
 

Purmerend, 1 december 2022 
 

Voorwoord 
 

Waar wachten we op? 
 

Wanneer u dit leest in de Nieuwsbrief is advent begonnen. De 
laatste weken van 2022. Het jaar dat zo hoopvol begon en uitliep 
op een jaar met veel zorgen en onzekerheid. Begin dit jaar 
speelde corona ons nog wel parten, maar de economie draaide 
goed en langzamerhand konden we weer uit eten, nadenken 
over een mooie vakantie en we keken vol vertrouwen uit naar 
een mooie zomer. Die zomer was voor de meesten van ons aan 
de warme kant, maar heeft tot voor een paar weken gezorgd 
voor mooie dagen. Wachten we op weer zo’n mooie zomer? 

 

Intussen is het in Europa verre van rustig en mooi. De inval van Rus-
land in Oekraïne zette ons rustige leventje aardig op z’n kop. Iedere 
nieuwsuitzending bracht oorlogsverha-
len over winnen en verliezen. Van hoop 
en wanhoop. In het begin werd er ge-
dacht dat het met een paar maanden 
voorbij zou zijn, maar intussen weten we 
dat dat nog lang niet het geval is. Wach-
ten tot het weer vrede is? 
 

Ook elders in de wereld is het onrustig, Het lijkt wel of er overal nieuwe 
conflicten ontstaan. Voeg daarbij de extreme weersontwikkelingen 
waardoor droogte en overstromingen, orkanen en hevige bosbranden 
aan de orde van de dag zijn. Wachten tot het vanzelf overgaat? 
 

Ook binnen ons land is de onrust groot. Stromen met vluchtelingen 
uit Oekraïne maar ook vanuit Syrië en vele andere landen uit Afri-
ka. ‘Nederland is ‘vol’ wordt er gezegd. Waar moeten al die men-
sen wonen, er is al zo’n tekort. De onrust is groot samen met 
de oplopende prijzen voor de eerste levensbehoefte. Steeds 
meer mensen in de problemen. Wachten tot het mis gaat? 
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Intussen hebben steeds meer mensen moeite met de medemens. Velen 
gaan uit van het eigen gelijk en strooien daarnaast met bedreigingen 
naar mensen die in het openbaar een tegengeluid laten horen. De onver-
draagzaamheid is groot zodat we langzamerhand het gevoel krijgen: ‘Blijf 
zitten waar je zit en verroer je niet en… hou vooral je mond’. Wachten we 
tot we weer op een gewone manier met elkaar in gesprek kunnen gaan? 
 

Tegelijk kijken we naar de kalender en bereiden ons voor op Kerst. Kij-
ken we uit naar de kortste dag en dus naar de zonnewende. Wat de 
terugkomst van het licht betekent. Wachten we daar op? 
 

Of betekent deze tijd iets anders? Ons Kerstfeest is verbonden met het 
oude lichtfeest met de boodschap: ’het blijft niet altijd donker’. Soms 
gebeuren er wonderen. Advent is de tijd van wachten, afwachten. We 
kennen allemaal de verhalen zoals ze verwoord zijn in de bijbel. Wat 
onmogelijk lijkt gebeurt toch. Elisabeth kreeg op hoge leeftijd toch nog 
een kind. Maria kreeg, terwijl ze geen ‘omgang met een man had’, op 
jonge leeftijd een zoon. De verhalen over wat er toen gebeurde met de 
herders kennen we. We weten van de wijzen die een ster hadden ge-
zien. Een teken van grote verande-
ring. Verhalen van hoop en dat 
allemaal in een periode waarin het 
land bezet was, er samengespan-
nen werd met de bezetters. Wat 
viel er te verwachten? Tegen alles 
in: Hoop op een betere toekomst? 
 

Door de eeuwen heen hebben 
mensen telkens opnieuw Kerst gevierd en toegeleefd naar het moment 
dat het onwaarschijnlijke waarheid werd. ’Licht in de duisternis’. Voor het 
noordelijk halfrond betekent het dat de dagen gaan lengen, dat de dagen 
lichter worden en daarmee het zicht verbetert. Wachten we daar op? 
 

