
 

Purmerend, 1 maart 2023 
 

Voorwoord 
 

Zegen of vloek 
 

Het is even geleden, maar in juni 1967 vierden wij vakantie in 
Noorwegen. Met onze, pas gekochte, Renault 4 op pad. Trots 
waren we daarop en heel gelukkig want daarmee konden we 
trekken door dat prachtige, rustige en heel stille land. Met in 
juni nog afgesloten wegen 
door de bergen sneeuw. Kleine 
tent mee, slaapzakken en wat 
er verder nodig was om een-
voudig te kamperen.  
Tablets, mobiele telefoons en alle 
zaken die nu van bijna ieder 
kampeeractie ‘glamping’ maken, 
daar hadden we toen nog niet 
over gehoord. We sliepen naast ijskoude watervallen en maakten 
tochten waarop we vooral onder de indruk waren van de uitge-
strektheid en het natuurschoon van dat land. Weken achter elkaar 
waren we weg en wat schetste onze verbazing toen we uiteindelijk 
in een wat grotere plaats kwamen en daar een krant zagen liggen 
met de kop die ongeveer zo luidde: ‘Einde aan de oorlog. Israël 
heeft in zes dagen de overwinning behaald’. Deze oorlog werd kort 
geleden nog herdacht als ‘de Zesdaagse Oorlog’. Wij hadden daar 
niets van gehoord, wisten van niets en bekeken de krant met stij-
gende verbazing. 
 

Nu kunnen we ons dat niet meer voorstellen. Vierentwintig uur per 
dag bereikbaar waar we ter wereld ons ook bevinden. En het laat-
ste nieuws plopt zowat iedere minuut, nadat er iets gebeurd is, op 
onze telefoon. Voortdurend op de hoogte door telefoon, whatsapp, 
tv en radio en wat voor technieken er verder allemaal zijn. Waar 
ter wereld er ook maar iets gebeurt; we horen het en soms 
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wel tien keer opnieuw. Wat voegt dat toe? En toch kijken we weer naar 
het journaal en lezen de krant. Ook daarin lezen we het nieuws nu voor-

zien van commentaar. Wat maakt dat 
we alles willen weten ook al weten we 
langzamerhand niet meer wat we er 
mee moeten? Nieuws uit de hele we-
reld over oorlogen en natuurrampen, 
de klimaatcrisis en onverdraagzaam-
heid waardoor het lijkt of steeds meer 
mensen hun eigen conflicten uitvech-
ten. En we horen het allemaal. 

 

Ook delen heel veel mensen zo ongeveer hun hele leven. Van opstaan 
tot het naar bed gaan en alles daartussen. ‘Kijk mij!’ We delen onze 
successen, onze feestvreugde en iets minder onze mislukkingen en dat 
allemaal met technieken die in de zestiger jaren nog ondenkbaar waren. 
Toen maakte we dia’s en foto’s waar we heel zuinig mee omgingen, 
want iedere druk op de knop was geen gegarandeerd succes en kon 
zomaar weggegooid geld zijn. Toch vraag ik me nu af of dat zo erg was. 
Wanneer we iets zagen maakten we misschien één foto en verder wa-
ren we vooral aan het genieten. Nu lijkt het erop dat we van de Japan-
ners hebben geleerd dat je heel veel selfies moet maken om straks 
thuis te zien waar je allemaal geweest bent. 
 

Alle communicatiemiddelen. De mogelijkheden van de techniek. Zegen 
of vloek? Eigenlijk weet ik daar het antwoord niet op. Het heeft ons veel 
goeds gebracht, maar tegelijk heeft het ons leven zodanig veranderd 
dat we met alle communicatiemidde-
len zo ongeveer vereenzamen. We 
zijn druk met alles wat we nog moe-
ten lezen, de berichtjes die we nog 
willen versturen en willen zien omdat 
we niets willen missen. Natuurlijk 
denken we zelf dat wij dat niet doen, 
maar vooral de generaties na ons. 
Maar ongemerkt besteden we alle-
maal bewust of onbewust heel veel 
tijd aan de verschillende apparaten. En als we het niet voor ons plezier 
doen dan wel omdat ook een bezoekje aan de dokter niet zonder die 
techniek kan. Overal word je geacht via die techniek je te kunnen aan-
melden of je patiëntendossier te kunnen inzien. Marli Huijer schreef in 
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Trouw een column waarbij zij haarfijn uitlegt hoeveel verplicht onbetaald 
werk we allemaal moeten verzetten. Lang leve de techniek!  

Maar tegelijk: Wat leuk om iemand met een klein berichtje te laten we-
ten dat je ze niet bent vergeten. Een berichtje te krijgen wanneer je er-
gens tegenop ziet. En tegelijk zorgt die techniek ervoor dat we alle el-
lende van de wereld over ons heen krijgen. 
Hoe kun je daar dan het beste mee omgaan? 
Misschien is het dan toch een goed idee om gewoon iedere dag een 
poosje de techniek te laten voor wat het is en gewoon genieten van wat 
er buiten te zien is, tenslotte is het maart. Het wordt voorjaar! Bloeiende 
bolletjes, struiken die uitlopen, vogels die druk zijn... Maathouden zon-
der de kop in het zand te steken. Laten we iedere dag zorgen voor een 
kleine portie realiteit en een flinke hoeveelheid hoopvol verder kijken. 
 

