
 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als dauw en nevel elkaar ontmoeten 
en samen de ochtendzon begroeten 
dan is het herfst ... 

Als paddenstoelen groeien tussen goud en groen 
en blaadjes blijven plakken aan je schoen 
dan is het herfst ... 

Als spinnenwebben glinsteren in de avondgloed 
en de laatste roos je glimlachen doet 
dan is het herfst ... 

Als je bed fris aanvoelt, of een beetje koud 
en je elkaars voetjes warm houdt 
dan is het herfst ... 

Als je geniet van het kaarsgeflikker 
en het donsdek wordt wat dikker 
dan is het herfst ... 

Als je weer gaat nootjes kraken 
of een lekker stoofpotje maken 
dan is het herfst ... 

Als de bomen weer hun blad verliezen 
en het durft al eens vriezen 
dan is het herfst ... 

Als de laatste roos prachtig bloeit 
en het gras trager groeit 
dan is het herfst ... 

Als de spin naar binnen wil 
en de avonden worden kil 
dan is het herfst ... 

Als dit versje je weemoedig maakt 
en zacht je hartje raakt 
dan is het herfst!  
 

 

 

 
 
    
         
              
                                      
 
 
 

                                 
                                                                            
                                                                    
       
 
  

        Heerhugowaard 

                                           
                                   Oktober 2022 
 
In deze nieuwsbrief de gebruikelijke onder-
werpen: het verslag van de vorige bijeen-
komst en een vooruitblik op de volgende le-
denmiddag op maandag 21 november.  
De oorsprong en de traditie van Sinterklaas-
viering zal dan centraal staan. Ongetwijfeld 
een boeiende presentatie. Verderop in deze 
nieuwsbrief leest u hier meer over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van het hoofkantoor van de PCOB ontvingen 
wij het volgende bericht: 
Graag willen wij u alvast informeren over het 
verdwijnen van de acceptgirokaart als betaal-
middel.  
Doordat het betalingsverkeer voor het over-
grote deel digitaal wordt gedaan, heeft de ver-
werker Currence besloten de kaart met ingang 
van 1 juni 2023 af te schaffen. Dit betekent 
dat het betalen van de contributie voor 2023 
nog geen probleem is. Wij zullen ook kijken of 
er wellicht nog andere mogelijkheden zijn of 
komen als alternatief voor de                     
acceptgiro. 
Wij houden u op de hoogte.  
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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 
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                              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 
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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 

 

 

