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Met frisse moed 2016 in
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst heeft de Stichting
Ouderenraad Hoorn op feestelijke wijze haar 30 jaar
bestaan gevierd! Een bijeenkomst die een extra historisch
tintje kreeg door de lezing over ‘Kaap Hoorn 400 jaar’
waarover verderop in deze INFO wordt teruggekeken.
Ook hier wil ik nogmaals dank uitspreken aan allen,
vrijwilligers en professionals, die in die periode actief
zijn geweest of nog zijn in het bestuur, de redactie èn
in de werkgroepen. Verder prijzen wij ons gelukkig met
de plezierige en inhoudelijke contacten met de diverse
organisaties, instellingen en het college van B&W van
Hoorn. Met name de korte lijnen met de direct betrokken
wethouders zijn een voorwaarde om als Ouderenraad voor
de belangen van onze doelgroep, de 55-plussers, op te
kunnen komen.

Dit nieuwe jaar starten we met frisse moed en gaan
we uitdagingen die op ons pad komen niet uit de weg.
Zo participeren we in tal van projecten en houden we
natuurlijk de vinger aan de pols over veranderingen, zoals
die in de WMO. Het valt voor veel ouderen namelijk niet
mee om alle ontwikkelingen in de zorg bij te houden of
onrustgevoelens daaromtrent te onderdrukken. Zoals
bijvoorbeeld de in de media breed uitgemeten moeizame
gang van zaken rond de contractafsluiting tussen de VGZ
pas en het Westfriesgasthuis, de huisartsen en anderen.
Redenen genoeg voor de Ouderenraad om zich te blijven
inspannen voor de kwetsbare ouderen.
Die frisse moed wensen wij u ook toe, vooral bij het in
conditie houden van lijf en leden. Sportopbouwwerk gaat
daarvoor zelfs met allerlei activiteiten langs de wooncentra.
Dames en heren maak er gebruik van!
Tot slot wil ik u, ondanks de aanslagen op ons vrije westen
en veel mensen op de vlucht, van harte het volgende voor
2016 toewensen:
Leef vol,
leef vrij,
leef lang,
leef goed,
leef met elkaar,
leef wat je leven kan
en hou je hart er bij,
Gelukkig Nieuwjaar.

Marian van Berkum-Schouten,
voorzitter Stichting Ouderenraad Hoorn
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DIET, BEDANKT!
Diet IJskes is per 1 januari jl. gestopt als redacteur van ons
blad. Natuurlijk vinden we dat spijtig. Maar aan de andere
kant: tien jaar lang heeft Diet gezorgd voor een constante
aanvoer van langere en kortere artikelen, boordevol
informatie die ze vond in tijdschriften, boeken en uiteraard
op internet.
Eigenlijk was ze al langer bezig, want voordat het eerste
nummer van de INFO verscheen, in december 2005,
verzamelde ze al informatie die ze ruim verspreidde. Maar
dat deed ze ‘op eigen gezag’ en nog niet onder de hoede
van de Ouderenraad. Sinds INFO nr. 1 werd de door haar
bijeengesprokkelde artikelen continu en op veel bredere
schaal gepubliceerd.
Dat de INFO nu al meer
dan tien jaar bestaat
en graag gelezen wordt
is in belangrijke mate
de verdienste van Diet.
Daarom, hartelijk dank
Diet, voor je jarenlange
en nimmer aflatende
inzet.
Een fleurig boeket voor onze redacteur
van het eerste uur: Diet IJskes (r)

Nieuw in de redactie zijn Martina Rappange en Mark Renaud.
De laatste heeft de coördinerende taak van Gerard van
der Meer overgenomen. Het redactieadres hoeft daardoor
slechts twee huizen op te schuiven: van Boomgaarden
37 naar nummer 43! Gerard blijft nog wel aan het blad
meewerken en meedenken. (zie het Colofon)
De redactie

Gerard - Martina - Mark - Diet

Verwacht in INFO nr. 2 (april) o.a.:
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De vele vormen van dementie,
een sluipende ziekte
Het actieplan ‘Zorgzame Samenleving’ waarin de
gemeente zich ten doel stelt een “dementievriendelijke gemeente” te worden