Hanny Somers 
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Berichten van de eigen afdeling 
 

Bijeenkomst Palliatieve Zorg 
 

Palliatieve zorg was het thema van de PCOB-bijeenkomst op 19 
januari 2023. Dit klinkt erg zwaar maar het bleek een bijzonder in-

formatieve bijeenkomst te zijn, zelfs 
een gezellige middag. 
De presentatie was in handen van 
Sandra Bos, als verpleegkundige in 
dienst van Evean en Roos Daan, huis-
arts en gespecialiseerd in ouderenge-
neeskunde. Ook aanwezig was Jente 
Bosma namens Netwerk Palliatieve 
zorg Noord Holland-Noord en Zaan-
streek-Waterland. 
 

Waarom deze bijeenkomst? 
Om het belang aan te geven om hier tijdig met 
uw naasten van gedachten over te wisselen 
en wensen kenbaar te maken. En vergeet 
vooral niet om uw huisarts te informeren. 

Wanneer palliatieve zorg? 
Wanneer er sprake is van een langzame achteruitgang of een levensbedrei-
gende ziekte. Belangrijkste uitgangspunt is hierbij de kwaliteit van leven.  
 

Wie en wat kan dan belangrijk zijn?  
Huisarts, wijkverpleging/zorg, maat- 
schappelijk werk, psycholoog en 
fysiotherapeut. En dan vooral en 
niet te vergeten de hopelijk aanwe-
zige MANTELZORGER, die geluk-
kig ondersteuning kan krijgen van 
een consulent bij deze zware, doch 
liefdevolle taak. Ook bestaat de 
mogelijkheid van Het Respijthuis 
waar beiden eventueel even op 
adem kunnen komen. 
 

Laatste levensfase 
Helaas gaat de palliatieve zorg op enig moment over naar de laatste 
levensfase. Geef hierbij vooral tijdig uw wensen aan, bv: 
 Behandelkeuzes: wel of geen antibiotica/geen medicatie meer. 

Vlnr: Sandra Bos en Roos Daan  
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 Wel of niet reanimeren.  
 Wel of geen ziekenhuisopname/Intensive 

Care opname.  
 Palliatieve sedatie. 
 Euthanasie. 
 

Palliatieve sedatie is mogelijk wanneer de le-
vensverwachting beperkt is tot enkele weken. 
Je kunt dan rustig afscheid nemen en wordt 
dan in slaap gebracht. Overlijden kan dan eni-
ge dagen duren. 
Euthanasie kan op verzoek bij uitzichtloos en 
ondraaglijk lijden. Hierbij wordt de huisarts ge-
toetst door een andere arts, een zng SCAN-arts.  

 

Waarschijnlijk heeft u nog vele vragen. Overleg dan zeker met uw huisarts.  
 

Daarbij wil ik ook nog even aangeven dat ouderenorganisaties veelal 
een ouderenadviseur in hun gelederen hebben. Voor de PCOB is dit 
Bert Bouman, zijn gegevens staan in de colofon van de Nieuwsbrief. 
 

Ikzelf vond het een prettige, informatieve middag. Dank aan allen die 
zich hiervoor hebben ingezet. 
 

Heleen Kokkeel-Langelaan 
 
Voordracht door Bastiaan Brink 
 

Dinsdag 14 maart vanaf 14.00 uur in de kleine zaal van de Taborkerk 
 

Wat Bastiaan Brink voorheen deed met 
noten, doet hij nu met woorden. Hoe werd 
zijn carrière als concertpianist lamgelegd 
door de zogenaamde 'muzikantenvloek'? 
En hoe hervond hij de zin en de 
schoonheid van het leven tijdens een reis 
langs de meest afgelegen en wonderlijke 
plekken op aarde...? 
 

Hij vertelt erover tijdens zijn voordracht 
'Sporen naar de horizon', gebaseerd op het 
gelijknamige boek. Een hoopgevend verhaal 
over hoe een mens tegenslag kan overwinnen 
door een nieuwe wending te geven aan zijn Bastiaan Brink  

Heleen Kokkeel  
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leven. Naast zijn achtergrond als musicus en schrijver vertelt hij 
eventueel ook nog iets over zijn werkzaamheden als biograaf en 
olijfolieproducent. 

Zie voor meer informatie www.bastiaanbrink.com. 
 

Rien Brak 
 

De laatste bijeenkomst van het winterprogramma vindt plaats op 
donderdag 20 april. Dan zal Helen Kaptein, specialist ouderen bij 
Spurd, een presentatie geven over Bewegen van Ouderen. 
 
