
 

 

 
 
    
         
              
                                      
 
 
 

                                 
                                                                            
                                                                    
       
 
  

        Heerhugowaard 

                                           
                                       februari 2023 
 
We zijn het nieuwe jaar goed en gezellig be-
gonnen met verhalen en liedjes van Willem 
van Doorn. Verderop in deze nieuwsbrief 
leest u het verslag van deze leuke middag. 
middag.` 

Op 20 februari is er weer een bijzondere 
bijeenkomst. Dat is de jaarlijkse “snertdag” 
We beginnen die dag om half elf. Kijk op de 
volgende bladzij van deze nieuwsbrief voor 
het volledige programma.  

Helaas is het ledenaantal van onze vereni-
ging de laatste jaren sterk teruggelopen. 
Daarom deze oproep: Probeer eens iemand 
mee te nemen naar een verenigingsmiddag. 
Ook hebben we dringend behoefte aan nieu-
we bestuursleden en bezoekdames voor de 
lief-en leedcommissie. 
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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


 

 

Die tijd van tegenwoordig. Alles moet maar via de 
computer. Belastingaangifte via internet. Kleinkin-
deren zijn alleen te bereiken via telefoon. Al die ge-
bogen hoofden in bushokjes. En dan die spijkerbroe-
ken met scheuren. Witte gympen aan naar een be-
grafenis. Dat kán toch niet. Nee, vroeger was het 
beter. Toen hadden we tenminste oog voor elkaar, 
er waren normen en waarden. 
Ik citeer niet één of andere oude brompot. Nee, dit zijn gewoon wat flar-
den van gesprekken bij mensen thuis, of tijdens het koffiedrinken na de 
dienst. Dat ene zinnetje blijft altijd hangen: vroeger was alles beter … 
Waar kinderen nu opgroeien met beeldschermen, internet, digitale recla-
meborden, daar hebben ouderen heel veel veranderingen meegemaakt: 
televisie, in zwartwit, kinderen uit de hele buurt samen voor de tv, de 
eerste auto, de wasmachine, de videorecorder, de computer, en nog zo-
veel meer. In een paar generaties zoveel veranderd. Co2, klimaat, plastic 
in de zee, gebeurtenissen uit de wereld komen op een presenteerblaadje 
binnen. 
Maar … zouden we echt wel terug willen? Het zal altijd blijven bestaan: 
nostalgische gevoelens, vertrouwdheid, veiligheid. Tegelijk wil je ook het 
nieuwe en moderne niet loslaten. Ik sprak een gemeentelid met een zeld-
zame aandoening. Zonder de nieuwste medicijnen had ze haar ziekte niet 
kunnen overwinnen. De vooruitgang van kennis en wetenschap komt ons 
allemaal ten goede. 
Vroeger zeiden ze ook dat vroeger alles beter was. We 
kunnen ook zeggen: Nu is alles beter. En christenen 
zeggen: Straks wordt alles beter. 
De auteur van Prediker schrijft in hoofdstuk 7 relative-
rende woorden: ‘De mens is maar een eenvoudig 
schepsel.’ ‘Verlang niet naar ‘die goede oude tijd’, 
want u weet niet of hij werkelijk beter was dan de te-
genwoordige tijd.’ ‘Geniet van de voorspoed zoveel u 
kunt en als er moeilijker tijden aanbreken, bedenk dan 
dat God zowel het één als het ander geeft.’ ‘Wij weten niet hoe de toe-
komst zal zijn.’ 
We leven nu. Leef met een wijs hart. Geniet van goede dagen. En als de 
dagen slecht zijn, is God daar bij. Je ballast, je littekens zijn bij Hem be-
kend. Hoe bochtig onze weg ook is, die weg loopt niet dood. De Schepper 
van hemel en aarde overziet onze levens. Hij overziet ook alle tijden. 
Robert-Jan van Amstel, voorganger in Putten 

