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Aandacht 235, 26 februari 2019

KBO: KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
KBO Haarlem


€

opgericht 12 oktober 1952

postadres secretariaat: Laan van Berlijn 383, 2034 SM Haarlem
www.kbohaarlem.nl
rek. nr. NL29 INGB 0000 1742 92

Dagelijks Bestuur KBO

Herrie Weber, voorzitter, 536 28 56
herrieweber@chello.nl
Joop Boelsma, vicevoorzitter, 533 41 55
boelsmajajp@freeler.nl
Joke Hulsebosch, secretaris, 535 09 01
jokemhulsebosch@gmail.com
Ton van Meurs, penn., 535 36 48
penningmeester-KBO@outlook.com

Ledenadministratie KBO
Voor aanmelden van nieuwe leden; opgave van e-mailadres; veranderingen van adres / telefoon / e-mailadres; melden van overlijden, beëindiging
van lidmaatschap.
Nancy van Kampen, 525 27 98
nancy-kboleden@outlook.com

PCOB: PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND
Afdeling Haarlem
 postadres secretariaat, Botterboulevard 189, 2022 GA Haarlem
 www.kbohaarlem.nl
€ rek. nr. NL12 RABO 0149 6702 57 t.n.v. PCOB afd. Haarlem e.o.

Bestuur PCOB
Voorzitter: vacature. Interim voorzitter: Maarten Visser (zie hieronder)
Secretaris: vacature. Interim secretaris: Gert Vedder (zie hieronder)
Maarten Visser, penningmeester, 527 48 04
mhvisser@planet.nl

Rina de Leeuw-van Dongen, lid, 526 28 77
Nel Pool-Verbeek, lid, 529 31 59

npool@quicknet.nl

Gert Vedder, lid, 537 17 88

gjvedder@gmail.com
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Redactie Aandacht
Harry Heemskerk, 533 19 92 redactie.aandacht@kbohaarlem.nl

Kopij inleveren

Kopij voor het volgende nummer [236] van
Aandacht uiterlijk op donderdag 14 maart naar
redactie.aandacht@kbohaarlem.nl

Klachten over bezorging van Aandacht / Magazine KBO-PCOB
KBO: mw. N. van Kampen, 525 27 98
PCOB: dhr. G. Vedder, 537 17 88

nancy-kboleden@outlook.com
gjvedder@gmail.com

Bij de voorplaat (jaarthema: beelden in openbare ruimte)
Titel: De Koe en de Slager
Kunstenaar: Gijs Assmann
Jaar: 2008
Plaats: Oosterpark (Slachthuisstraat)
Foto: Harry Heemskerk
Toen in 2004 het Oosterpark ontworpen werd door projectkunstenaar Tije Domburg werd al snel gedacht aan het plaatsen van een
kunstwerk in dit nieuwe park. De buurtbewoners vormden een
werkgroep en in samenspraak met de gemeente werd een aantal
kunstenaars aangeschreven. Uit alle inzendingen koos de wijk unaniem voor het ontwerp van Gijs Assmann.
Het gezandstraalde aluminium werk gaf volgens de bewoners perfect gestalte aan hun wensen: een figuratief beeld met een duidelijke link naar het oude slachthuis. Het werk toont een koe en slager vanuit de traditie van het carnaval. De koe wordt als een kostuum gedragen door de slager, waardoor het lijkt alsof hij het dier
berijdt. Een komisch en speels beeld. De onthulling was een feestelijke aangelegenheid waarbij de wethouder samen met een echte
slager het beeld onthulde.
(bron: www.haarlemsbeeld.nl)
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AANDACHT VOOR MENSEN
Onze bijzondere jarigen
80, 85, 90, 95 en 100 jaar; en elk jaartje meer

5 leden vieren hun 90ste verjaardag
6 leden vieren hun 85ste verjaardag
12 leden vieren hun 80ste verjaardag
Hun namen staan vermeld in de gedrukte versie van dit blad.

Nieuwe leden
We heten 12 nieuwe leden van harte welkom.
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Overleden en in uw
gebeden aanbevolen
10 leden zijn overleden.
Hun namen staan vermeld in de gedrukte versie van dit blad.