Het zomerprogramma 
 

Vanaf mei houden onze gewone middagbijeenkomsten in de 
Taborkerk op. Daarvoor in de plaats wordt er deze zomer iedere 
maand een speciale activiteit gepland. Hieronder kunt u lezen 
wanneer we wat gaan doen.  
Bij de uitstapjes kiezen we als vervoer een bus, ook in Noord-Holland, 
omdat wij dat en gezelliger vinden en ook veiliger. Met eigen auto’s 
wordt van de chauffeurs heel wat gevraagd en met het steeds drukker 
wordende verkeer willen we geen risico’s lopen. En één moderne bus 
stoot misschien ook wel minder vervuiling uit dan tien auto’s. En dat is 
dan ook nog beter voor het milieu. 
 

23 mei. Een bezoek aan de Abdij van Egmond waarbij de tuin, de 
boomgaard en de winkel bezocht kunnen worden. De afspraken met de 
Abdij worden verder gemaakt. Gastheer zeer waarschijnlijk: Leo Fijen. 
Daarnaast maken we met het Zonnetreintje een rit door de duinen bij 
Schoorl. De volgorde is nu nog niet definitief. 
 

28 juni staat Huis Doorn op het 
programma. Het huis waar de laatste 
Duitse Keizer verbleef. Het huis is 
meer dan een bezoek waard, nadeel 
is dat er geen lift is en dus voor 
sommigen onder ons niet het hele 
huis bezocht kan worden. Ook de 
tuin en het paviljoen, waar een ten-
toonstelling over de eerste wereld-
oorlog te zien is zijn een bezoek 

waard. Een tweede tentoonstelling is nu in voorbereiding. 
 

Huis Doorn  
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27 juli blijven we in Purmerend en organiseren we in de Taborkerk, 
aan het eind van de dag, een gezamenlijke maaltijd. Of het een barbe-
cue wordt of een andere vorm weten we nu nog niet. Kosten voor deze 
maaltijd naar verwachting 14 euro. (was vorig jaar 12,50) 

 

23 augustus: bezoeken wij het Ou-
de Ambachten en Speelgoed Mu-
seum Terschuur. Dit museum is 
voorzien van liften. 
 

De uitstapjes worden georganiseerd 
inclusief koffie en lunch. Door de gestegen prijzen verwachten wij dat 
we uitkomen tussen de 55 en 60 euro per persoon. Daarbij is het van 
belang dat de bus vol komt. 
 

Noteert u de data alvast. In de Nieuwsbrief van april komt meer informa-
tie over de uitstapjes en ook alles over aanmelden en betalen. 

 

Namens het bestuur, Hanny Somers 
 
Jaarverslag PCOB 2022 
 

Het bestuur van de PCOB-afdeling Purmerend werd in 2022 ge-
vormd door Greetje Boven (lid), Rien Brak (penningmeester), Cor 
Donkervoort (lid), Jos Schouren (ledenadministrateur), Hanny So-
mers (voorzitter) en Jaap Veenstra (secretaris). 
 

Het bestuur is in 2022 twaalf keer in vergadering bijeengeweest, name-
lijk op 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 13 juni, 4 juli, 5 sep-
tember, 3 oktober, 17 oktober, 7 november en 5 december. Dat is vijf 
keer vaker dan in 2021. Dat komt doordat in de eerste helft van 2021 
jaar geen presentaties of uitstapjes 
konden plaatsvinden in verband met 
de coronamaatregelen. Die activiteiten 
behoefden toen dus ook niet te wor-
den voorbereid. In 2022 heeft het be-
stuur ook allerlei interne ‘protocollen’ 
geactualiseerd. 
 

De jaarvergadering werd gehouden op 
woensdag 23 februari 2022. Na het 
formele gedeelte konden de aanwezi-
gen luisteren naar een lezing over het leven van evangelist Johannes 
de Heer, door Nico Rasch. 
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De georganiseerde presentaties, lezingen en uitstapjes waren de volgende: 
 

1. Woensdag 23 februari, Jaarver-
gadering, m.m.v. Nico Rasch 

2. Woensdag 23 maart, Lezing 
over ‘De ramp van 1666’, door 
Kitty Nooy 

3 Donderdag 21 april, Lezing 
over werelderfgoed De Beem-
ster, door Harry Brinkman 

4. Dinsdag 17 mei, Vaartocht in 
het Ilperveld 

5. Woensdag 15 juni, Bezoek aan 
Broekerveiling, Broek op Langedijk 

6. Woensdag 20 juli, Barbecue, Taborkerk 
7. Dinsdag 23 augustus, Bezoek aan Bijbelse zandsculpturen in Elburg 
8. Donderdag 22 september, Lezing ‘Goed voorbereid op noodsi-

tuaties’, door Rode Kruis 
9. Woensdag 19 oktober, Lezing over Mission Aviation Fellowship, 

door Hans Meijerink 
10. Maandag 21 november, Lezing ‘Water en klimaat’, door Rob Veenman 
11. Woensdag 21 december Adventsmiddag, met koren en ds. Aty 

van Noort over iconen 
De bijeenkomsten werden bezocht 
door circa 30 tot 70 personen. De 
hoogste opkomst was voor de ad-
ventsbijeenkomst, waar 72 bezoe-
kers waren.  
 

Op woensdag 30 oktober was er 
een aparte bijeenkomst voor de 
leden van de bezoekcommissie (10 
dames) en de bezorgers van de 
PCOB-bladen (7 heren en 3 da-
mes), waarbij ook leden van het 
bestuur aanwezig waren. 
 