Verslag van de Ledenvergadering 16 januari 2023. 
Nel opent de vergadering. We zingen lied 836. Ze een leest een stukje 
over nieuwe dingen in ons leven. Nel wenst ons een goed nieuwjaar 2023. 
Ze geeft Willem van Doorn het woord.  
Willem stelt zich voor als verhalenverteller en zanger. Hij is 74 jaar en 
treed voor de 123ste keer op met verhalen en liedjes met als thema: 
‘Vroeger en Nu’. Hij heeft 40 jaar als monsternemer gewerkt. Hij nam 
monsters van water, grond en graskuilen voor boeren, tuinders, bollente-
lers en bloemenkwekers. Daardoor was hij veel onderweg. Hij liet ons 
daar foto’s van zien. Willem vertelt over Opa van 80 jaar die nog iedere 
morgen vroeg opstond. Hij ging kijken, hij was altijd de eerste, hoe zijn 
zoon en kleinzoon het bedrijf voortzetten. Vroeger waren er vele kleinere 



 

          

tuinders in hetzelfde 
dorp. Als het dan 
een jaar slecht ging 
dan had iedere tuin-
der het slecht. Dat 
gaf een saamhorig-
heidsgevoel wat nu 
verdwenen is. Alle 
kleine agrarische 
bedrijven zijn ver-
dwenen.  Mensen klagen nu over de gestegen voedselprijzen. Eigenlijk zijn 
de voedselprijzen jarenlang te laag geweest. Door subsidie zijn ze kunst-
matig laag gehouden. Deze subsidie had al lang afgebouwd moeten wor-
den. We zijn gewend geraakt aan deze lage prijzen. Dit gaat ten koste van 
vele agrarische bedrijven. Schaalvergroting als oplossing om goedkoop te 
kunnen produceren heeft vele (kleinere) bedrijven de kop gekost. 
Tussendoor speelde en zong Willem liedjes. Zoals Blue sweet Shoes. Dat 
was de muziek die hij in 1963 hoorde toen hij in de kwekerij van zijn oom 
ging werken. Zijn vader en zijn ooms hadden in Aalsmeer rozenkwekerij-
en. Hij komt uit een zwaar gelovig gezin met 10 kinderen waar televisie 
kijken en radio luisteren taboe was. De radio stond alleen aan bij de beurs-
berichten en de waterhoogten. Hij was al jong aan het werk, als oudste 
zoon had je geen keus. Hier zong hij nog een liedje over. Hij vertelde ook 
hoe hij thuis kwam werken in de winter van 1962-1963. Omdat zijn vader 
ziek was, bleef hij thuis uit school. Er werd gestookt op kolen. Door de 
strenge winter kon hij helaas de rozenstruiken niet vorstvrij houden. Hier-
na is hij niet meer naar school geweest. Willem zijn opvallende haardracht 
kwam ook ter sprake. Als kind werd zijn haar door opa geknipt. Op zater-
dag samen met het hele gezin. Opa werd beloond met een sigaar. Echter 
knippen kon opa niet. Het was meer stukken eruit hakken. Dat was zo’n 
gruwel voor Willem dat hij vanaf zijn twaalfde nooit meer bij een kapper 
geweest is wat je wel kunt zien aan zijn haarlengte. 
Pauze voor een kopje koffie en mededelingen 
* Nel vraagt namens het bestuur of we nog mensen weten die bestuurslid 
willen worden.  
* Ook zoeken we nog bezoeksters die bij lief en leed een bezoekje bren-
gen.  
*Op 20 februari willen we ‘s morgens om 10.30 uur beginnen met als on-
derwerp Uilen en Roofvogels door dhr Fred Koning. Met aansluitend om 
half één samen snert eten. Nel gaat de tafels langs en vraagt wie zich al 
opgeeft. 
Na de pauze vertelt Willem over de verjaardagen bij 
zijn vader en moeder thuis. Drank werd eigenlijk 
niet geschonken. Eén tante dronk wel een wijntje. 
Ze kwam uit Rotterdam. Hij moest met zijn moeder 
mee om de wijn te kopen in de slijterij. Zijn moeder 
vond dat erg moeilijk en schaamde zich voor de 
buren. De fles werd in een krant gepakt. Zo kon 
men niet zien dat ze wijn kochten. De verdeling op 
verjaardagen ging als volgt: de vrouwen met een 
breiwerk aan de tafel en over de kinderen praten. De mannen over het 
werk, prijzen van de producten, de kerk en de politiek. Hij vertelde hier 
heel beeldend over, je zag het voor je. Ook vertelde hij dat zijn beide 
zoons geëmigreerd zijn. De ene naar Amerika en de ander naar Australië. 
Ze wonen zo ver mogelijk bij elkaar en ons vandaan. Als de schoondoch-