NIEUWJAARSBIJEENKOMST:
OUDERENRAAD BLIKT
400 JAAR TERUG
In de Oosterkerk blikt de jubilerende Stichting
Ouderenraad
Hoorn
op
haar
feestelijke
nieuwjaarsbijeenkomst in woord en zang een paar
eeuwen terug. Daarmee haakt zij in op de festiviteiten
voor ‘KAAP HOORN 400 jaar’. Want op zoek naar
een nieuwe handelsroute naar Indië rondde de
‘Eendracht’ namelijk op 29 januari 1616 Kaap
Hoorn. Dat de bijeenkomst plaatsvindt in de kerk
waar, volgens een plaquette, deze ontdekkingsreis
van start ging, kan dan ook haast geen toeval zijn.
Een reis die alleen mogelijk was met veel durf,
doorzettingsvermogen en zeemanskunst, maar die
in zekere zin op de klippen liep.
Het ‘Shantymen Kaap Hoorn’ koor zet deze feestmiddag
meteen de historische toon met een potpourri van
scheepsliederen. Na het welkomstwoord van de Marian
van Berkum, voorzitter van de Ouderenraad, is het podium
voor Ad Geerding, directeur van het Westfries Museum. Op
onnavolgbare en meeslepende wijze neemt hij zijn gehoor
mee naar de 17e eeuw, Oldenbarnevelt, de roemruchte
VOC tijd en de barre scheepstocht van de ‘Eendracht’ en
de ‘Hoorn’.

De nieuwe route naar Indië was gevonden!
Het zou echter tot eind oktober duren eer zij, na vele
ontberingen en omzwervingen, via Ambon uiteindelijk in
de haven van Jayakarta, het latere Batavia, voor anker
konden gaan. Daar wachtte de bemanning echter een
onaangename verrassing in de persoon van de gouverneurgeneraal, Jan Pieterz. Coen. Hij vorderde namelijk namens
de VOC hun schip, nam alle scheepsjournaals en kaarten
in beslag en ontkende dat zij een nieuwe route naar Indië
hadden ontdekt. Ze mochten daarom geen handel op Indië
drijven en ze werden met lege handen op het eerstvolgende
schip naar Nederland gezet. Zo eindigde, ruim twee jaar
later na hun vertrek uit Hoorn, deze bijzondere en hachelijke
wereldreis in Amsterdam.
Jammer dat Ad bang was dat hij gekielhaald zou worden
door de voorzitter die al een paar keer een de blik op de klok
had geworpen, want anders had hij die terugreis eveneens
in geuren en kleuren uit de doeken gedaan…
Info: Zie o.a. ook www.kaaphoorn400.nl,
www.kaaphoornvaarders.nl en
www.isgeschiedenis.nl/nieuws/willem-schouten-ende-ontdekking-van-kaap-hoorn

WIST U DAT...................?
•
•
•
•
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•
•

Het was raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt die
destijds kans zag de elkaar beconcurrerende compagnieën
(handelsondernemingen) te laten samenwerken. Hij
richtte daartoe de Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) op die het alleenrecht kreeg om via Kaap de Goede
Hoop (Zuid-Afrika) op Indië en Ceylon te varen. Dat er
kooplieden waren die gruwden van dat monopolie zal
niemand verbazen. Voor kooplieden als Le Maire en zonen
was het in ieder geval reden om voornoemde schepen voor
een expeditie uit te rusten. De kapiteins, de gebroeders
Schouten, kregen in 1615 van hen de opdracht een nieuwe
handelsroute naar Indië te vinden. Als dat zou lukken
konden zij namelijk daarmee letterlijk en figuurlijk de
handelsmonopolie van de VOC omzeilen.
Het werd een lange en moeizame reis. Zo ging in
Patagonië (Argentinië) bij een onderhoudsbeurt de ‘Hoorn’
in vlammen op en moesten ze met alle opvarenden op
het overblijvende schip de reis vervolgen. Maar op 29
januari 1616 voeren ze na lang zoeken en bijna ten einde
raad langs een kale rots, het zuidelijkste punt van ZuidAmerika. Als eerbetoon aan hun thuishaven noemden zij
dat rotspunt ‘Kaap Hoorn’.

U in Avondlicht altijd welkom bent in ons restaurant
voor een heerlijk kopje koffie met gebak.
U ook bij ons kunt dineren voor € 8,00 p.p.
(lunch of diner).
U kunt kiezen uit drie menu’s.
Wij verschillende activiteiten aanbieden waar
u kosteloos aan deel kunt nemen
(klaverjassen, vlotbruggen, sjoelen, biljarten,
koersballen, film, rummikub, handwerken van
het Rode Kruis). U betaalt alleen de consumpties.
U kunt deelnemen aan fitness en bewegen voor
ouderen.
Wij elke zaterdag een Happy Hour organiseren
van 14.30 – 16.30 uur.
U informatie kunt krijgen bij Alma Lakeman
a.lakeman@wilgaerden.nl.
Avondlicht, Geldelozeweg 66, Hoorn
0229-231344.