Wachten op een wereld, een samenleving waarin het goed toeven is… 
Kunnen we daar rustig op gaan zitten wachten of moeten we daarvoor 
in beweging komen? Niets komt zomaar op je pad, dat hebben Maria en 
Elisabeth ervaren, de herders en de wijzen en met hen heel veel men-
sen. Wachten tot alles goed komt betekent doen wat in jouw vermogen 
ligt en zo ‘iets’ van Licht verspreiden.  
 

Dat deze laatste dagen van 2022 en heel 2023 in dat Licht mogen staan 
wens ik u, namens het hele bestuur, van harte toe. 
 

Hanny Somers 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

Het werk en de missie van Mission Aviation Fellowship 
 

Op 19 oktober maakten we kennis met het werk van Mission Avia-
tion Fellowship (MAF), een christelijke zendingsorganisatie welke 
hulp verleent daar waar het dringend nodig is. 
Na de welkomstwoorden van onze voorzitter – 
waarin we gewezen werden op de toestand in 
ons land en de wereld en we vooral naar el-
kaar moeten omkijken – luisterden we naar de 
lezing van de heer Hans Meijerink over het 
werk en de missie van MAF. 
Deze organisatie vliegt naar die plaatsen in de 
wereld waar humanitaire hulp gewenst is en geen 
dokters in de omgeving bereikbaar zijn. 
Basis van hun werk is de Bijbel, vandaar ook zendingswerk. Bijbels 
kunnen worden verstrekt in de eigen taal, zoals bijvoorbeeld in Papoea 
Nieuw-Guinea. 

Hans Meijerink  
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Over de humanitaire hulp werden 
video’s en dia’s vertoond. We za-
gen bijvoorbeeld beelden van 
staaroperaties, de aardbeving op 
Haïti – waar de verbrijzelde voetjes 
van een meisje behandeld werden 
–, en de baby-, kleuter-, en kinder-
verzorging – waarvoor de moeders 
urenlang onderweg zijn. Ook wor-
den bloedtransfusies gegeven.  
 

De MAF vliegt met 130 vliegtuigen 
naar zo’n 1400 bestemmingen, ook om patiënten naar ziekenhuizen te 
brengen. Onvoorstelbaar goed werk wordt er verricht: ze komen daar 
waar elke seconde telt. “Samen kunnen we over jungles, bergen en 
woestijnen vliegen om hulp, medische zorg en het Goede Nieuws te 
brengen,” aldus Hans Meijerink. Het was een leerzame middag. 
 

Wil Happé 
 

 
 

Fam. Meijerink: Hans (midden) samen met zijn ouders Trudy en Marius 

Papoea Nieuw-Guinea  
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Advent samenkomst 
 

Op woensdag 21 december, in de laatste week van advent, vindt in 
de kleine zaal onze decemberbijeenkomst plaats. Dominee Aty van 

Noort neemt ons deze middag mee met 
‘Beelden van verwachten’ door de eeu-
wen heen. Aan de hand van schilderijen 
en Iconen laat zij zien hoe mensen dat 
telkens opnieuw verbeeld hebben. Marja 
van der Ploeg zal met de samengevoegde 
koren ‘Quadijck’ uit Kwadijk en ‘Puur 
Plezier’ uit Wormerland dit muzikaal on-
dersteunen. 
 

In tegenstelling met wat u tot nu toe gewend 
bent beginnen we deze keer niet met koffie 
en thee bij binnenkomst. Halverwege pauze-
ren we en wordt er in de hal koffie of thee 
geschonken. Na het tweede gedeelte sluiten 

we de middag af met een drankje en een (klein) hapje en hebben we de 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ‘alle goeds’ te wensen ook voor 
het nieuwe jaar. 
Wij zien u graag op 21 december. Aanvang 14.00 uur 
 

Namens het bestuur, Hanny Somers 
 
Presentatie Palliatieve Zorg 
 

De Protestants Christelijke Ouderen Bond afdeling Purmerend 
houdt op donderdag 19 januari 2023 om 14:00 uur een bijeenkomst 
in de Kleine zaal van de Taborkerk. 
We weten allemaal dat het leven 
eindig is. Praat u daarover? Zorg 
Optimalisatie Noord-Holland is 
vanuit het netwerk palliatieve zorg 
bezig met het project In Gesprek 
met de Burger. In het kader van dit 
project worden bijeenkomsten 
georganiseerd voor inwoners om 
bewustwording over- en kennis 
van palliatieve zorg/het levensein-
de te vergroten. Dat we op een 

Ds. Aty van Noort 

In Gesprek met de Burger  
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gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Op 
sommige dingen kunt u wèl invloed hebben door er tijdig over na te 
denken en te praten. 
 