Op 1 januari 2022 had PCOB Pur-
merend 132 leden. Per 1 januari 
2023 waren dit er 136. Het aantal 

leden is daarmee zeer stabiel. Dit gaat in tegen de dalende landelijke 
trend. Dit kan samenhangen met het gevarieerde aanbod van activitei-

Kitty Nooy vertelt (23/3) 

Opzoek naar biodiversiteit in het Ilperveld (17-5) 
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ten en met de bindende kracht die uitgaat van onze tien keer per jaar 
verschijnende, rijk geïllustreerde Nieuwsbrief.  
 

Een woord van dank aan mensen die buiten het bestuur om de activitei-
ten van onze afdeling hebben ondersteund. De heer Meijerink is de co-
ordinator voor het versprei-
den van het magazine van 
KBO-PCOB en van onze 
nieuwsbrief. De groep van 
bezorgers bestaat uit in to-
taal tien personen. Onze 
leden Wim Pronk en Jules 
Somers hebben zich ingezet 
als rayonbezorger voor de 
distributie van het KBO/PCOB 
-magazine. De heer Bouman 
heeft vele leden bijgestaan 
als ouderenadviseur en bij 
het invullen van hun belastingaangifte. Mevrouw Jaarsveld stuurde op-
nieuw de bezoekcommissie aan. Theo Koelstra wierp zich op als chauf-
feur voor leden die vervoer nodig hadden. Kees Paul verzorgde de re-
dactie en het drukken van de nieuwsbrief evenals het sturen van pers-
berichten naar de media. Allen heel hartelijk bedankt daarvoor. 
 

Jaap Veenstra 
 
Belasting IB over 2022 
 

Wanneer u door de Belastingdienst bent verzocht om aangifte te 
doen en dit niet zelf wilt doen, kunt u een beroep doen op een be-
lastingadviseur van de PCOB/KBO. In Purmerend kunt u daar mij 
voor benaderen. Mijn telefoonnummer is 06 54 74 6000. Ik kom bij 
u thuis, mits de coronamaatregelen dat goed vinden. 

Ook als u geen verzoek heeft 
ontvangen om aangifte te doen 
kan het raadzaam zijn om aangif-
te te doen. Dat is in het geval u 
een klein pensioentje heeft waar 

loonheffing op is ingehouden. De kans is groot dat u dan alle inge-
houden loonheffing kunt terugkrijgen. 
 

Benodigde gegevens voor uw belastingaangifte 

Het Duizend Eilandenrijk in Broek op Langedijk (15/6) 
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Onderstaand vindt u een lijstje van de informatie die u klaar moet heb-
ben liggen als u de aangifte laat verzorgen door deze HUBA (Hulp bij 

het invullen van Uw Belasting Aangifte). Het 
zou heel prettig zijn als u, wanneer u wifi in 
huis heeft, de gegevens van uw router bij 
de hand heeft, dat is de naam/nummer van 
uw router (de SSID/netwerknaam) en het 
wachtwoord van uw router. Ze staan beide 
op uw router. Als u niet weet waar ik het nu 
over heb, kunt u de informatie wellicht op-
vragen bij een familielid van u. 

 Machtigingscode als u die ontvan-
gen heeft van de Belastingdienst of 
uw DigiD gegevens als u een DigiD-
code heeft.  

 Als u geen DigiD-code heeft, deze 
aanvragen bij DigiD, dit kan alleen via de computer.  

 Als u geen machtiging heeft ontvangen een machtiging aanvra-
gen bij de Belastingdienst, dit kan alleen via de computer via de 
DigiD code.  

 Betaalde en ontvangen inkomstenbelastingen (voorlopige aan-
slagen over 2022). 

 Inkomensgegevens/jaaropgaven van u en uw partner. 
 Betaalde giften die voor aftrek in aanmerking komen (giften aan 

ANBI-instellingen). 
 Betaalde of ontvangen alimentatie. 
 Alles rondom betaalde ziektekosten: o.a. tandartsnota’s, kosten 

geneesmiddelen, pedicure, gehoorapparaten, enz. die niet zijn 
vergoed door uw Ziektekostenverzekeraar.  

 Jaaropgaven van pensioenfondsen en uitkerende instanties zo-
als de SVB.  

 WOZ-waarde per 1-1-2021 
bij een eigen woning, over-
zicht betaalde hypotheek-
rente, eventuele hypotheek-
schulden per 1-1-2022 en 
31-12-2022.  

 Banksaldi, beleggingen, 
groene beleggingen, alle 
gegevens per 1-1-2022, 

Bert Bouman 
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betaalde dividendbelastingen over 2022, overige vermogens-
bestanddelen. 
 

Uitstel: de aangifte moet worden ingeleverd vóór 1 mei 2023. Doet u dit 
niet, dan krijgt u midden/eind mei 2023 een herinnering met een termijn 
van 10 dagen. Levert u de aangifte dan nog niet in, dan krijgt u een 
boete. Heeft u meer tijd nodig, vraag dan vóór 1 mei 2023 uitstel aan tot 
1 juli 2023, dit krijgt u altijd. U kunt via de internetsite van de belasting-
dienst of telefonisch uitstel aanvragen. 