 

 

ters hier komen vinden ze dat de Nederlanders wel erg veel mopperen. In 
hun ogen hebben we het hier erg goed. Online kunnen we nog veel contact 
houden. Maar de kleinkinderen mist hij wel. Als laatste zingt hij een lied 
over Sint Pancras. Zuid is van oorsprong Katholiek en Noord Protestant.  
Het is een lied van Skotwal die zingen het in het Westfries. Hij zingt het 
voor ons in het Nederlands. Hij wordt door Nel met een bos bloemen en 
enveloppe met inhoud bedankt voor zijn optreden.  
De volgende ledenvergadering is op 20 februari om half elf over Uilen en 
Roofvogels met daarna de snertmaaltijd.  
Nu drinken we samen een drankje en krijgen een hapje. 

PCOB met snertmaaltijd en veel meer op 20 februari om 10.30 uur 
’s Morgens de heer Fred Koning met een presentatie omtrent roofvogels en 
uilen. Roofvogels en uilen zijn afhankelijk van 
hun prooien die vaak in sterk wisselende aantal-
len uiteindelijk bepalend zijn voor het aantal 
broedparen. Beschikbaarheid van nestplaatsen 
is voor soorten als Ransuil en Bosuil van belang 
omdat deze soorten zelf geen nesten bouwen. 
In deze lezing wordt belicht hoe de relaties tus-
sen de verschillende soorten uilen en roofvogels  
zijn.  De aanvankelijke populatie roofvogels be-
stond in de zestiger jaren vooral uit  kleine soorten zoals  boomvalk, to-
renvalk, steenuil en ransuil. In de loop van deze 55 jaar lange studie von-
den een groot aantal revoluties plaats: grotere en sterkere predatoren 
vestigden zich: Bosuil, Buizerd, Havik, Vos en als laatste de boommarter. 
Bij al deze revoluties moest het aanwezige voedsel worden herverdeeld  en 
werd er gestreden om veilige nestplaatsen. De nieuwe  grote heersers be-
palen uiteindelijk de samenstelling van de po-
pulaties uilen en valken.  En uiteraard krijgt u 
de gelegenheid aan de heer Koning nog vragen 
te stellen. Daarna omstreeks 12.15 uur de tra-
ditionele snertmaaltijd. Na de maaltijd volgt 
nog een kort middagprogramma. De nadere 
invulling is nog een verrassing. Omstreeks 
14.30 zal deze bijeenkomst worden afgesloten.  
Omdat de snertmaaltijd etc. inbegrepen is, is 
de toegang deze dag € 5,- p.p. en is het nodig dat u zich van te voren tij-
dig (tot en met 12 februari) opgeeft via 0226-315305 en b.g.g. 06 53 67 
44 60.  Ook leden van KBO of gasten die nog geen lid zijn kunnen zich 
aanmelden. Tot ziens op maandag 20 februari 10.30 uur, Trefpunt, 
Dorpsstraat 41 in Broek op Langedijk. 
 