 Wat is goed om nu al te regelen voor de laatste levensfase? 
 Hoe kijkt u terug op uw leven? 
 Wat zou u nog willen zeggen of doen? 
 Wilt u wel of niet gereanimeerd worden? 
 Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt? 
 Welke hulp kunt u krijgen als het nodig is? 
 

Hierover nadenken en praten met 
mensen in uw omgeving is belang-
rijk. Met uw naasten of uw huisarts. 
Om goed in gesprek te kunnen 
gaan, heeft u goede informatie no-
dig. Bij deze speciale informatiebij-
eenkomst krijgt u die. De lezing 
wordt gegeven door Sandra Bos. 
Zij is verpleegkundige bij het Team 
Thuiszorg Technologie van Evean. 
 

We raden aan om samen met bij-
voorbeeld uw partner, kind of een vriend(in) te komen. Twee horen 
meer dan één! 
 

Jaap Veenstra 
 
Het verschil 
 

Het tij had duizenden zeesterren op het strand gedeponeerd. Ze 

zouden onherroepelijk omkomen eer de vloed hen weer bereikte. 

Een jongen pikte zeesterren op en gooide ze terug in het water. 

“Waarom doe je dat?”, vroeg een oude man, “het strand is kilome-

terslang. De meeste komen toch om. Wat voor verschil maakt het 

uit er een paar te redden?” 

De jongen keek naar de spartelende zeester in zijn handen en zei: 

“Nee, voor de meeste maakt het niets uit. Maar voor deze zeester 

wel degelijk.” En hij gooide hem terug in zee. 
Parabel uit Taiwan 

 

Twee horen meer dan één!  
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Contributie PCOB 2023 
 

Zoals al vastgesteld is op de Algemene Ledenvergadering in februari van 
dit jaar is de contributie voor 2023 vastgesteld op: € 36,00 voor indivi-
duele leden en € 52,00 voor leefverbanden (samenwonenden). 
 

Voor leden die een incasso-machtiging hebben 
afgegeven zal de contributie in februari 2023 
geïncasseerd worden. 
 

Leden die geen incasso-machtiging hebben af-
gegeven worden verzocht het genoemde bedrag 
over te maken naar: NL96INGB0000176287 ten 
name van: PCOB Afdeling Purmerend 
 

Van de ontvangen contributies draagt de afdeling 
Purmerend 65% af aan de landelijke PCOB in 
Nieuwegein. 
Van het restant kunnen wij de kosten van zaalhuur, koffie/thee op bij-
eenkomsten, drukkosten nieuwsbrief, verzendkosten nieuwsbrief, bank-
kosten, bloemen bezoekcommissie en kosten lezingen betalen. 
 

Wij rekenen ook dit jaar weer op uw medewerking. 
 

De penningmeester, Rien Brak 
 
De auto als melkkoe 
 

Eind van de maand. Eind van de dag. In de opening van hun garage 
staan John en Rico. 

Rico: ’t Kon beter John.  
John: Wat?  
Rico:  De omzet deze maand. 
John: Zou je denken? 
Rico: Ja. Ik heb het idee dat veel 
          van onze klanten het onder- 
       houd vooruit schuiven. 
John: Dat begrijp ik wel. Met die 
      hyperinflatie van dit moment. 

Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Tja, wat doe je eraan? 
Rico: Veenstra.    John: Veenstra? 
Rico: Ja, Veenstra. Die man kan geen bougie van een carburateur on-

derscheiden. Bel hem op. Zeg dat het weer tijd is voor de APK en 
maak een afspraak. 