er een opvolger voor de OV-chipkaart, genaamd de OV-pas. Zo willen wij het 
OV toegankelijker maken voor alle reizigers in Nederland. Graag lichten wij u 
op deze manier toe wat er gaat veranderen en op welke termijn deze veran-
deringen worden doorgevoerd.  
Wat verandert er? 
Sinds kort is het mogelijk om in en uit te checken met een betaalpas, credit-
card of smartphone waarmee je con-
tactloos kunt betalen. Dit is mogelijk in 
alle bussen van Connexxion in de con-
cessie Noord-Holland-Noord, m.u.v. de 
Texelhopper en Overal Flex. Het in- en 
uitchecken met een betaalpas, credit-
card of smartphone werkt alleen tegen 
vol tarief. Op een later moment wordt 
het ook mogelijk om met een betaalpas, 
creditcard of smartphone (of, indien 
gewenst, met de OV-pas, de opvolger 
van de OV-chipkaart) te reizen op abon-
nement of met korting. Tot die tijd kunnen reizigers met een abonnement of 
korting hun huidige OV-chipkaart blijven gebruiken. Wij zullen u nader infor-
meren als dit gaat wijzigen. De huidige OV-chipkaart blijft gewoon werken, 
tot minstens 1 januari 2024.  
Hoe werkt het? 
Het reizen met een betaalpas, creditcard of smartphone werkt hetzelfde als 
het reizen met een OV-chipkaart: de reiziger checkt in door zijn pas tegen de 
kaartlezer aan te houden, en doet hetzelfde bij het uitchecken. Alle ritten in 
het OV die op één dag zijn gemaakt worden verzameld, bij elkaar opgeteld en 
in de nacht op de volgende dag in een keer afgeschreven van de rekening van 
de reiziger. Dit is automatisch mogelijk vanaf 7 september. Ook buitenlandse 
betaalpassen en creditcards waarmee contactloos kan worden betaald kunnen 
hiervoor worden gebruikt. U hoeft geen app te down-
loaden, software te installeren of zich online te regi-
streren om hiervan gebruik te kunnen maken; vanaf 7 
september kan iedereen gewoon de betaalpas of cre-
ditcard gebruiken om in en uit te checken.  
Hierbij is het van belang dat de reiziger de betaalpas of 
creditcard uit de portemonnee of het telefoonhoesje 
haalt en individueel tegen de kaartlezer houdt. Anders 
loopt de reiziger het risico dat er zowel van de OV-
chipkaart als de betaalpas of creditcard wordt afge-
schreven.  
De bank heeft geen inzicht in de reisgegevens van de 
reizigers. De bank ziet alleen het totaal afgeschreven 
bedrag. Het systeem voldoet aan de privacywetgeving 
en aan de hoogste standaarden van veiligheid.  
Reizigers die graag een niet-persoonsgebonden OV-
chipkaart willen blijven gebruiken of anoniem willen 
reizen kunnen dat blijven doen met hun huidige OV-
chipkaart. In een later stadium komt er een nieuwe 
variant van de OV-chipkaart, zowel in de vorm van een 
kaart als in de vorm van een app op de telefoon, waar-
bij de laatste variant altijd persoonsgebonden zal zijn. 
De reizigers zullen hierover nader worden geïnfor-
meerd. 
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Sinterklaas: Op maandag 21 november  van 
14.30 tot 16.30 uur 
Ieder jaar wordt in Nederland uitgebreid Sinterklaas 
gevierd. Wij worden hier als kind mee groot ge-
bracht. Maar waarom vieren we eigenlijk Sinter-
klaas? Tijdens een interactieve presentatie neemt 
de heer Bart Oud ons mee in een reis door de ge-
schiedenis van het Sinterklaasfeest dat begint in de 
2e eeuw in klein Azië. We ontmoeten Sinterklaas in 
Rusland, de Verenigde Staten, de Alpenlanden en 
natuurlijk in Nederland.  Tijdens deze reis ontdekt u 
de diepere betekenis van de tradities van Sinter-
klaas. Waarom zetten we met Sinterklaas een 
schoen? Waarom strooien we pepernoten? Waarom 
rijdt Sinterklaas op een wit paard? Waarom zingen we over een kapoentje? 
Daarnaast zoomen we op luchtige wijze ook nog even in op de rol van alle 
helpers die de Sint heeft of heeft gehad; van pieten, engelen tot aan angst-
aanjagende beesten. Kortom; een gezellige en informatieve middag!  
Wij hopen u/jou op maandag 21 november bij PCOB Dijk en Waard te 
ontmoeten. Sinterklaas is zo speciaal dat er afwijkende tijden zijn: Inloop 
vanaf 14.15 uur en we beginnen om 14.30 uur. ´t Trefpunt, Dorpsstraat 
41 te Broek op Langedijk. Neem ook een buurman, buurvrouw, 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. 
 
Hulp nodig met het formulieren invullen van Energie toeslag? 
Voor informatie en het invullen van de 
aanvraag voor energietoeslag kunnen 
leden PCOB Dijk en Waard  terecht bij 
de secretaris dijken-
waard@pcob50plus.nl  of 06 55 387 98.  
Ritzo Holtman of een van de andere 
vrijwilligers van onze afdeling zullen 
dan een afspraak met u maken om dit 
aan te vragen. Uw inkomen mag niet 
hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Hoeveel dat is 
hangt af van uw situatie. Voor een AOW echtpaar is deze 120 % norm in 
2022  €1.992 en voor een AOW alleenstaande is dat €1.470 per maand.  
Voor de energietoeslag telt uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) niet 
mee. De energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. Het is een onbe-
laste uitkering die u krijgt. Dit betekent dat er geen belasting over betaald 
hoeft te worden. U hoeft de energietoeslag dus niet op te geven als inko-
men bij de Belastingdienst. Tot en met 31 december 2022 kunt u de ener-
gietoeslag aanvragen. Vindt u het fijn om het zelf te kunnen doen dan kunt 
u, als inwoner van Dijk en Waard of Alkmaar, gaan naar: https://
www.haltewerk.nl/laag-inkomen/energietoeslag-lage-inkomens  
 

In- en uitchecken met betaalpas en/of creditcard in Noord 
Holland Noord 
Het betalen in het openbaar vervoer gaat veranderen. Onder de 
noemer OVpay wordt het mogelijk om met een betaalpas of cre-
ditcard, of met een smartphone, in en uit te checken. Ook komt 

 

 

