
 

 

 
 
    
         
              
                                      
 
 
 

                                 
                                                                            
                                                                    
       
 
  

        Heerhugowaard 

                                           
                            Dec. 2022—Jan. 2023 
 
Inderdaad: december 2022 en januari 2023. 
Al een aantal jaren worden de nieuwsbrief en 
het KBO-PCOB magazine deze twee maanden 
samengevoegd, evenals de juli-augustus uit-
gave.  
Het betekent ook dat u de maandelijkse acti-
viteit voor zowel december als januari ver-
derop in deze nieuwsbrief aantreft.  

Wij hopen u op 19 december te ontmoeten. 
Bent u niet in de gelegenheid om de leden-
middag te bezoeken wensen wij u fijne feest-
dagen en een gezellige jaarwisseling. 
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AFDELING  DIJK EN WAARD 



 

          

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


 

 

Adventsmeditatie Gezang 78:1 
Met vragen om over na te denken 
Ds. Jos Douma 
 
“Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
Gij ’s werelds hoogst verlangen, 
des sterv’lings zaligst goed?” 
 
“Hoe zal ik U ontvangen” 
Is dat echt mijn gebed? Want als ik iemand wil ontvangen, moet er wel 
ruimte zijn. Hoe gastvrij ben ik eigenlijk? Is er ruimte voor Christus? Wil 
ik Hem wel hartelijk ontvangen, of wimpel ik Hem liever bij de voordeur 
af? 
Nu klopt Jezus niet aan om als Gast bij mij te komen. Christus wil blijvend 
ontvangen worden. Als Christus in mij woont, niet logeert, dan verandert 
binnen alles. Elke kamer van mijn leven wordt door Zijn aanwezigheid 
aangeraakt. Het licht van Zijn aanwezigheid schijnt in mijn donkere ka-
mers, en neemt dat donker weg. 
Wil ik dat? 
Vind ik dat wel echt nodig? 
 
“Hoe wilt Gij zijn ontmoet” 
Dit gaat niet over een oppervlakkige ontmoeting, maar een ontmoeting 
waarin je elkaar echt ziet, echt spreekt, elkaar een blik in het hart gunt. 
Christus laat zich in Zijn hart kijken. Ik zie dan eindeloze liefde en ontfer-
ming. Barmhartigheid en zelfverloochening. 
Kenmerkend voor de Zoon van de Vader. 
Wil ik U wel echt ontmoeten? 
Staat mijn hart voor U open? 
 
“Gij ’s werelds hoogst verlangen” 
Waar verlang ik eigenlijk naar? 
Waardering, veiligheid, zorgeloosheid? Dit zijn 
eigenlijk heel egocentrische verlangens. 
‘Hoogst verlangen’ leert me om van m’n ego af te zien, en m’n ogen te 
richten op Christus die zegt: ‘Ik ben je Water en je Brood. Ik stil je hon-
ger en les je dorst.’ Christus wil me ontmoeten en wil me leren verlangen 
naar een veranderd leven. 
Maar de wereld, hoezo ‘’s werelds hoogst verlangen’. Is Christus werkelijk 
het hoogst verlangen van de wereld? Nee, er wordt verlangd naar vrede 
en naar heelheid, niet naar Christus. 
Maar Christus is onze vrede en onze heelheid. En er zijn zoveel mensen 
die dat nog niet weten. Advent is een oefening in verwachting. En een 
oefening in het leren delen van die verwachting met hen die Christus nog 
niet kennen. 
 
“Des sterv’lings zaligst goed” 
Ik ben een sterveling. ‘Zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des 
velds, zo bloeit hij.’ 



 

          

Christus werd ook sterveling. Eén van ons. Wat een vernedering. De grote 
God werd een klein kind. De Eeuwige werd sterfelijk. De Sterke een zwak-
keling. In de hemel omringd door engelen, op aarde door mensen die geen 
raad met Hem wisten. In de hemel in het licht, op aarde in de duisternis. 
In de hemel één en al heiligheid, op aarde overal zonde. 
Ik kan er eigenlijk niet bij dat Christus dat gedaan heeft. Ik zal het pas 
begrijpen als ik dit begrijp: ’Ik ben niet gekomen om me te laten dienen, 
maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen.’ 
Wie wil dat nou? Wie doet dat nou? Christus dus. En zo is Christus het za-
ligst goed. Eigentijdser gezegd: Hij is mijn hoogste geluk. Mijn kostbaarste 
schat. 

