenbond of via Regelzorg. 
Het is handig om te kiezen voor een arts 
die met ZorgDomein werkt. ZorgDomein is 
een digitaal systeem, waarmee de arts uw 
keuringsgegevens rechtstreeks naar het 
CBR kan sturen. Als de arts niet werkt met 
ZorgDomein, moet u de ingevulde papie-
ren per post naar het CBR sturen. 
 

5. Hoeveel kost een medische keuring? 
De prijs van een medische keuring hangt af van de arts of de medische 
instelling. Een huisarts mag maximaal 19,27 euro per 5 minuten vragen 
(2022). U betaalt niet alleen voor de tijd van de keuring, maar ook voor 
de rapportage die de arts achteraf moet opstellen. Soms betaalt u een 
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vast bedrag, dat niet afhangt van de tijd die de arts voor de rapportage 
nodig heeft. Een keuring door een specialist kost meer. Reken op mini-
maal 115 euro. 
 

6. Wat kan de uitkomst zijn van een medische keuring? 
Het CBR beoordeelt de gegevens 
van uw medische keuring. Als al-
les goed is, geeft het CBR u een 
verklaring van rijgeschiktheid. 
Daarmee kunt u naar de gemeen-
te om uw rijbewijs te laten verlen-
gen. Als er twijfels zijn over uw 
gezondheid, kan het CBR u ook 

doorverwijzen naar een specialist om aanvullende vragen te beant-
woorden. Het kan ook zijn dat u een rijtest moet afleggen. 
 

7. Hoe werkt het als ik naar een specialist moet? 
Als u gezondheidsproblemen heeft, bijvoorbeeld een oogafwijking, een 
hartprobleem of epilepsie, moet u soms naar een specialist. Meestal 
mag u zelf kiezen naar welke specialist u gaat. In sommige gevallen 
bent u verplicht om een onafhankelijke specialist te bezoeken die u nog 
niet kent, bijvoorbeeld bij psychiatrische problemen, ADHD en autisme. 
Ook bij oogproblemen komt het voor dat het CBR u naar een specifieke 
oogarts stuurt. 
 

8. Hoe werkt het als ik een rijtest moet afleggen? 
Soms wil het CBR zien of u met een bepaalde beperking veilig aan het 
verkeer kunt deelnemen, bijvoorbeeld bij beginnende dementie. Het kan 
ook zijn dat het CBR wil zien of u 
een aanpassing nodig heeft om vei-
lig te kunnen blijven rijden, zoals 
een auto die automatisch schakelt. 
Als een rijtest nodig is, vraagt het 
CBR u om een afspraak maken. U hoeft geen kosten te betalen voor de 
rijtest. U kunt de rijtest meestal met uw eigen auto doen. 
 

9. Hoe lang is mijn verlengde rijbewijs geldig? 
Meestal krijgt u een rijbewijs dat vijf jaar geldig is, maar het CBR kan 
ook een andere beslissing nemen. U krijgt dan een rijbewijs met een 
geldigheid van één of drie jaar bijvoorbeeld. Daarna moet u weer op-
nieuw een medische keuring ondergaan. Het kan ook zijn dat het CBR 
u bepaalde voorwaarden oplegt, bijvoorbeeld dat u een bril moet dragen 
of uw auto moet laten aanpassen. U krijgt hiervan ook een aantekening 
op uw rijbewijs. 
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10. Kan ik mijn rijbewijs ook online aanvragen? 
Als u van het CBR een verklaring van rijgeschiktheid heeft gekregen, 
kunt u daarmee in steeds meer gemeenten uw rijbewijs online aanvra-

gen. Gemeenten werken daarvoor sa-
men met de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer (RDW). U heeft voor de aan-
vraag ook een DigiD nodig met goedkeu-
ring via de DigiD-app en een digitale 

pasfoto. U moet de pasfoto laten maken bij een door de RDW erkende 
fotograaf. U moet bij de fotograaf een handtekening zetten, die op het 
rijbewijs komt. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW. Of 
kijk op de website van uw gemeente. 
 

Bron https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/10-veelgestelde-vragen-
over-het-verlengen-van-uw-rijbewijs? 
 

Ikwoonleefzorg is een initiatief van de Rabobank samen met Interpolis. 
 

Persbericht: Goedkope rijbewijskeuring senioren in Purmerend 
 

Purmerend - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige auto-
mobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden ge-
keurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op zaterdag 19 
november 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 - 4883616. Zelf een 
datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl. 
De artsen waar wij mee samenwerken zijn aangesloten bij het ZorgDo-
mein. 
 