Genesis 1  
 
In het begin heeft God de 
hemel en de aarde ge-
maakt. De aarde was woest 
en leeg en de Geest van 
God zweefde over de water-
massa. Over de watermassa 
lag een diepe duisternis. 
Toen zei God: “Laat er licht 
zijn.” En toen was er licht. 
Het beviel God en Hij maak-
te een duidelijke scheiding 
tussen het licht en het don-
ker. Het licht noemde Hij 
‘dag’ en het duister ‘nacht’. 
Het werd avond en het werd 
weer morgen: de eerste dag. 
Toen zei God: “Laat de watermassa uit elkaar gaan, zodat de wolkenhemel 
en de zeeën worden gevormd.” Zo maakte God de wolkenhemel, door de 
watermassa te verdelen tussen hemel en aarde. Het werd avond en het 
werd weer morgen: de tweede dag. 
Daarna zei God: “Laat het water onder de hemel samenstromen in zeeën 
en het droge land zichtbaar worden.” En dat gebeurde. God noemde het 
droge land ‘aarde’ en het samengestroomde water ‘zeeën’. God zag dat 
het goed was. 
En God zei: “Laten er allerlei gewassen, zaaddragende planten en vrucht-
bomen met zaad in hun vruchten op de aarde groeien. De zaden zullen 
steeds weer planten en bomen voortbrengen.” Dat gebeurde en ook nu 
was het goed, zag God. Het werd avond en weer morgen: de derde dag. 
Toen zei God: “Ik wil dat er heldere lichten aan de hemel verschijnen om 
de aarde te verlichten en het verschil tussen dag en nacht aan te geven. 
Die lichten zullen de vaste tijden regelen en de dagen en jaren aangeven.” 
En zo gebeurde het. God maakte twee grote lichten, de zon en de maan, 
die de aarde moesten verlichten. Het grootste licht, de zon, beheerste de 
dag en het kleinere, de maan, beheerste de nacht. Tegelijkertijd maakte 
God de sterren. Hij plaatste de lichten aan de hemel om de aarde te ver-
lichten, dag en nacht aan te geven en het donker van het licht te scheiden. 
God zag dat het goed was. Dit alles gebeurde op de vierde dag. 
Vervolgens zei God: “Ik wil dat de zeeën wemelen van vis en ander leven 
en laat de lucht vol zijn met allerlei soorten vogels. Zo maakte God de 
grote zeedieren, allerlei vissen en vogels, elk naar hun eigen aard. En Hij 
keek er met welgevallen naar en zegende ze. “Vermenigvuldig je en be-
volk de zeeën”. En tegen de vogels zei Hij: “Zorg dat jullie aantal groeit, 
zodat de aarde vol wordt.” Nadat het avond was geweest, werd het weer 
morgen: de vijfde dag. 
God zei toen: “Laat de aarde dieren voortbrengen, vee, kruipende  
dieren en allerlei wilde dieren.” En weer gebeurde wat Hij had gezegd. God 
maakte allerlei soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren, elk naar 
hun eigen soort. God zag dat ook dat goed was. 

mailto:dijkenwaard@pcob50plus.nl
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Toen zei God: “Laat ons mensen maken die op Ons 
lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, 
in de zeeën en in de lucht.” God schiep daarop de 
mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep 
Hij hen. God zegende hen en zei: “Vermenigvuldig 
je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over 
de vissen, de vogels en alle andere dieren. Kijk om 
je heen! Overal op aarde staan zaaddragende plan-
ten en vruchtbomen, die Ik jullie tot voedsel geef. Al het gras en de plan-
ten heb ik als voedsel aan de  dieren en de vogels gegeven.” Toen overzag 
God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Zo eindigde de zesde 
dag. 
 
    Uitleg uit: Het Leven 
 
• “God zag dat het goed was.” Ook wij mogen blij en trots zijn als 

we iets tot stand hebben gebracht. 
• “Laat Ons mensen maken.” Dat kan wijzen op de Drie-eenheid 

van Vader, Zoon en Heilige Geest, en het kan Gods majesteit aange-
ven; vorsten gebruiken ook de meervoudsvorm als ze over zichzelf 
spreken. 

• “Laat Ons mensen maken die op Ons lijken.” We kunnen nooit 
als God worden, maar zijn wel geroepen om Zijn karakter zichtbaar 
te maken, door liefdevol, geduldig, vergevingsgezind, vriendelijk en 
betrouwbaar te zijn. Omdat we op God lijken, kunnen we positief 
zijn over onszelf. De talenten en mogelijkheden die Hij ons heeft 
gegeven, mogen we benutten. 

• Man en vrouw werden naar Gods beeld geschapen. Even waar-
devol. Beiden de kroon op Zijn werk.  