BESTUUR

EN

ORGANISATIE

Van de voorzitter

door Herrie Weber

Beste mensen,
Eerst het goede nieuws. Mijn vrouw is op 16 februari j.l weer thuis
gekomen. De knie mag voor 90% belast worden dus word ik voorlopig als mantelzorger ingeschakeld. Een eervolle en dankbare
taak. Enkele maanden heeft zij mij als mantelzorger verzorgd na
een heupoperatie en nu is het mijn beurt. Zo kom je nog dichter
bij elkaar. Ik denk nu wel aan de mensen die dit langdurig en soms
uitzichtloos moeten doen. Dan wordt de beperking een belasting
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en daar kunnen veel van onze leden over meepraten; ik ken de
verhalen. Gelukkig is Haarlem met 'De stem van de mantelzorger'
die voor de mantelzorger opkomt. Het CNV maakt van mantelzorg
een speerpunt in het arbeidsvoorwaardenoverleg met de werkgevers. Ook werkenden moeten in staat gesteld worden mantelzorgtaken op zich te nemen en uit te voeren.
In een organisatie van senioren komt het helaas regelmatig voor
dat 'kartrekkers' tijdelijk of helemaal uitvallen. Dat gebeurde in december j.l. met onze groep 'wandelen in de duinen'. Do Schreurs
moest een hartoperatie ondergaan: 3 bypasses. Gelukkig gaat het
nu weer goed met hem en de wandelgroep wandelde intussen door
o.l.v. Kees Campfens. Bravo. Ik hoop mij spoedig weer bij de wandelgroep te voegen want ik mis het.
18 maart is een landelijke actiedag voor een beter pensioenakkoord, georganiseerd door de vakbonden. Waar gaat dit over en
wat willen de bonden eigenlijk?
U weet dat in november het overleg tussen de minister en de vakbonden niet tot een akkoord geleid heeft. De onderhandelingen zijn
stopgezet. De werkgevers hebben zich in dit overleg achter de minister geschaard. Verbeteringen kosten hen geld.
De bonden hebben drie eisen:
• Direct bevriezen van de AOW-leeftijd.
De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de koppeling van de
AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn volgens de vakbonden onhoudbaar.
• Indexatie:
De rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werkenden en het inkomen
van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel
fondsen kunnen worden voorkomen.
• Een eerlijk pensioen voor iedereen.
Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op
te bouwen, dus ook zzp’ers en mensen met een flexibel contract. Het is voor niemand goed dat veel werkenden nu niet of
nauwelijks pensioen opbouwen.
Minister Koolmees wil nu – buiten de werkgevers en werknemers
om die de besturen van de pensioenfondsen vormen – alsnog met
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oppositiepartijen overeenstemming bereiken. Dreigende pensioenkortingen in 2020 of 2021 kan de politiek niet gebruiken.
De regering moet nu al vrezen voor verlies van haar meerderheid
in de 1ste kamer na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op
20 maart. Het worden spannende tijden, ook voor onze gepensioneerden.
Onze ledenvergadering 2019 wordt gehouden op 3 april a.s., traditioneel tijdens de voorjaars-ontmoetingsdag. U leest daar verderop in deze Aandacht meer over.
Als KBO-PCOB Haarlem willen wij zo veel mogelijk – eigenlijk alles
– samen doen maar bij een ledenvergadering wordt dat lastig. Wij
zijn nog steeds twee aparte bonden. De besturen vergaderen samen maar het zijn wel twee aparte besturen.
Voor deze Ontmoetingsdag worden ALLE leden van KBO en PCOB
Haarlem uitgenodigd en mogen aanwezig zijn bij de ledenvergadering van KBO Haarlem. Alleen, als er iets besloten moet worden
dan stemmen de PCOB-leden niet mee. De ledenvergadering van
PCOB-Haarlem is later dit voorjaar en daar zijn KBO-leden niet
stemgerechtigd. Hopelijk komen de landelijke bonden spoedig tot
overeenstemming en zijn we samen één. Ik hoop velen van u op
de Ontmoetingsdag te ontmoeten.