Rien Brak 
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John: Maar ik heb een paar maanden 
          terug nog een grote beurt bij hem 
          uitgevoerd. 
Rico: Dat is hij al lang vergeten. Die man 
           heeft geen kaas gegeten van tech- 
           niek. Die is blij als zijn auto wordt ver- 
           wend. En wees eerlijk… Voorkomen 
           is beter dan genezen. Preventief on- 
           derhoud heet dat. Is heel belangrijk. 
           Daar is die man gevoelig voor. 

John: Okay. Ik bel hem. 
JV:   Goedemiddag, Veenstra. 
John: Dag mijnheer Veenstra. Ik bel u om te zeggen dat het weer tijd is 

voor de APK. Kunnen wij een afspraak maken?  
JV:   Eh, ja, natuurlijk. Wanneer? 
John: Deze week zitten wij helemaal vol, maar volgende week donder-

dag heb ik wel een gaatje. 
JV:   Prima. Dan zet ik hem ’s ochtends voor de deur. Sluiten jullie dan 

ook de camera aan op de zekeringkast? Dat zouden jullie de vori-
ge keer al hebben gedaan. 

John: Klopt, maar wij moeten soms prioriteiten stellen. Wij nemen het mee. 
 

Die donderdag. De garage heeft niet gebeld, maar Veenstra weet dat hij 
zich niet ongerust hoeft te maken. Ze werken namelijk nooit op de afge-
sproken dag. Planning is nu eenmaal niet hun sterkste kant. Vrijdag-
middag laat meldt Veenstra zich. 
 

JV:   En, is de auto klaar? 
John: Is de paus katholiek? Natuurlijk is de auto klaar. 
JV:   Wat moest er gebeuren? 
John: Wij hebben de APK gedaan, maar er waren wel wat extra dinge-

tjes. De stabilisatorstangen moesten worden vervangen. En wij 
hebben de wiellagers opgesteld. 

JV:   De wiellagers opgesteld?  
John: Ja, want die moesten worden opge-

steld, zo heet dat, omdat er speling 
in zat. Hebt u dat nooit gemerkt, op 
een klinkerweg bijvoorbeeld? 

JV:   Nee. Ik heb ook niet veel op een 
klinkerweg gereden. En de camera? 

John: Zijn we niet aan toegekomen. Het 
belangrijkste hebben we eerst gedaan, want de auto moest na-
tuurlijk wel door de APK komen. 

Bandenspanning op peil zetten 
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JV:   Dat begrijp ik. Wat kost dit mij allemaal? 
John: 570 euro. 
JV:   Poeh, dat is best een bedrag. 
John: Ja, maar wij hebben ook de bandenspanning op peil gezet. Dat 

kwam er ook bij. Ach weet u wat… Doe maar 520 euro, dan reke-
nen wij de BTW niet. Maar dan is het wel zonder bonnetje. 

JV:   Dat is fijn. (En hij begint contant uit te tellen) 
John: 500 is goed. (Veenstra vermoedt een opspelend schuldgevoel.) 

Dan moet ik daar wel bij zeggen dat wij nog wat andere dingetjes 
hebben gezien bij het uitlezen, en die moeten nog worden gedaan. 

JV:   Dingetjes?  
John: Ja. Kijk, dat lampje van de motorsto-

ring brandt en dat betekent … 
JV: ̀  Brandt dat nog steeds? Jullie hebben 

de auto toch helemaal nagekeken? 
John: Ja, daarom zagen wij dat ook. Dus 

dat hebben wij vastgesteld. Het is een 
lek in de ventilator van de turbo. Dat 
geeft mogelijk wat drukverlies. Niet 
ernstig, maar het moet natuurlijk wel 
een keer worden gerepareerd. Daar-
naast was er wat lekkage van de air-
co. Er druppelt fluor op de bodemplaat. Hoeft niet per se wat aan 
te worden gedaan, maar als je het wel doet is dat natuurlijk wel 
een geruststelling. Dan is er verder nog … 

JV:   Ja, ja, laat maar zitten. Dat ben ik zo meteen toch weer vergeten. 
Wanneer moet het allemaal gebeuren? 

John: Volgende week woensdag. En donderdag, want het is best veel 
werk allemaal zo bij elkaar. 

JV:   Goed, tot volgende week dan. 
 