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 Gezondheidsverklaring gekocht te wor-
den. Die is verkrijgbaar bij de gemeente en via 
internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
U beantwoordt de vragen en stuurt de Ge-
zondheidsverklaring naar het CBR. Het kan 
een aantal weken duren voordat u de papie-
ren die de arts moet invullen thuisgestuurd 
krijgt van het CBR (per post of via de mail). 
 

Ook inwoners uit omliggende gemeenten 
zijn van harte welkom. 

José van den Berg, Goedkope Keuringen 



 
(Advertentie) 

 

Kermis, een feest voor de hele familie 
 

Een onderwerp vinden om over te schrijven is niet zo moeilijk. 
Zelfs met alle driedubbel glazen deuren dicht hoor ik de kinderen 
schreeuwen. Schreeuwen van plezier 
omdat zij in de Booster ronddraaien, in 
de Octopus of een van de andere snel 
draaiende en bonzende attracties. Er is 
natuurlijk ook ander vermaak. Bijvoor-
beeld een vierhoog superhelden paleis.  
‘Opa, we willen nog een keer!’ Dat is wat 
ik van onze kleinkinderen van zes en tien 
jaar oud hoor als mijn vrouw en ik de eer-
ste keer kaartjes voor ze hebben gekocht 
en zij blij naar buiten komen. Fantastisch 
want die attractie nodigt uit tot bewegen, 
veel bewegen. En hoe goed is dat voor jonge kinderen. 
De kermis, de najaarskermis, is ook dit jaar weer een feest voor de hele 
familie. Voor ieder wat wils. Ik ben daarom een groot fan van de kermis. 
Want een feest als dit zorgt voor verbinding. Verbinding binnen de fami-
lie, het gezin, maar ook in de samenleving. Want wie komt er niet bu-
ren, kennissen, vrienden (of vriendjes natuurlijk) tegen en maakt een 
praatje. Onder andere omstandigheden dan normaal gesproken. En die 
verbinding is in deze tijden van oplopende prijzen en toenemende kos-
ten voor huishoudens o zo belangrijk. Elkaar kennen, een beetje op 

elkaar letten. Elkaar een beetje helpen. 
Ik vind het belangrijk dat wij elkaar niet 
uit het oog verliezen. Maar de warmte 
geven waaraan zoveel behoefte is. 
Als je thuis genoodzaakt bent de ver-
warming een graadje lager te zetten 
vanwege de uit de hand lopende gas- en 
elektrakosten dan is het o zo fijn als je 
weet dat er mensen zijn die om je geven. 

Die er voor je zijn als dat nodig is en zo toch een beetje extra warmte in 
je leven brengen. Dat is wat ik iedereen toewens in deze donker en 
kouder wordende dagen. 
 

Harry Rotgans. Wethouder Ouderenpartij AOV Purmerend 
 

Harry Rotgans  



 
(Advertentie) 

 

Clup doet zoveel meer! 
 

Het eerste wat bij u opkomt als u hoort over Clup, is mogelijk 
het Kinderparadijs waar kinderen zo heerlijk een fikkie mogen 
stoken. Ook organiseert Clup al heel lang de Purvak in de 
schoolvakanties.  
In de afgelopen jaren is het werk en het werkgebied van Clup echter 
enorm uitgebreid. Het CDA heeft daarom met een delegatie van 
fractie en bestuur een werkbezoek gebracht aan Clup; ditmaal in de 
Beemster. 
 

Naast het jongerenwerk in buurthuizen en op straat verzorgt Clup in 
de nieuwe gemeente Purmerend ook het maatschappelijk werk voor 
jong én oud.  
 

Jongeren kunnen thuis of op 
school bijvoorbeeld worden ge-
holpen met het verbreden van 
hun netwerk of het vinden van 
een leuk baantje. 
 

Aan inwoners die dreigen te ver-
eenzamen kan passende hulp worden geboden. Soms gewoon door 
af en toe een rondje te wandelen met een vrijwilliger of samen er-
gens koffie te drinken. Mogelijk is er nog een leuke vereniging of 
club in de buurt waar mensen lid van willen worden. 

 

Sociaal raadslieden zijn er om uitleg te 
geven over onduidelijke informatie van 
instanties. Zij kunnen ook helpen met het 
aanvragen van toeslagen waar mensen 
recht op hebben. 
 

Na het overlijden van een partner of fami-
lielid blijkt de verwerking soms zwaar te 
zijn. Er kan dan ook een beroep op de 
medewerkers van Clup gedaan worden. 

 

Kortom: Clup doet zoveel meer dan wij als CDA-fractie dachten. 
 

Liesbeth Roet, commissielid voor het CDA 
 



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/ 