GENEESMIDDELEN VIA INTERNET?
50% IS VERVALST!
Gemiddeld bestaat er meer dan 50% kans dat
geneesmiddelen die u via het internet bestelt vervalst
zijn. Deze neppillen kunnen risico’s met zich meebrengen.
Voorkom dat u uw gezondheid in gevaar brengt en bestel
uw medicijnen bij een legale verkoper. Wilt u toch online
bestellen, controleer dan altijd de betrouwbaarheid van de
website. Lees de zeven tips voor veilig online bestellen van
medicijnen op de voorlichtingssite van het Ministerie van
VWS: www.internetpillen.nl

GEEN ANBO LID MEER
en toch “INFO Ouderenraad Hoorn” blijven lezen, kijk dan
op pagina 4 voor een gratis digitaal of analoog abonnement.

tEL MEE MET TAAL
Onder deze titel hield de Ouderenraad eind vorig
jaar een themaochtend die door zo’n 40 mensen met
belangstelling werd bijgewoond. Geen spectaculair
groot aantal, maar ruimschoots voldoende om te
komen tot een zinvolle gedachtewisseling.
Laaggeletterdheid wordt door deskundigen omschreven als
het onvermogen om te functioneren in een maatschappij
die vooral gebaseerd is op het kunnen verwerken van veelal
schriftelijke informatie. Denk bijvoorbeeld aan het reizen
met de trein, geldpinnen, het lezen van een prijskaartje of
de ondertiteling op de TV.
Laaggeletterdheid is geen zeldzaam voorkomend fenomeen:
ongeveer één op de 10 mensen in West-Friesland heeft er
mee te maken, en van de leeftijdsgroep tussen 55 en 65
jaar zelfs één op de vijf personen!
Gelukkig ging het deze ochtend niet alleen om de theorie.
Enkele ‘taalambassadeurs’ vertelden over hun persoonlijke
ervaringen en de problemen die ze hebben ondervonden
als gevolg van hun laaggeletterdheid. Voor de aanwezigen
was dat verhelderend en herkenbaar, maar zeker ook
verbazingwekkend.

De tijdens de bijeenkomst aangekondigde opening van
het Taalhuis West-Friesland heeft inmiddels zijn beslag
gekregen. Sinds kort staat aan de Maelsonstraat in Hoorn
de deur open voor iedereen met vragen over taal of over
laaggeletterdheid. Een trajectbegeleider bepaalt tijdens
het intakegesprek het taalniveau, waarna een ‘advies op
maat’ wordt gegeven en is doorverwijzing naar het juiste
taaltraject mogelijk.
In de komende maanden wordt in elk van de zeven WestFriese gemeenten een Taalhuis geopend.
Info: Het Taalhuis is gevestigd aan de Maelsonstraat 20
in Hoorn, tel. 0229 – 216 499.
e-mail: info@taalhuiswf.nl
Zie bijv. ook www.lezenenschrijven.nl

OPROEP VOOR DEELNAME
AAN PANEL ERNSTIG ZIEKEN
Een aantal organisaties uit Noord Holland en Flevoland,
heeft een panel opgezet voor ernstig zieke mensen. Doel
is de zorg voor terminale patiënten te verbeteren, vandaar
ook de titel “Samen verbeteren we de zorg”. Bent u
patiënt of wilt u als naaste of nabestaande meehelpen bij
het optimaliseren van de palliatieve zorg, meld u dan aan
voor deelname aan het panel. We vragen u dan maximaal
viermaal per jaar naar uw ervaringen. U bepaalt zelf per
onderwerp of u meedoet of niet.
Info: Inschrijving via
www.vumc.nl/afdelingen/epz/consortium/panel
of contact opnemen met Annicka van der Plas,
a.vanderplas@vumc.nl, 020 – 444 83 65.