Rico: Hoe is het gegaan met Veenstra? 
John: Uitstekend. Helemaal volgens verwachting. Ik heb zelfs weer een 

afspraak gemaakt voor volgende week, voor aanvullend onderhoud. 
Rico: Goed aangepakt. Je bent een kanjer. Die inflatie krijgt ons niet klein. 
 

En Veenstra? Die denkt er het zijne van. Hij weet dat hij geen verstand 
heeft van techniek. En stilletjes heeft hij bewondering voor zijn garagist. 
Die weet hem toch steeds maar weer het gevoel te geven dat hij hem 
matst in plaats van oplicht.  
 

Jaap Veenstra 
 

Deze dingetjes bedoel ik 



10 

Over onze leden 
 

Overleden 
Dhr. A. Heinicke, Aurigapark 53, 1443 BT Purmerend 

Wij gedenken hem met eerbied en genegenheid. 
 

Bedankt als lid 
Dhr. R. Walter, Bernard Zweersstraat 94,1443 TH Purmerend 
 

Het bestuur 
 

Bericht van KBO Purmerend en Omstreken 
 

KBO Ledenbijeenkomst vrijdag 27 januari 2023 
 

Op vrijdag 27 januari 2023 houden wij onze eerste 
ledenbijeenkomst in het Nieuwe Jaar en hopen, dat wij elkaar in 
goede gezondheid elke maand mogen blijven begroeten in 
`t Stamhuis Kerkstraat 11 Purmerend t/o Theater de Purmaryn. 
Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur. 
De activiteiten/reiscommissie heeft het oude jaar afgesloten en vooruit 
gekeken naar wat zij voor u het komende jaar kan voorschotelen. De 
voorbereidingen vergen veel hoofdbrekens, maar het lukt steeds weer 

om een middag vullend programma te 
presenteren. 
Voor deze eerste bijeenkomst hebben zij 
dhr. Jan Broekhuizen bereid gevonden 
een presentatie in woord en beeld te 
brengen over Hollandse Stadsgezichten. 
Wij zijn er van overtuigd, dat dit weer een 
leerzame en aangename middag gaat 
worden. Dhr. Broekhuizen kennende 
behoeft dit geen nadere uitleg. 
Het plan is om de pauze wat langer te laten 
duren dan u van ons gewend bent. U zult 
vanzelf wel merken, wat de bedoeling is. 
Ook uw buren en/of kennissen zijn van 
harte welkom om deze middag eens te 
bezoeken om kennis te maken van die 

gemoedelijke en gezellige sfeer bij onze KBO afdeling. Maakt u ze lid? 
Dat zou wel zo leuk zijn! 
 

Wil van Groeningen PR 
 

Meesterverteller Jan Broekhuizen 
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Diverse berichten 
 

Senioren en Veiligheid, deel 4 
 

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? 
Criminelen proberen over uw 
schouder mee te kijken om te zien 
welke pincode u intoetst. Bijvoor-
beeld bij de kassa in de winkel of 
door vlak achter u te gaan staan 
bij een geldautomaat. Als ze ver-
volgens ook uw pinpas afhandig 
kunnen maken, bijvoorbeeld met 

behulp van een babbeltruc of door zakkenrollerij, halen ze zoveel moge-
lijk geld van uw rekening. 
 

Betaal contactloos 
Het is verstandig om de daglimiet voor het pinnen met uw pas te beper-
ken. Betaalvereniging Nederland adviseert daarnaast om zoveel moge-
lijk contactloos te betalen. Dan hoeft u meestal geen pincode in te toet-
sen en kan deze ook niet worden afgekeken. Veilig contactloos betalen 
zónder pincode is mogelijk bij bedragen tot en met 50 euro. 
 

Wat kunt u zelf doen? 
 Scherm bij het intoetsen van uw 

pincode de toetsen af met uw 
hand of portemonnee.  

 Staat iemand te dicht achter u? 
   Vraag dan om meer privacy.  
 Laat u niet afleiden tijdens het 
   pinnen.  
 Betaal zoveel mogelijk contactloos. 
 