Verslag van de ledenvergadering 21 november 2022 
Voorzitter Nel heet een ieder welkom en we zingen onder begeleiding van 
Atze Veldhuis lied 745 ‘Uit de schemer van de tijden’alle vijf verzen. Na het 
gebed leest Nel een stukje over “laat de kinderen tot mij komen.”  
 
Dan krijgt dhr. Bart Oud het 
woord met de geschiedenis 
van het Sinterklaasfeest in 
Nederland. Hij is nu directeur 
van een basisschool in Den 
Helder. Door zijn werk als 
meester wilde hij dit uitzoe-
ken. Het komt voort uit de 
Katholieke traditie. Heilige 
Nicolaas is een heilige uit 
Myra in Turkije. Sinterklaas 
draagt de kleding van een 
bisschop: een mijter, stola, tabbert en staf. De staf is eigenlijk een her-
dersstaf. Hiermee worden de schapen bij elkaar gehouden. De bisschop 
houdt de gelovigen bij elkaar met een mooie zilveren staf. We zingen het 
lied Sinterklaas goedheiligman dat op de beamer te zien is. Het verhaal 
van Sinterklaas komt voort uit legendes. In Spanje was een edelman die 
drie huwbare dochters had maar ze geen bruidsschat mee kon geven. Hij 
stelde voor dat ze in de prostitutie gingen werken. Sint Nicolaas hoorde dit 
en bracht drie nachten achter elkaar een gouden appel of een hand met 
munten. Hij gooide het door een open raam in de schoenen. Toen had ie-
dere dochter een huwelijksschat en konden ze trouwen.  Ook waren er drie 
jongens die aan een herbergier om werk 
vroegen. De herbergier dacht ik heb vlees 
nodig ik hak ze in stukjes en bewaar ze in-
gezouten in een ton zo deed de herbergier. 
Sint Nikolaas hoorde ervan ging naar de 
herbergier en haalde de jongens weer le-
vend uit de ton. In de storm op zee werd 
ook tot Sint Nicolaas gebeden. Zo werden 
veel schepen gered. Daarom hebben veel 
havensteden een Sint Nicolaas kerk. Am-
sterdam heeft hem als beschermheilige van 
de stad. De Nicolaaskerk tegen over het Centraal station. Bart liet ons nog 
beelden van een ingemetselde steen zien met afbeelding van de goedheilig 
man in Amsterdam. In de pauze krijgen we een zwart wit uitzending te 
zien met de eerste intocht op televisie van Sinterklaas in 1963 in Hoorn. 



 

 

Tijdens de koffie gaat er een kaart rond voor mevr. van Niekerk de Kramer 
in Heerhugowaard. We krijgen ook een stuk gevulde speculaas bij de kof-
fie. Met pepernoten op tafel komen we in de stemming.  
Om mee te denken kregen we een blad met tien nummers en A-B-C ant-
woorden. Tussen de presentatie door kregen we vragen. Eén van de vra-
gen was: Is Sint Nicolaas begraven in Turkije, in Italië of in Spanje? Het 
antwoord is Italië. Het  Sinterklaas feest wordt op de sterfdatum van Sint 
Nicolaas gevierd. Voor de reformatie in 1517 was het een buitenfeest en 
werd er een wintermarkt gehouden. Het was een katholiek feest in de tijd 
na de reformatie ging men het binnen vieren met de gordijnen dicht. Kin-
deren kregen pakjes en als je twaalf jaar werd kreeg je geen pakjes meer. 
Dit staat op een schilderij van Jan Steen mooi geschilderd. Dit zien we op 
het scherm. In dit feest zie je ook symbolen uit de Germaanse tijd: de God 
Wodan vliegt op zijn witte paard door de 
lucht. Sinterklaas gaat over het dak. Wo-
dan had drie zwarte raven als hulpen en 
een rode mantel zoals Sinterklaas nu ook 
draagt. De knecht kwam rond 1850, ge-
naamd Jan of Piet. Rond 1925 kwam de 
zwarte Piet. Sinterklaas en Zwarte Piet, 
goed en slecht, Piet moest je straffen. Be-
gin 1900 heeft de schoolmeester J. 
Schenkman uit Amsterdam over Sinter-
klaas vieren een boekje gepubliceerd. Hij 
schreef het in rijmvorm daarom wordt er in 
de Sinterklaastijd gerijmd. Het was een 
opvoedkundig boekje. In onze tijd verandert de zwarte Piet in kleuren Piet 
of roetveeg Piet. Kinderen hebben er minder moeite mee dan sommige 
ouderen. Bram van der Vlugt was jaren de Sinterklaas op de televisie. In 
Amerika is Sinterklaas vervangen door Santa Klaus wat met kerst wordt 
gevierd. In ons land doet Santa Klaus ook steeds meer zijn intrede. In Bel-
gië wordt Sinterklaas op 6 december ’s morgens gevierd.  
Nel bedankt Bart Oud met enveloppe en een bosje bloemen. Als afsluiting 
zingen we lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’. Volgende Leden-
vergadering is op 19 december. Een Kerstviering met da. Krista Mirjam 
Dijkerman. Nel wenst iedereen wel thuis. 
 