Als u aangifte doet vóór 1 april dan krijgt u 
vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst. 
Dit is interessant als u belasting terug kunt 
krijgen, want dan krijgt u die sneller terug. 
 

De kosten voor het invullen van uw belas-
tingaangiftebiljet bedragen € 12,00 per per-

soon. De KBO-PCOB heeft vastgesteld, dat de in rekening gebrachte 
vergoeding maximaal € 12,50 per persoon mag zijn. 
 

Met vriendelijke groet, Bert Bouman 
 
Met mij gaat het goed 
 

Kort geleden ben ik ontslagen. Ik ben aan de drank. Of ik was aan 
de drank en ben daardoor ontslagen, dat weet ik niet meer. Mijn 
vrouw wil van mij scheiden. Logisch, want ik breng geen inkomen 
in. Mijn dochter is prostituee. Mijn zoon zit in de gevangenis. Maar 
... met mij gaat alles goed. 
 

Herkent u dit? Ik hoop het niet. Althans niet 
het eerste gedeelte. Het tweede deel, ‘Met 
mij gaat alles goed’, komt u misschien beter 
bekend voor. Eigenlijk is dat raar. Met mij 
gaat alles goed, ook als dat niet zo is, maar 
ik houd graag de schijn op dat het goed gaat. 
Waarom? Wat is er verkeerd aan om het te 
zeggen als het eens niet goed gaat? ‘Alles 
goed? Nee, ik had vijf fouten.’ Een grapje om 
maar vooral niet te vertellen hoe het echt zit. 
Want kennelijk is dat een schande, vertellen 
hoe het echt gaat, ook als dat niet zo positief 
is. Maar daar hebben wij elkaar toch juist 
voor, of niet? Of is ‘Hoe gaat het ermee?’ 
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alleen een beleefdheidsfrase? Als dat zo is leven wij langs elkaar heen, 
zijn wij niet echt geïnteresseerd in de ander. Misschien kost het moeite, 
of te veel tijd of energie, om oprecht belangstelling te tonen in een an-
der. En het kan natuurlijk ook best lastig zijn om je in te leven in een 
ander als het met hem of haar niet goed gaat. Want wat doe je dan? 
Hoe moet je reageren? Moet je reageren? Je hebt je eigen sores en dat 
is lastig genoeg, niet?  
Zo leef ik zelf al mijn hele leven van faillissement naar faillissement. 
Nou ja, dat gevoel heb ik. Laatst startte mijn motorfiets niet meer. De 
ANWB haalde hem (of haar) op en bracht de motor naar een garage. 
Telefonisch hoorde ik dat het de startmotor kan zijn. Als dat zo was zou 

het motorblok moeten worden vrijgemaakt om 
de startmotor te kunnen vervangen en dat is 
bij de motorfiets die ik heb een enorme klus. Ik 
keek aan tegen een reparatie van misschien 
€ 2.000. Er zijn momenten geweest dat ik vro-
lijker was dan toen ik dat nieuws hoorde. Maar 
het bleek uiteindelijk mee te vallen. De accu 
moest worden vervangen en voor een paar 
honderd euro was ik klaar. Maar stel dat het 
toch veel duurder zou zijn geweest. Had ik dan 

moeten doen of dat mij niet zou raken, of een paar duizend euro meer 
of minder mij niets doet? Waarom zou ik? Waarom zou ik mij beter of 
rijker voordoen dan ik ben? Zonder dat het nodig is dat Jan en alleman 
de precieze staat van mijn financiën kent lijkt het mij toch niet raar dat ik 
het niet verberg als ik te maken krijg met een onverwachte en hoge uit-
gave. Zoiets maken wij allemaal wel eens mee. Als het echt heel erg is 
hoop ik voor u en mij dat er iemand is die kan helpen. Niemand leeft 
voor zichzelf. En geven geeft meer voldoening dan nemen.  
 

Ik weet nog goed dat ik 10.000 gulden kon lenen van een tante toen ik 
mijn eerste huis kocht. Zonder haar hulp had ik die koop niet kunnen 
doen. Of wel, maar dan had ik op het kale beton moeten zitten en had ik 
geen keuken gehad. Ik heb haar gelukkig vrij snel kunnen terugbetalen, 
maar tot de dag van vandaag ben ik haar dankbaar voor haar toen ge-
boden hulp. Tegenwoordig help ik zelf, ondanks de deerniswekkende 
staat van mijn financiën. Want ik kom niets tekort. Zoals alle mensen 
van nu eigenlijk niets tekort komen. Hoewel armoede een relatief begrip 
is wijs ik erop dat de armste mens van nu meer heeft dan de rijkste 
mens uit vervlogen tijden. In ieder geval in het welvarende Nederland 
kunnen wij zelfs van een minimuminkomen autorijden, mobiel telefone-
ren, een watercloset gebruiken, genieten van centrale verwarming, naar 
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de televisie kijken, enzovoorts. Voor Lodewijk de XVI of voor Andrew 
Carnegie (US Steel, Vredespaleis) bestond dat allemaal niet. Wij kun-

nen daarom tevreden zijn, of anders gezegd 
‘onze zegeningen tellen’.  
En dan kom ik terug op ‘Met mij gaat alles goed’. 
Het klinkt paradoxaal, maar zo in het algemeen 
gaat het ons allen inderdaad goed, ook als het 
niet goed gaat. Maar als het niet goed gaat heb-
ben wij het over welzijn, niet over welvaart.  