Gezocht: jonge kanjer, of
talent voor jeugdlintje!
Vlak voor Koningsdag reikt de burgemeester van Hoorn de
jaarlijkse lintjes weer uit, waaronder die aan inwoners van 6
tot 18 jaar die zich belangeloos en voor langere tijd hebben
ingezet. Bijvoorbeeld voor hun medemens, u misschien (?),
of voor de natuur of de cultuur. Maar ook jongeren die een
bijzondere prestatie hebben geleverd, zoals een redding of
een speciale inzamelingsactie komen aanmerking voor het
jeugdlintje. En niet te vergeten zij die Hoorn positief op de
kaart hebben gezet.
Kent u zo’n kanjer, meld hem of haar dan vóór 1 maart a.s.
aan voor het jeugdlintje.
Info:Zie voor nadere informatie en het aanvraagformulier
www.hoorn.nl/jeugdlintje
of bel de gemeente 0229 – 252 200
of stuur een e-mail naar jeugdlintje@hoorn.nl

Oppas-college voor
opa’s en oma’s
Op donderdag 25 februari organiseert de GGD in de Kreek
een interactieve theateravond. Tijdens het Oppas-college
brengen acteurs diverse herkenbare thema’s en dilemma’s
voor het voetlicht. Onder leiding van een opvoedkundige
wordt hierover gediscussieerd, worden er tips en tricks
uitgewisseld en gezamenlijk oplossingen gezocht voor de
grootste knelpunten. Het college kenmerkt zich door een
open, toegankelijke en gezellige sfeer. Natuurlijk zijn ouders
ook van harte welkom.
Info:Locatie: De Kreek, Meetketting 1-3,
Bangert & Oosterpolder.
Tijd 20.00 – ca. 22.15 uur.
Toegang € 10,= incl. welkomstdrankje.
Aanmelden via www.ggdhn.nl/oppas.
Tel. 088 – 010 05 57 (ma. t/m do. 08.00 – 15.00 uur;)
e-mail: cursusbureau@ggdhn.nl

AOW EN VERPLEEGHUIS:
HOE MOET DAT NU?
Zolang u samen in één huis woont, krijgen u en uw partner
allebei een AOW-pensioen voor gehuwden. Dat is 50% van
het netto minimumloon. Maar als uw partner langdurig in
een verpleeghuis woont, kunt u een AOW-pensioen voor
alleenstaanden aanvragen. U krijgt dan beiden een AOWpensioen van 70% van het netto minimumloon.
Maar let op: Het aanvragen van bovenstaande
regeling is niet voor iedereen gunstig. Het kan onder
andere gevolgen hebben voor huur- en zorgtoeslag,
bedrijfspensioen, inkomstenbelasting enz. Bij overlijden
krijgt de achterblijvende partner dan bovendien geen
overlijdensuitkering AOW.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft als regel dat
een eenmaal gemaakte keuze op dit punt niet kan worden
teruggedraaid. Zet daarom alle plussen en minnen op een
rij voordat u een beslissing neemt.
Info: SVB afd. AOW, Postbus 2040, 1500 GA Zaandam,
tel. 075 – 6551010, www.svb.nl.
Meer informatie bij het Centraal Administratie Kantoor
(CAK), tel. 0800-0087 (gratis), www.hetcak.nl.
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AGENDA: ALGEMEEN TOEGANKELIJKE ACTIVITEITEN*
februari / maart / april 2016

Wanneer Wat

Wie organiseert

Waar

Tijd

Toegang

17 febr.

Jaarvergadering en
lezing daklozen

PCOB

Octaaf

14.30

€ 1,-

19 febr.

Ben v.d. Kamer vertelt en rondje bingo

KBO Blokker

Gouden Hoofd

14.00

€ 3,-

25 febr.

Veilig bankieren

Seniorencircuit

Huesmolen

14.00

€ 4,-

10 maart

Noorwegen, door Jim Komijn

Seniorencircuit

Huesmolen

14.00

€ 4,-

16 maart

Optreden band ‘Op Grijze Wijze’