Actie helpt de wereld te verbeteren.
Activiteit en rust zijn twee vitale aspecten van het leven.
Balans vinden tussen die twee is een kunst op zich.
Weten wanneer te rusten, wanneer actief te zijn, en in welke
mate is wijsheid.
Happinez
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Van de penningmeester
van KBO-Haarlem
(niet voor PCOB leden)
Ton van Meurs
Contributie 2019
De contributie voor 2019 is ongewijzigd: € 25,00 per lid. Ook de
korting is ongewijzigd. Ieder tweede en volgend lid op het zelfde
adres krijgt € 5,00 korting. Ook wordt per acceptgirokaart € 2,00
extra berekend.
Echter per 1 december 2018 zijn wij een zelfstandige vereniging, compleet met inschrijving bij de Kamer van Koophandel
en met een nieuwe naam en dat heeft gevolgen voor de bankrekening.
Voor u als lid merkt u weinig van de verzelfstandiging er
verandert niets in de activiteiten. Alleen voor de bankrekening
heeft dit wel gevolgen. De naamsverandering moet ook door de
bank verwerkt worden, zodat de diverse contracten voor accepten
en incasso weer geldig zijn. Dit proces is in gang gezet, maar onduidelijk is wanneer de wijziging effectief wordt.
Wat betreft de inning van de contributie geldt nu het volgende: In maart of april worden de acceptgirokaarten verstuurd.
Het vriendelijke verzoek is om de contributie, voor zover u dat al
niet deed, zo snel mogelijk te betalen.
De incasso zal ook later plaatsvinden. Alleen wanner het
incassobestand precies wordt verzonden is nog niet bekend, maar
ik ga uit van de eerste week van april.
Leden die de contributie zelf overmaken (graag wel met
lidnummer en/of adres) kunnen dit onveranderd tot half maart
doen.
Het rekeningnummer is ongewijzigd NL29 INGB 0000 1742
92. Alleen de naam verandert op enig moment van KBO NoordHolland in KBO Haarlem. Bij telebankieren wordt de naam van de
rekeninghouder vermeld ter controle. Een van de twee bovenstaande namen is correct.
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Als u voortaan de contributie via automatische incasso
wilt betalen, dient u dit via de ledenadministratie aan te vragen.
Indien uw verzoek hiertoe, volledig ingevuld en ondertekend, voor
31 maart is teruggezonden, kan dit nog verwerkt worden in de incasso van 2019, tevens vervallen dan de kosten voor de acceptgirokaart.

Van de ledenadministratie
Als ledenadministrateur doe
ik veel moeite om de administratie zo goed mogelijk
bijgewerkt te houden. Zonder uw hulp lukt dat niet.
Daarom vraag ik uw medewerking voor de volgende
zaken:
• Om pijnlijke fouten in de lijst met overledenen te voorkomen
worden in het vervolg alleen overledenen vermeld, waarover
KBO Haarlem bericht heeft ontvangen. Dit kan middels een toegezonden bericht van overlijden, telefonisch of via de mail.
• Wilt u KBO-Haarlem op de hoogte stellen van veranderingen in
uw adres, telefoonnummer, emailadres? Ook dit kan schriftelijk,
telefonisch of via de mail.
• Zijn er mensen in uw omgeving, die zelf niet (meer) in staat zijn
om ons op de hoogte te stellen van veranderingen in hun leefsituatie, bv. bij opname in een verpleeg/verzorgingshuis of
overlijden?
Schroom niet om ons hiervan op de hoogte te stellen.
U kunt de berichten sturen aan KBO-Ledenadministratie, Neptunusstraat 43, 2024 GN Haarlem. Telefonisch ben ik bereikbaar op
023-525 27 98 (antwoordapparaat). Of via de mail: nancykbo@outlook.com
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ALV en Voorjaarsontmoetingsdag
Beste leden van KBO-PCOB Haarlem,
Hieronder vindt u de agenda voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op woensdag 3 april 2019 tijdens de
Voorjaarsontmoetingsdag in de Moeder van de Verlosserkerk. Zie
voor het volledige programma op deze dag elders in deze Aandacht.
Verder treft u het conceptverslag van de vergadering vorig jaar 18
april 2018 aan (punt 3). Het volledige verslag van deze vergadering
staat op onze website. Ook vindt u in deze Aandacht een concept
Jaarverslag 2018 (punt 4). Beide documenten komen dus op de
a.s. ledenvergadering aan de orde maar worden niet meer apart
uitgedeeld. Neemt u deze Aandacht dus vooral mee naar de vergadering!
Met vriendelijke groet,
Joke Hulsebosch, secretaris