Kerstmiddag maandag 19 december 14 uur 
Theoloog en schrijfster Krista Mirjam Dijkerman van Texel 
zal, samen met alle aanwezigen, een Kerstviering houden 
op maandagmiddag 19 december. De gehele liturgie 
plaatsen we hier niet, wel dat twee Kerstverhalen, het 
Kerstevangelie en samenzang niet zullen ontbreken. Een 
kerstviering waarin de Bijbelse beelden expliciet kunnen 
spreken. Met ook bekende kerstliederen. Na de pauze een 
verhaal waarin Jozef, Maria en het kind een verbinding 
hebben met onze huidige tijd. 
Wij hopen op uw en jouw komst op maandag 19 december 14 uur ‘t Tref-
punt, Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk. Ook gasten zijn van harte 
welkom en ook zij betalen slechts euro 2 per persoon inclusief koffie of 
thee met iets erbij. Inloop vanaf 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur. 
Wij hopen op een fijne middag met zo veel mogelijk 60 plussers uit Dijk en 
Waard e.o.  Wij hopen u/jullie op maandag 19 december bij PCOB Dijk en 
Waard te ontmoeten.  



 

          

 
Willem van Doorn bij PCOB Dijk en Waard op maandag 16 januari 
Het jaar 2023 beginnen met liedjes en mooie verhalen. 
Hopelijk kent u Willem van Doorn al van “Pittige maiden en 
stoere Joos” of van zijn liedjes en mooie verhalen. De 
enorme veranderingen in agrarisch Nederland en de gevol-
gen voor de samenleving is het hoofdthema op maandag 
16 januari. De presentatie zal bestaan uit muziek, liedjes, 
foto's en verhalen. Dus niet een zwartgallig terug kijken, 
maar mooie (vaak gedeelde) herinneringen en een zonnige 
kijk op de toekomst. Wees welkom en geniet van deze 
mooie middag. 
Wij hopen op uw en jouw komst op maandag 16 januari 14 uur ‘t Tref-
punt, Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk. Ook gasten zijn van harte 
welkom en ook zij betalen slechts euro 2 per persoon inclusief koffie/thee. 
Inloop vanaf 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur. Om 16 uur sluiten 
we de bijeenkomst en is er nog een Nieuwjaarsborrel met hapjes. 

 
Er hebben meer mensen recht op Energie 
toeslag 2022, dan u denkt !! 
“Heb ik er ook recht op?” hebben een aantal 
mensen gevraagd. En dan twee of drie weken 
later: “Hoe kan dat toch, dat er euro 1.300 op 
mijn rekening is bijgeschreven?”  
Voor informatie en het invullen van de aan-
vraag voor energietoeslag kunnen leden PCOB 
Dijk en Waard  terecht bij de secretaris. Het e
-maladres is dijkenwaard@pcob50plus.nl  of 
telefoon 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. Wilt u hulp bij het aanvragen 
van de PCOB, dan graag dit vragen vóór 15 december.  
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 of eigen huis niet mee). De energietoeslag valt 
onder de bijzondere bijstand. Het is een onbelaste 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 inkomen bij de Belasting-
dienst. Tot en met 31 december 2022 kunt u de energietoeslag aanvra-
gen. 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 . 
Voor informatie en invullen van de aanvraag van energie toeslagen kunt u 
ook terecht iedere woensdagmiddag in de Binding van 13.00 uur tot 15.00 
uur. Daar wordt u door deskundigen geholpen om formulieren voor ener-
gietoeslag in te vullen. Formulieren zijn aanwezig , maar neemt u wel uw 
Burgerservicenummer mee en uw bankrekeningnummer (IBAN) 
 
 
 

mailto:dijkenwaard@pcob50plus.nl
https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/energietoeslag-lage-inkomens
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W.P.W. vrijwilligers helpen u met problemen 
van uw laptop en tablet. 
Iedere Dinsdag van13.30 tot 15.30 uur in de bi-
bliotheek Zuid-Scharwoude. En iedere donderdag 
van 13.30 tot 15.30 uur in het behouden huis 
Oudkarspel. En het is (bijna altijd) gratis. 