Verjaardagskalenders. 
Bij PCOB Dijk en Waard ontvangen de vrijwilligers in ja-
nuari of februari 2023 een PCOB verjaardagskalender. 
Heeft u als vrijwilliger nog geen kalender ontvangen, dan 
graag dit melden aan een bestuurslid (zie voorin de 
Nieuwsbrief voor namen en contact gegevens). Leden 
PCOB Dijk en Waard kunnen deze kalender voor het ge-
reduceerde tarief van euro 7,50 (normale prijs 9,95) ont-
vangen. Meldt u zich aan bij een bestuurslid of op de vol-
gende bijeenkomst (20 februari). Op= op. 
 



 

          

Belastingopgave invullen en hulp 
bij het aanvragen van zorg- en 
huurtoeslag. 
Vanaf 1 maart (en vóór 14 juli) mag u 
– en soms moet u – de inkomstenbe-
lasting 2022 weer controleren en zo 
nodig corrigeren en aanvullen. Aanvraag voor hulp bij belastingopgave 
2022 of aanvragen/correcties toeslagen kunt u doen bij de heer J. Klei-
meer, Reiger 13, Broek op Langedijk, tel. 0226-318259 of de heer D. 
Bootsma tel nr. 0226-314101 en R.J. Holtman, Keppelsloot 11 te Broek op 
Langedijk tel nr. 06 55 387 988. Zij zijn met name de aanspreekpunten 
voor PCOB leden en maken deel uit van een groepje vrijwilligers (HUBA’s) 
die voor KBO en PCOB in Langedijk en Heerhugowaard dit in beginsel voor 
een onkostenvergoeding (maximaal € 10) verzorgen. 
U blijft te alle tijde zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de aanvraag 
van zorg- en/of huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch de afde-
ling kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdig-
heid van deze service. Geef nooit uw DigiD aan iemand anders, ook niet 
aan de belastinginvuller. Deze heeft bij het invullen van uw aangifte uw 
DigiD niet nodig, alleen uw BSN-nummer, enkele contactgegevens en een 
door de belastingdienst verstrekte machtigingscode. 
Ook voor aanvraag toeslagen kunt u bij hen terecht. 
 
De gemeente Dijk en Waard start verschillende 
overleggen op. 
Bijvoorbeeld over de toekomstvisie woningen voor 
jongeren, ouderen, gehandicapten en zorgwoningen. 
Verschillende organisaties, waaronder PCOB Dijk en 
Waard  waren op 15 en 19 (dementie) december 
aanwezig. Er wordt o.a. ingezet op ouderen die klei-
ner gaan wonen, maar ook op voorzieningen/
verdelingen per wijk/buurt. Er wordt in Dijk en Waard ingezet op gespik-
keld wonen. Gespikkeld houdt in dat ouderen, gehandicapten, mensen die 
geestelijke begeleiding nodig hebben, gezonde mensen en mensen die 
vrijwilligerswerk kunnen en willen doen, gemengd (gaan) wonen zodat 
men elkaar kan helpen. De verwachting is dat er te weinig jongeren zijn 
en komen die dat betaald/professioneel (willen) doen. 
 
Nieuwe uitdaging als Vrijwillig Onafhankelijk 
Adviseur? 
Wilt u anderen uit uw omgeving kunnen ondersteu-
nen bij vragen over wonen, welzijn, zorg en regelge-
ving? Bent u goed in adviseren en mensen met el-
kaar verbinden? Bent u maatschappelijk betrokken? 
Dan bent u onze nieuwe Vrijwillig Onafhankelijke 
Adviseur (VOA)! 
De functie 
Binnen Wonen Plus Welzijn heeft de VOA een belangrijke verbindende rol. 
De VOA is een onafhankelijk cliëntondersteuner, die op verzoek of op ei-
gen initiatief ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert. De 
VOA geeft geen dwingende adviezen, maar probeert de eigen kracht van 
de hulpvrager te versterken en waar mogelijk te helpen.  