PCOB

Het Octaaf

14.30

€ 1,-

16 maart

Stadswandeling Edam,
Gerard Beemsterboer

ANBO

Deelnemers krijgen t.z.t.
nadere informatie

16 maart

Quiz / revue / spel door Veg Hakhof

PCOB

Het Octaaf

14.00

€ 1,-

24 maart

Migratie naar Nederland, door El-Fassi

Seniorencircuit

Huesmolen

14.00

€ 4,-

25 maart

Jaarvergadering

KBO Blokker

Gouden Hoofd

14.00

gratis

7 april

Jaarvergadering

KBO Hoorn

Chez Dick

14.00

gratis

7 april

Bijen, door Jos Visser

Seniorencircuit

Huesmolen

14.00

€ 4,-

15 april

Muziek door Kees Schilder en bingo

KBO Blokker

Gouden Hoofd

14.00

€ 3,-

Elke 3e
vrijdag van
de maand

Bingo

ANBO

Wijkcentrum
Kersenboogerd

14.00

Wil Visser
239 319

Eigen
rekening

*) dus ook toegankelijk voor niet-bondsleden

Voor meer info over of opgeven voor de genoemde activiteiten kunt u contact opnemen met
Ouderenraad: 		
Marjan van Bennekom
KBO Hoorn: 		
Jack Noe 		
KBO Zwaag: 		
Thea Knijn 		
KBO Blokker: 		
Hans de Heij 		
PCOB Hoorn: 		
Eisse Bakker 		
ANBO: 			
Martina Rappange
De Wering Wonenplus:
Piet Koelemeijer
Sportopbouwwerk:			
Seniorencircuit: 					

telefoon:
telefoon:
telefoon:
telefoon:
telefoon:
telefoon:
telefoon:
telefoon:
telefoon:

230 797
06-5170 9000
230 265
232 206
231 592
264 627
088-007 5140
252 620		
234 390

e-mail: m.a.h.vanbennekom@hetnet.nl
e-mail: jnoach12@gmail.com
e-mail: theaknijn@kpnmail.nl
e-mail: j.a.de.heij@kpnmail.nl
e-mail: pcob-hoorn@live.nl
e-mail: martinarappange@quicknet.nl
e-mail: p.koelemeijer@dewering.nl
www.sportopbouwwerkhoorn.nl
www.netwerk.nl

TELoorgang van de anbo?!
Afgelopen jaar heeft de landelijke ouderenbond ANBO een storm van kritiek over zich afgeroepen en de nodige
media aandacht op zich weten te vestigen. Kort samengevat trok dat bureau alle macht naar zich toe en legde
het zelfs beslag op de administratie alsmede de financiële middelen van de lokale afdelingen. Dat een dergelijke
machtsgreep niet zonder gevolgen kon blijven blijkt wel uit het feit dat talloze leden hun lidmaatschap opzegden,
lokale afdelingen ophielden te bestaan of zich buiten de ANBO om gingen reorganiseren.
Over de achtergronden die tot deze teloorgang van de ANBO hebben geleid is het boek verschenen “Brandbrief,
de andere waarheid over ANBO: kroniek van falend toezicht”. Hierin legt Hetty Zwamborn de manipulaties en soms
intimidaties van het landelijk ANBO bestuur pijnlijk bloot. In de Seniorenkrant Groningen wijdt Wil Legemaat een
artikel aan dat boek en stelt hij daarin vast dat voor hem de “Brandbrief” vooral een kroniek van falend toezicht bij
de ANBO is.Met dank aan de Seniorenkrant Groningen kunnen de INFO-lezers en andere belangstellenden op de
website www.ouderenraadhoorn.nl het volledige artikel van Lagemaat lezen.

Gratis abonnement op INFO Ouderenraad Hoorn?
Bel dan Syberen de Jong , tel. 0229 – 233 270, of mail naar s.j.dejong@ziggo.nl. Hij stuurt u het blad 6 x per jaar digitaal
toe of hij verwijst u desgewenst naar afhaalpunten voor de papieren edities, zoals wijk- of zorgcentra en bibliotheken.
Zie daarvoor ook www.ouderenraadhoorn.nl. Leden van de ouderenbonden ontvangen de INFO via hun lokale bond.
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Dagelijks Bestuur
M.J.S. van Berkum-Schouten, voorzitter		
Krijterslaan 68
M.A.H. van Bennekom-Hendriksen, secretaris
Tinnegieter 95
S.J. de Jong, penningmeester			
Dubloen 114
P. de Boer, algemene zaken			
v.d. Bosstraat 10
A Bijlsma, adviseur namens de Stichting De Wering
Koopvaarder 1
I. Schoon, verslaglegging				
Venenlaan 175
Redactie: Mark Renaud, Gerard van der Meer en Martina Rappange
Redactie adres: mrenaud@versatel.nl
Boomgaarden 43

1689 EN Zwaag		
1625AV Hoorn		
1628 RW Hoorn		
1624 GH Hoorn		
1625 BZ Hoorn		
1623 RE Hoorn		

telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon

0229 237470
0229 230797
0229 233270
0229 210657
088 0075140
0229 232360

1695 BN Blokker		

telefoon 0229 203618