• “Heers over de aarde en alles wat er leeft.” God heeft deze pla-
neet met grote zorg gemaakt, en wij dragen daar grote verantwoor-
delijkheid voor. 

Verslag van de Ledenvergadering 17 oktober 2022. 
Nel opent de vergadering met het lezen van een stuk uit Genesis 1. Atze 
begeleidt ons op de piano en we zingen lied 525 vers 1, 4 en 5. 
Nu geeft Nel de spreekster Yorinde Diep-
straten het woord. Ze is medewerkster 
van de stichting Landschap Noord-
Holland en heeft haar collega Anne mee. 
We krijgen een video te zien van polders 
en van verschillende landschappen met 
muziek. Landschap Noord-Holland is ont-
staan uit Natuurmonumenten. Ze hebben 
een ledenbestand van donateurs. Enkele 
van onze leden zijn er ook lid van. Er zijn 
ook bedrijven die het Landschap steunen 
en van het Rijk ontvangen ze ook subsi-
die. De Stichting kan hiermee weer nieu-
we natuurgebieden aankopen en onderhouden. Zo zijn er 99 natuurgebie-
den aangekocht die door boswachters worden beschermd.  
 

 

 

Ook is er een grote groep vrijwilligers die helpen met onderhoud zoals bij-
voorbeeld planten opruimen die er niet thuishoren. Ook helpen ze met het 
tellen van vogels en vlinders.  
We krijgen beelden te zien van Balgzand, een natuurgebied nabij Den Hel-
der. Aan de westkant liggen de Wadden en 
links is een polder. Het is niet vrij toegankelijk 
voor publiek. Er worden wel excursies gehou-
den onder leiding van een boswachter. Hier 
broeden Tapuiten die broeden in konijnenholen 
in het duin. Een boswachter telt ze en houd de 
nesten in de gaten. Er zijn echter vossen die de 
nesten uithalen. Om de nesten te beschermen 
wordt er gaas over het nest gespannen.  Bij 
een excursie kunnen ook andere vogels beke-
ken worden. Er is een kijkershut en ook een muur met kijkgaten. Trekvo-
gels zoals de lepelaar komen op het wad foerageren voordat ze weer ver-
der kunnen trekken. Door de opwarming gaan er groepen in Spanje over-
winteren in plaats van naar Afrika te trekken. 
Nu is het tijd voor een kopje koffie. Nel doet een oproep voor een be-
stuurslid en of de leden iemand weten die gevraagd zou kunnen worden 
als bestuurslid. Er zijn  ook  ziekenbezoeksters nodig. Kent u iemand die 
zich hiervoor in wil zetten? 
Nu gaan de spreeksters weer verder. We krijgen beelden te zien van Kijk-
duin in de duinen bij Haar-
lem. Het is een landgoed en 
er is ook een paardenren-
baan. Deze renbaan wordt 
niet meer gebruikt. Hier heb-
ben een paar ooievaars ge-
broed. Dit jaar voor het 
eerst. Nu gaat Anne wat ver-
tellen over het Ilperveld. Het 
zijn 600 eilandjes in een 
veenweidegebied. Alleen met 
een boot te bereiken. Hier broed ook een bijzondere vogel: de Roerdomp. 
Er worden excursies gehouden met groepen per boot. Nu is de boot versle-
ten na 20 jaar. Er is een nieuwe boot voor 20 personen nodig, graag met 
een elektrische motor, dat is milieu vriendelijker. Op de stukken weiland 
laat een boer koeien grazen in de zomer. Ze worden per boot vervoerd. 
Vragen uit de zaal: Zijn er vogels door de vogelgriep dood gegaan? Ja er 
zijn veel vogels gesneuveld in alle natuurgebieden en ook op de Wadden. 
We hebben eendenkooien gezien die opgeknapt zijn en nu gebruikt worden 
om vogels te tellen en te ringen voor onderzoek. Kunnen we geen eenden 
en ganzen vangen en consumeren? Dit lijkt de spreekster niet goed. Er zijn 
van bepaalde soorten teveel ganzen en eenden maar van andere weer 
niet. Om meer bekendheid voor de Stichting te krijgen worden er voor de 
jeugd ook excursies gehouden. Voor nieuwe vrijwilligers zijn er cursussen.  
Nel bedankt beiden voor de lezing en geeft beiden een orchidee. 
Volgende ledenvergadering is op 21 november. We beginnen dan om 
14.30 uur. Dhr. Bart Oud komt vertellen over Sinterklaas door de eeuwen 
heen. We zingen samen lied 769 verzen 1, 5 en 6. En Nel wenst een ieder 
wel thuis.  

 