Agenda ALV 3 April 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Opening van de vergadering door voorzitter Herrie Weber
Mededelingen
Vaststellen van het conceptverslag ALV 18 april 2018
Jaarverslag 2018. Zie hierna in de Aandacht.
Na deze vergadering vindt u het op onze website.
Financieel verslag 2018. Zie hierna in de Aandacht.
Verslag Kascommissie en décharge bestuur, waarna benoeming nieuwe kascommissie.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn
Ton van Meurs (penningmeester) en
Marianne Mathijssen (commissie Welzijn)
Rondvraag en sluiting
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Agendapunt 3
VERSLAG Jaarlijkse Ledenvergadering KBO Haarlem 18 april 2018
vastgesteld in de AB-vergadering van 5 juni 2018
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk, Schalkwijk
Tijd: van 11:30 – 12:30 uur
Aanwezig bestuur:
Joop Boelsma
vice-voorzitter (voorzitter)
Joke Hulsebosch
adsp. secretaris (verslag)
Nancy van Kampen ledenadministratie
Marianne Mathijssen Welzijn
Ton van Meurs
penningmeester
Nel Pool
secretaris
Piet Sneek
2e penningmeester
Jan Stuve
Activiteiten
Gast:
Piet Winkel
voorzitter PCOB
Afwezig met bericht:
Herrie Weber
naar vergadering KBO NH
Dames Klunder
naar vergadering KBO NH
1.
Opening
Na een koffiepauze volgend op de misviering opent Joop de vergadering met een woordje van welkom aan de circa 80 aanwezigen.
In het bijzonder begroet hij de voorzitter van de PCOB, de heer
Piet Winkel. Meer over de samenwerking tussen beide organisaties
volgt onder punt 8.
Verder stelt hij de overige aanwezige bestuursleden van KBO Haarlem aan de vergadering voor en verontschuldigt onze voorzitter
Herrie en PR-man Dames wegens gelijktijdige verplichtingen bij
KBO NH. Tevens stelt hij Ton van der Voort aan de aanwezigen
voor en complimenteert hem met de uitreiking onlangs van het
2400-ste Tabletdiploma!
2.
Mededelingen
Mw Toos van Gendt, velen welbekend, verblijft momenteel in het
ziekenhuis in verband met een hartoperatie. Namens de vergadering wenst hij haar van harte beterschap toe.
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3.
Verslag Algemene Ledenvergadering 10 mei 2017
Het conceptverslag, gepubliceerd in AANDACHT nr. 225 wordt besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen, waarmee
het verslag nu wordt vastgesteld.
4.
Jaarverslag KBO Haarlem 2017
In AANDACHT nr. 226 is een samenvatting hiervan opgenomen.
Ook hierover zijn er geen vragen of opmerkingen over. Het wordt
nu met dank aan Nel Pool vastgesteld.
5.
Financieel verslag KBO Haarlem 2017
Ook dit verslag is te vinden in AANDACHT nr. 226. Uit de vergadering vraagt dhr Zurlohe naar het overschot op de begroting ad. €
14.000,-. En in verband daarmee waarom er voor bijeenkomsten
als deze nog steeds een (bescheiden) bijdrage wordt gevraagd.
Penningmeester Ton licht toe dat de reserves in de afgelopen periode verder zijn toegenomen. O.a. door een kostenvermindering bij
ons blad AANDACHT. Ook is enige projectsubsidie ontvangen. De
contributie is daarom gelijk gebleven, maar het gratis maken van
evenementen is tot op heden geen onderwerp van bespreking geweest. ACTIE: het AB.
De voorzitter sluit dit punt af met de toevoeging dat KBO Haarlem
niet helemaal zonder reserves kan; er moet altijd wel iets aan financiële middelen achter de hand blijven.
6.
Verslag Kascommissie, decharge bestuur, benoeming
nieuwe kascommissie
a)
Verslag
De commissie bestond uit mw. Toos van Gendt en dhr. Theo Vermeij. Deze laatste leest de verklaring van de commissie voor. Daar
blijkt uit dat de kas op 13 april jl. grondig is onderzocht en in orde
is bevonden. Met een compliment aan de penningmeester voor zijn
werk.
b)
Décharge bestuur