 

 

De opleiding 
Eind februari 2023 start Wonen Plus Welzijn een nieuwe VOA opleiding. Wij 
zoeken deskundige vrijwilligers voor de hele gemeente Dijk en Waard. Aan 
de opleiding, bestaande uit drie dagen, zijn geen kosten verbonden. Er is 
ruimte om maximaal vijftien nieuwe VOA’s op te leiden. 
 
Houd vooral ook de persberichten in de gaten: op 15 februari houdt Wonen 
Plus Welzijn Dijk en Waard in Heerhugowaard namelijk een informatie 
avond voor iedereen die graag beter bekend wordt met de stichting. En 
voor wie interesse heeft actief te zijn als vrijwilliger. 
Voor aanmelden of meer informatie, graag contact opnemen Petra Schoon 
via dijkenwaard@wonenpluswelzijn.nl of tel. 072-5717170 of tel. 0226-
318050.  
 
Het Sociaalplein blijft open 
De proef met de opening van het fysiek Sociaalplein van 
de gemeente Dijk en Waard loopt ook in de eerste maan-
den van 2023 door en wordt in de eerste helft van dit 
jaar geëvalueerd. Heeft u een vraag op het gebied van 
zorg, Wmo, financiën of jeugd? Dan kunt u elke werkdag 
tussen 14.00 en 17.00 uur zonder afspraak bij de mede-
werkers van Het Sociaalplein aanschuiven in de hal van 
het gemeentehuis aan de Parelhof in Heerhugowaard.  
 
 

Financiële uitbuiting voorkomen 
Volgens Betaalvereniging Nederland krijgt één op de twintig ouderen te 
maken met een vorm van mishandeling, inclusief financieel misbruik. Vol-
gens de politie is in verreweg de meeste gevallen de dader een bekende of 
familie van het slachtoffer. 
Signalen van misbruik kunnen zijn: plotselinge of onverklaarbare geldopna-
mes bij de bank. Onverklaarbaar tekort aan geld. Het ontstaan van schul-
den. Huurachterstand. Grote belangstelling voor het 
geld of de bezittingen van de oudere. Waardevolle 
spullen verdwijnen. Het weigeren van informatie over 
de financiële situatie. 
Een tip om misbruik te voorkomen is bijvoorbeeld: 
Doet iemand anders boodschappen voor u en heeft 
diegene toch een pinpas nodig? Open bij de bank een 
extra rekening en stort daar maandelijks een vast 
bedrag op voor de boodschappen, bijv. € 250,-. Dit 
bedrag kan ook via een automatische incasso worden 
overgemaakt. De extra rekening heeft een eigen pas-
je. Aan het pasnummer is achteraf makkelijk te zien 
hoeveel geld de boodschappenhulp gepind of afgerekend heeft. 
Info: Betaalvereniging Nederland voert de regie over de collectieve taken 
die van belang zijn voor een goed functionerend betalingsverkeer in Neder-
land. www.betaalvereniging.nl   

 

mailto:dijkenwaard@wonenpluswelzijn.nl
http://www.betaalvereniging.nl


 

          

 

Hallo winter 

Hallo winter, daar ben je weer 
Wat heb je in petto deze keer 
Ben je lief en blijft het zacht 
of wordt het voornamelijk nat. 
 
Ga je onder het vriespunt dalen 
Kan ik de ijzers tevoorschijn halen 
is er een koude periode in aantocht 
Komt er weer een elfstedentocht. 
 
Ik ben benieuwd dus zeg me snel 
Moet ik al in een pyjama van flanel 
Is het tijd voor wollen ondergoed 
En voor wat dikker beddengoed. 
 
Komt er sneeuw en wordt het wit 
Ik vind het goed maar zeg je dit 
IJzel kun je beter achterwege laten 
Anders moeten wij eens ernstig praten. 
 
Hallo winter daar ben je weer 
Wat heb je in petto deze keer 
wees niet streng maar wees lief 
en zorg niet voor teveel ongerief. 
 
Harry Otten 

 
 

 

 

 