Webinar 
Zie talkshow met Catherine Keyl op: 

maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid 
 

Meer informatie? 
Kijk op maakhetzeniettemakkelijk.nl 
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9 tips om vallen te voorkomen 
 

Misschien is het u wel eens overkomen, een vervelende val in huis of 
op straat. U bent niet de enige. Dan is het goed om te weten dat u zelf 

veel kunt doen om vallen te voor-
komen. Deze tips helpen. Een val 
is zo gebeurd. Een iets verhoogde 
drempel, een schuivend kleed of 
gewoon even uit balans. Vallen is 
vervelend en kan nare gevolgen 
hebben. Wat kunt u er zelf aan 
doen om te voorkomen dat u valt? 
 

1. Blijf in beweging 
Misschien beweegt u minder omdat u bang bent om te vallen. Maar het is 
juist belangrijk dat u wel beweegt. Als u ouder wordt, nemen uw spieren 
af en daarmee wordt de kans groter dat u valt. U hoeft niet hard te trainen 
om uw spierkracht op peil te houden. Dat kan ook met eenvoudige oefe-
ningen. Sta bijvoorbeeld af en toe op uw tenen. Of sta op uit een stoel 
zonder uw handen te gebruiken. Dat doet u makkelijk tussendoor. Maak 
er een gewoonte van om elke dag deze oefeningen te doen. Of oefen 
een actieve houding met filmpjes van Nederland in Beweging. 
 

2. Zoek uw balans 
Combineer spierversterkende oefeningen met evenwichtsoefeningen of 
coördinatie-oefeningen. Balans is heel belangrijk om niet te vallen. Dit 
zijn een paar oefeningen die u overal kunt doen. 
 Sta tien tellen op één been en wissel af. 
 Loop recht vooruit terwijl u de hiel van de ene voet tegen de tenen van 

de andere zet. 
 Loop recht achteruit terwijl u de tenen van de ene voet tegen de hiel 

van de andere zet. 
 Loop op de toppen van uw tenen. 
 Loop op uw hielen. 
 Stap opzij. 
Zet voor de zekerheid een stoel in buurt waaraan u zich kunt vasthou-
den. Of blijf in de buurt van de tafel of de muur. In filmpjes op internet 
vindt u meer evenwichtsoefeningen. 
 

3. Werk aan uw conditie 
De kans op een valpartij is groter als u moe bent. Daarom is het belang-
rijk uw conditie op peil te houden. Dat doet u door per week minimaal 
75 minuten te wandelen, fietsen of te zwemmen bijvoorbeeld. In huis 
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kunt u uw uithoudingsvermogen trainen met een fitnessapparaat, zoals 
crosstrainer, roeimachine of loopband. Of doe mee met Nederland in 
beweging op tv. Het is goed als uw hartslag daarbij omhooggaat, maar 
het is niet de bedoeling dat u buiten adem raakt. 
 

4. Voorkom duizeligheid 
Medicijnen kunnen bijwerkingen hebben die de kans op vallen vergro-
ten. Gebruikt u medicijnen, kijk dan in de bijsluiter wat de bijwerkingen 
zijn of vraag het aan uw arts of 
apotheker. Als u verschillende me-
dicijnen slikt, kunnen de bijwerkin-
gen elkaar ook versterken. Praat 
erover met uw arts als u daar last 
van heeft. Drink ook veel water en 
slik vitamine D. Dat is goed voor de 
balans, spieren en botten. 
 

5. Sta rustig op 
Als u te snel opstaat kunt u uw evenwicht verliezen of duizelig worden. 
Het komt regelmatig voor dat mensen juist bij het opstaan uit een stoel 
of uit bed vallen. Sta dus rustig en met aandacht op. Doe eerst 
wat bewegingen, span uw beenspieren en beweeg wat met uw lichaam. 
Pas daarna gaat u langzaam staan. Is het opstaan uit bed te moeilijk 
voor u, dan kunt u het bed verhogen met bedverhogers. Wordt het op-
staan uit een stoel te moeilijk voor u, dan is een sta-op-stoel misschien 
een goed idee. 
 

6. Haal obstakels weg 
U kunt een val in huis voorkomen door risico’s weg te nemen. Doe 
dat het liefst samen met iemand die uw huis minder goed kent, want 
die ziet meer. Hoe voller uw huis, hoe meer risico op vallen. Let op 

deze obstakels. 
 Rommel op de vloer. 
 Krukjes of bijzettafeltjes. 
 Losliggende kleedjes of traplo-

pers. 
 Kabels die over de vloer lopen. 
 Hoge drempels. 
 