Met deze verklaring kan de vergadering het bestuur décharge verlenen voor het gevoerde beleid in 2017. En doet dat met een applaus. De voorzitter dankt de vergadering alsook de commissie
voor haar taak.
c)
Nieuwe kascommissie 2018
Mw van Gendt heeft de taak nu twee jaar vervuld en is dus niet
meer herkiesbaar. Dhr. Vermeij wil zijn taak nog een jaar doen. Als
reserve commissielid heeft mw Annie Ots zich vorig jaar
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beschikbaar gesteld. ACTIE: Nel Pool zal haar vragen dit jaar actief
te worden.
Als reserve lid voor dit jaar meldt zich dhr. Ton van der Voort.
BESLUIT: De vergadering benoemt hem als zodanig.
7.
Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn aftredend maar herkiesbaar: Joop Boelsma, vicevoorzitter; Nancy van Kampen, ledenadministratie; Dames Klunder,
communicatie/PR. Alle drie worden met een applaus herbenoemd.
Daarnaast heeft Nel Pool het afgelopen jaar ondanks in 2017 te
zijn afgetreden haar functie voortgezet bij gebrek aan een opvolger
m/v. Hiervoor krijgt ook zij een applaus. Vervolgens vertelt de
voorzitter hoe het bestuur gezocht heeft naar een nieuwe secretaris. En deze uiteindelijk heeft gevonden in Joke Hulsebosch. Met
een applaus wordt deze door de vergadering benoemd. Nu kan Nel
echt afscheid nemen en dat wordt later op passende wijze gedaan.
8.
Samenwerking KBO-PCOB
Voorzitter Joop vertelt welke stappen er al zijn gezet tussen beide
organisaties om te komen tot samenwerking. Hier aanwezig is de
voorzitter van de PCOB, dhr. Piet Winkel. Op landelijk niveau is de
samenwerking al wat zichtbaar via het landelijk blad KBO-PCOB.
Lokaal is er al een jaar lang sprake van een goed contact bij gezamenlijke activiteiten. Na het afhaken van de ANBO is de stedelijke
werkgroep SOB opgeheven. Er wordt nog gewerkt aan bestuurlijke
en administratieve samenwerking. Alsook aan een nieuw contact
met de gemeente Haarlem. Een en ander behoeft te zijner tijd uiteraard de instemming van de landelijke hoofdbesturen. Er zijn
vooralsnog geen wijzigingen in activiteiten en/of in de hoogte van
de contributie voorzien.
Uit de vergadering komt de vraag hoe zelfstandig de PCOB is. Dhr.
Winkel antwoordt dat er een zelfstandige afd. PCOB Haarlem bestaat. Hij spreekt van een prettig onderling contact en bedankt de
voorzitter voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn.
Voorzitter Joop belooft de vergadering dat de leden van KBO Haarlem goed op de hoogte gehouden zullen worden van de vorderingen. En stelt opnieuw de vraag of de vergadering kan instemmen
met genoemde toekomstige samenwerking? Er gaan vele handen
omhoog. Op de vraag wie er tegen is reageert er 1 persoon.
BESLUIT: dus positief. De voorzitter dankt de vergadering voor het
in het bestuur gestelde vertrouwen.
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9.
Rondvraag en sluiting
➢ Herman Broek heeft folders waarmee hij hoopt enkele aanwezigen enthousiast te kunnen maken voor een vrijwilligerstaak zoals die van Ouderen Adviseur (OA). Daaraan is voortdurend gebrek namelijk, terwijl het heel dankbaar werk is om mensen de
weg te kunnen wijzen in het oerwoud van regels in de samenleving. Hetzelfde geldt voor de Belastinginvullers; ook daaraan is
voortdurend gebrek. De folders liggen achter in de kerk om mee
te nemen.
➢ Hetzelfde doet hij met de Seniorenkrant van KBO NH. In dit verband komt de voorzitter nog even terug op ons ledenblad AANDACHT; dat wordt door Harry Heemskerk en zijn team toch
maar weer maandelijks keurig verzorgd bij alle leden thuisbezorgd. Hij krijgt HULDE voor hem en zijn team met een applaus.
➢ Niets meer aan de orde zijnde dankt voorzitter Joop eenieder
voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. Hij wenst
ons nog een gezellige middag toe.
Haarlem, 14 mei 2018
Joke M. Hulsebosch