 

Jaap Veenstra 
 
 

  Over onze leden 
 

  Bedankt als lid per 31-12-2022 
  Mw. P.B. Japin, Genuahaven 55, 1448 KK Purmerend 
 

  Nieuwe leden 
  Mw. I. van Dolderen, Penningkruid 44, 1441 XZ Purmerend 
  Dhr. J. Stil, Melbournestraat 13, 1448 NH Purmerend 
  Dhr. en mw. J. en J. Jansen, De Oeverlanden 245, 1441 RE P’end 
  Mw. M. Daems, Atletenstraat 13, 1442 VL Purmerend 
  Mw. T. Zippro, Graanstraat 35 1446 CV Purmerend 

 

Wij heten deze nieuwe leden hartelijk welkom bij onze PCOB-afdeling. 
 

Het bestuur 
 

 

Bericht van KBO Purmerend en Omstreken 
 

KBO Ledenbijeenkomst vrijdag 24 maart 2023 
 

Op vrijdag 24 maart a.s. beginnen wij 
zoals gebruikelijk met onze jaarlijkse 
Eucharistieviering in de St. Nicolaaskerk 
op de Kaasmarkt 15, Purmerend, t/o Het 
Stadhuis, ter gelegenheid van de viering 
van onze beschermheilige St. Jozef. 
Aanvang 13.30 uur. Pastoor Marcelo 
Salao Rocha zal voorgaan in deze 
viering en het Ceciliakoor zal haar 
muzikale medewerking verlenen, waarin wij ook onze leden zullen 
gedenken, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Met het 

Sint Nicolaaskerk 
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aflezen van hun namen en het opsteken van een kaars zullen wij ze 
in gebed in onze gedachten houden. 

Na afloop van deze viering gaan wij 
gezamenlijk naar onze vaste stek `t 
Stamhuis waar de koffie/thee met wat 
lekkers op ons staat te wachten. 
Op deze middag zal het MEEZING-KOOR uit 
MIDDELIE voor ons op gaan treden, wat een 
mooie afsluiting is van deze derde 
Ledenbijeenkomst en de afsluiting is van het 
1e kwartaal van 2023.  
U weet het, uw buren/en of kennissen zijn 
ook welkom om onze middag eens bij te 

wonen. Doe uw best en maak ze lid van die gezellig KBO-afdeling. Wij 
wachten af, wie zich gaat aanmelden. U bent van harte welkom! 
 

Wil van Groeningen PR 

Diverse berichten 
 

Museumgroep welkom als gast 
 

Het zal de meeste PCOB-leden wel bekend zijn dat Passage, landelijk 
en ook de afdeling Purmerend is opgeheven. Binnen Passage waren 
een aantal subgroepen actief waaronder drie museumgroepen. Deze 
groepen gaan zelfstandig verder. De leiding van één van deze groepen 
heeft aan het bestuur van PCOB-afdeling Purmerend gevraagd of ze 
haar activiteiten mag publiceren in onze Nieuwsbrief. Daar heeft het 
bestuur mee ingestemd en ze heet deze Museumgroep als gast harte-
lijk welkom. Hieronder de eerste mededeling namens deze groep. 
 

Het Bestuur 
 

Museumgroep 
 

Wij hebben een gezellige museumgroep waarmee wij elke maand 
op stap gaan. En wij hebben plaats voor enkele nieuwe leden! 
 

Hoe het werkt: 
Wij gaan van september t/m mei elke 3e woensdag van de maand naar 
een museum, zoveel mogelijk naar een actuele tentoonstelling. We 
proberen daar regelmatig een rondleiding te boeken. Soms maken wij 
gebruik van een audiotour. 
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We gaan altijd met het openbaar vervoer. Diverse leden hebben een 
NS ‘Dal Voordeel’ kaart, waarop 3 personen kunnen meereizen tegen 
40% korting. De museumentree betaalt iedereen zelf. Het is daarom 
handig als je een museumkaart hebt. 
Voor de rondleidingen maken wij in september een potje, voor het sei-
zoen 2022-23 was dat € 31,00. Je kunt ook een enkele keer mee, dan 
betaal je € 7,-- per keer. 
Dit jaar staan nog op het programma: 
15 maart Singer Museum, Laren, 19 
april Prinsenhof, Delft en 17 mei 
Kunstmuseum, Den Haag.  
 