 

Twijfels over haalbaarheid plan seniorenwoningen 
De Seniorencoalitie ziet het plan van het kabinet om 290.000 senio-
renwoningen te bouwen als een stap in de goede richting. Wel heb-
ben de samenwerkende ouderenorganisaties twijfels of het in de hui-
dige omstandigheden wel te realiseren is. 
 
Minister Hugo de Jonge en minister Conny Helder hebben hun program-
ma ‘Wonen en Zorg voor ouderen’ gepresenteerd. Van de in totaal 
900.000 woningen die er tot 2030 moeten worden gebouwd, zijn er 290.000 
bedoeld voor senioren. KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM 
zijn blij dat het kabinet nu inziet hoe urgent het is om meer woningen te rea-
liseren die geschikt zijn voor ouderen. 
De vraag is wel of de ambities haalbaar zijn, gezien onder meer de stikstofcri-
sis, het tekort aan personeel in de bouw, de stijgende bouwkosten en het te-
kort aan bouwlocaties. De Seniorencoalitie mist in het plan van De Jonge en 
Helder hoe zij deze belemmeringen denken op te lossen. Daarnaast kijken de 
seniorenorganisaties uit naar de verdere uitwerking. Op papier ziet het er 
goed uit, nu de uitvoering nog. 
Crisisopvang 
Verder zijn ook op korte termijn al maatregelen nodig, want de nood is hoog. 
Mensen gaan van crisisopvang naar crisisopvang. Zo staan er nu ongeveer 
20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis. Er moeten 
dringend woonzorgplekken bij komen voor mensen die het thuis niet meer 
redden. 
De ministers willen tot 2030 80.000 wonin-
gen realiseren in zogenoemde geclusterde 
woonvormen. Daar zullen ook senioren 
gaan wonen die intensieve zorg nodig heb-
ben. De Seniorencoalitie is benieuwd hoe 
deze woonvormen eruit gaan zien. In ieder 
geval moet worden voorkomen dat er 
wordt gebouwd voor verschillende soorten 
zorgproblemen, waardoor ouderen telkens 
moeten verhuizen als ze intensievere zorg 
nodig hebben. Ook is het nu nog onduide-
lijk wie er straks in aanmerking komt voor 
een plek in een verpleeghuis. 
Doorstromen 
De Seniorencoalitie roept de ministers op om ouderen intensief te betrekken 
bij het hele proces en in de besluitvorming. Er moet niet óver ouderen worden 
gepraat, maar mét ouderen. 
Het tekort aan seniorenwoningen heeft gevolgen voor de hele woningmarkt. 
Als er voldoende betaalbare en geschikte woningen zijn waar ouderen naar 
kunnen doorstromen, komen er weer woningen vrij voor starters en gezinnen. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/23/kabinet-neemt-regie-op-passende-woonruimte-voor-ouderen


 

          

 

 

 

 

 

Kerstfeest 

Kerstfeest, het geweldige feit 
Van de geboorte van Gods zoon 
Die neerdaalde van de troon 
Tot heil van heel de mensheid. 
 
In Bethlehem werd Hij geboren 
In een donkere, stille nacht 
Niemand had Hem verwacht 
Maar iedereen zou het horen. 
 
Een Goddelijk mensenkind 
Wonderlijk verwekt 
In een kribbe toegedekt 
Door God de Vader bemint. 
 
Een leger van engelenkoren 
Vol van kleuren en pracht 
Zongen in deze heilige nacht 
Omdat Jezus, was geboren. 
 
Dat allen het mogen weten 
Dat Jezus de redder is gekomen 
Onze schuld heeft weggenomen 
Dat we dit nooit zullen vergeten. 
 
De grootste liefde van God 
Een wonder ons gegeven 
Dat ons doet herleven 
Tot vrede en heil genot. 
 
Laten we knielen voor Hem neer 
Aanbidden, danken en loven 
In Zijn goedheid blijven geloven 
Jezus, onze Heiland , onze Heer. 
 
Fedde Nicolai 