Agendapunt 4
JAARVERSLAG 2018
BESTUUR
In 2018 bestond het Dagelijks Bestuur zoals in Aandacht 234 vermeld. Met de jaarvergadering meegenomen vergaderde dit in 2018
zeven keer. Dit aantal geldt eveneens voor het Algemeen Bestuur,
maar dan uitgebreid met de vice-penningmeester (Piet Sneek) en
de coördinatoren van de verschillende werkgroepen, t.w. Ledenadministratie (Nancy van Kampen), Communicatie/PR/Reizen (Dames Klunder), Welzijn (Marianne Mathijssen), Activiteiten (Jan
Stuve). Vanuit de PCOB neemt dhr. Maarten Visser deel of dhr.
Gert Vedder.
Ook waren genoemde bestuursleden als regel aanwezig bij:
•
•
•
•

de Nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers;
een ontmoetingsbijeenkomst met nieuwe leden;
contactmiddag met de belastingmedewerkers;
idem met de werkgroep Communicatie/PR;
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•
•

idem met de Redactie van AANDACHT en Website;
en met de werkgroep Bezorging van Aandacht en het landelijk Magazine.
Een delegatie van het Dagelijks Bestuur bezocht de vergaderingen
van KBO NH.
Belangrijk agendapunten in 2018 waren:
- De samenwerking met de plaatselijke afdeling van de PCOB.
In mei werd overeenstemming bereikt over het samengaan
onder de naam KBO-PCOB Haarlem. De samenwerking beperkt zich vooralsnog tot de activiteiten; bestuurlijke samenwerking is afhankelijk van besluiten op landelijk niveau
- De verzelfstandiging van de afd. KBO Haarlem als lid van
KBO NH; Deze verzelfstandiging was per 1 december 2018
een feit.
- De toepassing van de nieuwe wet op de privacy die per mei
2018 van kracht werd.
Deze onderwerpen bepaalden de agenda gedurende enkele achtereenvolgende vergaderingen.
Per 31 december 2018 telde KBO Haarlem 3898 leden, waaronder
107 nieuwe leden. Per januari 2018 telden we nog 4.024 leden. en
de PCOB 300, dus samen zijn wij 4.324 leden sterk.
Plannen Bestuur voor 2019
- Contact met de leden: diverse ontwikkelingen noodzaken
ons uit te zien naar een andere wijze van bezorging van de
periodieke bladen. In 2018 is er al een gedegen onderzoek
naar gedaan en dit jaar wordt gewerkt aan de haalbaarheid
van de uitwerking ervan.
- Verder vorm geven aan de samenwerking met de PCOB;
- Herstel van het overleg in breder verband met de politiek in
de gemeente Haarlem.
ACTIVITEITEN
• Met dank aan velen voor hun inzet hebben wij ook in 2018
weer voor zinvolle gezelligheid kunnen zorgen zoals:
•
de Internationale Dag van de Ouderen;
• en de kerstviering
Naast bovengenoemde bijeenkomsten noemen wij:
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✓

✓
✓
✓

bridgemiddagen -fietstochten –klaverjassen- duinwandelingen – bingo – praat & luistermiddagen met voor wie wil
aansluitend samen eten – Ipad hulp - als regelmatig terugkerende zaken.
Verder incidentele uitstapjes naar een museum of anderszins;
Dagtochten op 6 maart, 18 september en 18 december;
Meerdaagse reizen in juni(Valkenburg) en de winterreis in
december (Millingen).

DIENSTEN
In bijna elke editie van AANDACHT zijn deze te vinden. Deze omvatten de Belastinghulp bij het invullen van het Aangiftebiljet; de
mogelijkheid met korting naar de keuring voor het rijbewijs. Genoemd werd al de wekelijkse computerhulp. En niet te vergeten
onze gecertificeerde Cliëntondersteuners (v/h Vrijwillige Ouderen
Adviseurs VOA’s).
Namens Bestuur KBO-PCOB Haarlem,
Joke M. Hulsebosch, secretaris
Haarlem, 17 februari 2019

Agendapunt 5
Financieel jaarverslag 2018

De redactie heeft geen tekst ontvangen van de penningmeester.
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ACTIVITEITEN
voor leden van KBO en PCOB