Informatie en opgave bij: 
 

Rina Burggraaff, tel. 0299-432 829 
of Wil Molevelt, tel. 0299-428 225 

 
 
 

Slechter horen en toch veilig fietsen 
 

Op de fiets is het belangrijk dat u hoort wat er in uw omgeving ge-
beurt. Als uw gehoor achteruitgaat, is het goed om erover na te 
denken hoe u veilig kunt blijven fietsen. Dit zijn de mogelijkheden. 
Als uw gehoor achteruitgaat, heeft dat veel invloed op uw dagelijks 
leven. Een gesprek volgen wordt moeilijker, de televisie moet 
steeds harder en ook op straat hoort u minder. In het verkeer kan 
dat gevaarlijk zijn. 
 

Gevaarlijke situaties 
Als u een auto, een scooter of een voertuig met sirene pas op het laat-

ste moment hoort, kunt u behoorlijk 
schrikken. Als u daardoor onbewust een 
beweging maakt met het stuur, kan dat 
leiden tot een vervelende valpartij. Het 
kan ook voorkomen dat een automobilist 
u wil passeren op een smalle weg en 
denkt dat u de auto wel heeft horen aan-
komen. Als u dan toch niet opzij gaat, 
passeert de auto u misschien op korte 

afstand, met het risico dat u geraakt wordt door de autospiegel en valt. 
Gelukkig hoeft u het zover niet te laten komen. 
 
 

Singer Museum, Laren 
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Spiegels op de fiets 
Met spiegels op uw stuur houdt u eenvoudig in de gaten wat er achter u 
gebeurt. U wordt dan niet meer zo snel verrast door een achteropko-

mende auto. Dat fietst niet alleen veili-
ger, het fietst ook veel rustiger en dus 
leuker. Er zijn veel verschillende fiets-
spiegels te koop. Let op de grootte en op 
het gemak waarmee u de spiegel kunt 
monteren. Ga ook na of de spiegel niet 
te veel trilt. Op een klinkerweggetje is 
zo’n trillende spiegel heel vervelend. Er 

zijn ook inklapbare spiegels te koop. U vindt meer informatie in 
de fietsspiegeltest van de Fietsersbond. 
 

Neem de tijd 
Als u minder goed hoort, is het belangrijk dat u de tijd neemt om ver-
keerssituaties te overzien. Kijk nog een keer extra voor u oversteekt. 
Springt het verkeerslicht net voor u op oranje? Stop dan en wacht tot 
het weer groen wordt. Heeft u het gevoel dat u de situatie niet goed 
overziet? Stap dan af en neem de tijd om goed om u heen te kijken. Het 
verkeer kan druk zijn en er zijn steeds meer verschillende voertuigen. 
Elk voertuig heeft zijn eigen snelheid en het is belangrijk daar rekening 
mee te houden. Zeker als uw gehoor wat minder wordt. 
 

Laat het zien! 
Bent u slechthorend? En wilt u dat andere verkeersdeelnemers reke-
ning met u houden? Denk er dan over na om een slechthorend-bordje 
op uw achterspatbord te monteren. Zulke bordjes zijn er in twee varian-
ten. De oude variant is een wit bordje met in het 
zwart de letters SH (slechthorend). Het oude bordje 
wordt alleen in Nederland gebruikt. Er is nu ook een 
nieuwe variant met de naam Limited Hearing. Dit is 
een internationaal erkend symbool. Het bordje is 
geel, met daarop een blauw pictogram van een oor. 
Daardoorheen is een rood gestippeld kruis gezet, als 
teken van slechthorendheid. Over het algemeen leidt 
zo’n bordje tot meer begrip en geduld bij de andere 
verkeersdeelnemers. Er zijn ook speciale hesjes met het pictogram van 
het oor en het gestippelde kruis te koop. 
 

Gehoorapparaat met windruisonderdrukking 
Als het waait, is fietsen met een gehoorapparaat niet altijd prettig. Het 
geluid van de wind kan zo hard klinken dat u andere geluiden niet goed 
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meer hoort. Sommige mensen laten daarom hun gehoorapparaat thuis 
als ze gaan fietsen. Maar er bestaan ook gehoorapparaten met wind-
ruisonderdrukking. Zulke gehoorapparaten filteren de ruis van de wind 
weg en laten andere geluiden gewoon door. Als u graag fietst, is een 
gehoorapparaat met deze functie zeker de moeite waard.  
 

Zoek een fietsmaatje 
Samen fietsen is gezellig. Als u minder 
goed hoort, is samen fietsen ook veiliger. 
Fietst u met iemand samen, vraag hem 
of haar dan om aan de buitenkant te fiet-
sen als u naast elkaar fietst. Als u aan de 
binnenkant fietst, heeft u minder last van 
achteropkomend verkeer. 
U kunt ook op zoek gaan naar 
een fietsmaatje met wie op een duofiets 
kunt fietsen. Dat is nog veiliger. 
 

Ergotherapeut kan helpen 
Bent u vanwege uw mindere gehoor onzeker op de fiets? Maak dan 
eens een afspraak met een ergotherapeut. Samen met de ergothera-
peut kijkt u hoe u toch kunt blijven fietsen. Ook kan de ergotherapeut u 
helpen bij het zoeken naar een geschikte fiets. En hij geeft tips voor het 
fietsen zelf, zodat u daarna met meer vertrouwen op de fiets stapt. 
Vanuit de zorgverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie (2022). 
 