7. Maak uw huis valveilig 
Is de badkamervloer glad? Dat kunt u oplossen met een antislipcoating op 
de tegels. Kunt u wel een extra steuntje gebruiken in de badkamer, breng 
dan handvatten aan, ook aan de zijkant van het toilet. Zorg voor goede 



14 

verlichting op de trap en in de gang. Het is erg handig als het licht automa-
tisch aangaat als u gaat lopen, bijvoorbeeld als u opstaat uit bed om naar 
de wc te gaan. De trap kunt u veiliger maken met antislipstrips. 
 

8. Draag stevige schoenen 
Binnen op gladde sokken lopen is geen goed idee. Het is beter om ook 
binnen stevige schoenen te dragen met een goed profiel. Draag geen 
gladde schoenzolen en schoenen met hakken. Loopt u toch graag zon-
der schoenen, draag dan stevige pantoffels met antislipzolen. 
 

9. Valpreventie cursus 
Volg een online valpreventie cursus. Of kijk of u in de buurt een cursus kunt 
volgen. U kunt dit ook vragen bij het buurtcentrum of de huisarts. 
 

Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/9-tips-om-vallen-te-voorkomen 
 

Ikwoonleefzorg is een initiatief van de Rabobank samen met Interpolis 
 

Kerstverhaal 
 

  Er bloeit een Lelietje van dalen 
  tussen ruïnes in Bethlehem 
  en de wind vertelt verhalen 
  aan de wereld over Hem 

 

Dus als het waait, weet dat ik luister 
misschien vertelt de wind me wel 

dat er Licht breekt door het duister 
uit een nieuwe kleine ster 

 

Of hij vertelt me van de Koning 
die in de nachtelijke kou 

werd geboren zonder woning 
waar je 'n paleis verwachten zou 

 

Ik luister graag naar het eeuwig epos 
zachtjes gefluisterd door de wind 

over de ezel en de os 
die hun stal deelden met een Kind 

 

 



 
(Advertentie) 

 

Polarisatie in de samenleving 
 

(Een deel uit de Algemene Politieke Beschouwingen CDA Purmerend) 
 

In dit deel van mijn algemene beschouwingen wil ik het graag met 
u hebben over de polarisatie in de samenleving, iets waar wij ons 
grote zorgen over maken en waar we 
graag verandering in zouden brengen. Je 
kan tegenwoordig de krant niet meer 
openslaan of de tv aanzetten zonder dat 
je hiermee geconfronteerd wordt.  
 

Het lijkt wel of het nodig is om elkaar te be-
ledigen of verdacht te maken om je eigen 
punt naar voren te brengen. Steeds harder 
en grover. Als politiek geven wij hierin he-
laas vaak het slechte voorbeeld kijk alleen 
maar naar Den Haag waar scheldpartijen, 
bedreigingen en verdachtmakingen aan de 
orde van de dag zijn en dat terwijl de inhoud, dat waar het echt om gaat 
naar de achtergrond verdwijnt. Maar het is niet alleen een probleem van 
de politiek. De verharding en verhuftering van de samenleving is iets 
wat ambtenaren, politieagenten, leraren, zorgmedewerkers, en vele 
anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online.  
 

Dat moeten we stoppen, want laten we eerlijk zijn: wij hebben niets aan spek-
takelpolitiek en campagnes die leiden tot nog meer polarisatie. Het maakt de 
problemen in ons land of gemeente niet kleiner, maar het vinden van draag-
vlak voor broodnodige veranderingen wel steeds moeilijker.  
 

Gelukkig zie ik in onze gemeente ook de an-
der kant en ben ik trots op zowel onze stad 
als onze dorpen beide met een rijk maat-
schappelijk leven, met betrokken mensen die 
zich actief inzetten voor de gemeenschap 
waar ze leven, wonen en werken. Dat is een 
samenleving, die het CDA  voor ogen staat: 
minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, 
meer samenwerken. Een samenleving waar 
we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwil-

liger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwet-
se waarden zijn, maar het geheim van een sterke samenleving.  
 

Pascal Verkroost, fractievoorzitter CDA Purmerend 

Pascal Verkroost 
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