Fietshelm 
Steeds meer fietsers gebruiken een fietshelm. Een goede helm verkleint 
de kans op ernstige verwondingen bij een ongeval. Fietsers met een 
helm hebben 70 procent minder kans op overlijden door hoofd- of her-
senletsel dan fietsers zonder helm. Een fietshelm is dus helemaal niet 
zo’n gek idee! Een fietshelm in combinatie met een gehoorapparaat, kan 
nog weleens voor problemen zorgen. Een achterlicht met ingebouwde 
radar kan dan misschien een oplossing zijn. Hierbij ziet u op het scherm 
van uw fietscomputer of of er verkeer van achteren nadert. Het achterlicht 
zelf begint bij achteropkomend verkeer te knipperen. 
 

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

Ikwoonleefzorg is een initiatief van de Rabobank samen met Interpolis 
 



 
(Advertentie) 

 

Wat zijn de kernpunten van het CDA 
voor de provinciale verkiezingen op 15 maart: 

 

EEN SAMENLEVING VAN ‘MINDER IK, MEER WIJ’ 
Het CDA wil dat we weer beter leren omzien naar elkaar. We leven 
namelijk niet uitsluitend voor onszelf, een samenleving kunnen we 

alleen zijn als we het samen doen. 
Bij het CDA snappen we dat je ver-
bonden wil blijven met je 
(sport)vereniging, je geloofsge-
meenschap, je buren, je wijk, je 
(klein)kinderen om de hoek, je fa-
milie en je vrienden. En familie en 
vrienden die verder weg wonen, wil 
je makkelijk kunnen bereiken, zo-
wel digitaal als fysiek.  
 

Het is daarom belangrijk dat je de vrijheid hebt om je te kunnen vesti-
gen waar je je thuis voelt. Steden en dorpen moeten zich daarvoor kun-
nen ontwikkelen, met behoud van groen en ruimte voor ontspanning en 
ontmoeting. Maar ook met af en toe een extra straat of woonwijk aan de 
rand van stad en dorp. Zo kan iedereen die kleiner wil wonen gewoon 
op het dorp blijven wonen, daar waar je de buurvrouw kent, je graag 
naar het dorpshuis gaat en je vertrouwde huisarts om de hoek is. Het 
huidige provinciebestuur maakt dat niet mogelijk. Daar wil het CDA ver-
andering in brengen zodat het wel mogelijk wordt! 
 
DE WONINGNOOD lossen we op door meer te bouwen, meer moge-
lijkheden te geven voor te bouwen aan de rand van stad en dorp en in 
te zetten op flexibele (tijdelijke) woningen.  
 
Het CDA wil: 

 Een betaalbare woning voor iedereen, jongeren en ouderen, in 
je vertrouwde buurt bij de mensen van wie je houdt.  
 

 Rekening houden met de aanleg van groen in woonwijken. 
 

 Dorpshuizen, sport- en muziekverenigingen en scholen onder-
steunen, dit zijn belangrijke plaatsen voor ontmoeting en sa-
menkomst.  
 

 

Willemien Koning 



 
 

 Plaatsing van tijdelijke woningen als directe oplossing voor wo-
ningnood van jongeren, studenten, spoedzoekers, arbeidsmi-
granten en/of statushouders. 

 

 Minder files en meer verkeersveiligheid op de provinciale N-wegen.  
 

 Meer vraag-gestuurd busvervoer in kleine kernen, zodat alle 
plaatsen in Noord-Holland goed bereikbaar zijn met het open-
baar vervoer, zonder dat bussen onnodig leeg rondrijden. 

 
HET STIKSTOFPROBLEEM pakken we gezamenlijk aan met alle sec-
toren. Met respect voor de natuur en de boer, een realistisch verdien-
model voor ondernemers, duidelijke en eerlijke milieuregels en een 
goed toekomstperspectief voor de agrarische sector. Dat is belangrijk 
voor onze voedselvoorziening en zo houden we het platteland vitaal.  
 
Het CDA wil: 

 Balans creëren tussen natuurherstel en perspectief voor de 
agrarische sector.  
 

 De provincie laten sturen op de werkelijke staat van onze na-
tuurgebieden in plaats van sturen op berekeningen en modellen. 
 

 Een vitaal platteland met voldoende ruimte voor de agrarische 
sector zodat er voldoende voedsel beschikbaar is en zodat 
voedsel betaalbaar blijft. 
 

 Onder geen voorwaarde boeren onvrijwillig uitkopen.  
 
DE ENERGIECRISIS is een van onze 
grootste uitdagingen op het moment. De 
snel stijgende energieprijzen hebben 
grote gevolgen voor de portemonnee, 
dit is voelbaar voor iedereen. CDA heeft 
met voorsprong het meest ambitieuze 
en realistische plan voor energie en 
klimaat: we bouwen nieuwe, innovatieve 
energiecentrales en zetten vol in op alle 
vormen van besparing en verduurza-
ming. Het kan! 
 

Meer weten? Kijken op www.cdanh.nl/  
  

Willemien Koning, statenlid voor CDA Noord-Holland 
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