Agenda

26 februari t/m 26 maart

Praat- en Luistercafé
Elke eerste zondag van de maand
zie blz. 18
Bijeenkomsten in De Schakel
Elke tweede woensdag van de maand
zie blz. 25
Wandelen in de duinen
Elke woensdag
zie blz. 22
Bridge
Elke laatste woensdag van de maand
Ipad hulp
Elke donderdag 14:00
Ton v.d. Voort zie blz. 32
Klaverjassen
Elke eerste vrijdag van de maand
12 mrt Jaarlijkse Bingo.
zie blz. 20
25 mrt Aandacht 236 verschijnt
Vooruitblik
(om alvast in uw agenda te noteren)
2 apr Dagtocht: Genieten in de Ooijpolder
zie blz. 21
3 apr Alg. Ledenvergadering / Voorjaarsontmoetingsdag van
KBO-Haarlem
Meer informatie: zie www.kbohaarlem.nl
Hier vindt u ook informatie over activiteiten die door anderen dan
KBO-PCOB worden aangeboden.
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Voorjaarsontmoetingsdag en Jaarvergadering
Programma:
's morgens beginnen we met de jaarvergadering. Natuurlijk zorgen
onze vrijwilligers voor de koffie Zie de uitgebreide documentatie
voor de jaarvergadering op bladzijde 10 t/m 16.
Na de jaarvergadering bieden we u een lunch aan.
Tijdens de middag treedt het Spaarne jazz kwartet voor u op.
Datum en tijd:
Woensdag 3 april van 11:00 tot 16:00 uur.
De jaarvergadering begint om 11:30 uur.
Plaats:
Moeder van de Verlosserkerk,
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035XB Haarlem
Kosten:
Deze dag wordt u gratis aangeboden.
Aanmelden:
Verplicht. Uiterlijk op 31 maart bij:
-Lia Burger, 023-533 17 97
robenliaburger@kpnmail.nl
-Joke van Galen, 023-540 69 88
dojovgalen@tele2.nl
Wij hopen u op 3 april te ontmoeten!

Praat- & Luistercafé
Elkaar ontmoeten in een goede sfeer en praten over ouder worden; gedachten en meningen willen delen en aanvullen met elkaar.
Verslag van de vorige bijeenkomst.
Ook op de zonnige zondagmíddag van 3 februari mocht het Praat& Luistercafé zich weer verheugen op een grote opkomst. Het boeiende gespreksthema van deze middag was 'De Liefde' waarover de
(maar liefst 44!) aanwezigen op gevoelige en respectvolle wijze
met elkaar spraken en van gedachten wisselden. Voorafgaand aan
de discussie luisterden we naar onze gast Karin Wissenburg van
Haarlem EFFECT. Zij verstrekte ons informatie over het nuttige
werk dat deze organisatie in opdracht van de Gemeente Haarlem
in veel stadswijken verricht. In principe hoort elke wijk in ZuidKennemerland tot haar werkgebied. Het werd duidelijk dat er vele
raakvlakken zijn tussen de werkzaamheden van KBO-PCOB en EFFECT.
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Onze gastheer – de bedrijfsleider de heer VOOGES – heeft in overleg met Marianne voor een meer geschikte ruimte gezorgd voor
onze samenkomsten. We beginnen in het vervolg met een korte
ontmoeting en een drankje in het restaurant op de begane grond,
waarna we voor het Praat- & Luistercafé via lift of trap verhuizen
naar de bibliotheek op de eerste verdieping van het restaurant
gaan. Na afloop van onze samenkomst wordt ons in het restaurant
op de begane grond weer een drankje aangeboden en kunnen we
met elkaar rustig napraten. Deze aangepaste logistiek vereist wel
dat het restaurant in het vervolg op de hoogte gesteld moet worden
van het aantal te verwachten gasten voor ons Praat- & Luistercafé.
Bij voorbaat dank en graag tot ziens op zondag 3 maart aanstaande.
Gespreksthema op 3 maart: Hoe houden wij zo lang mogelijk de
regie over ons leven? Ieder mens wil zo lang mogelijk de regie over
zijn eigen leven blijven houden. Om lang zelfstandig te kunnen blijven wonen en de dagelijkse activiteiten te kunnen blijven doen, is
het van belang om goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden
die hier aan bijdragen.
Gastspreker: Erna Landeweerd, lid van een sociaalwijkteam in
Haarlem.
Wij hopen u ook nu weer te mogen ontmoeten onder het genot van
een drankje en een hapje. Het stellen van vragen over het gespreksthema en het napraten door de aanwezigen wordt zeer op
prijs gesteld.
Datum en tijd: zondag 3 maart van 14:00 tot 16:00 uur.
Plaats:
Restaurant Vooges, Kennemerplein 6,
2011 MJ Haarlem.
Kosten:
€ 2,--.
Aanmelden:
verplicht. Bij Marianne Matthijssen of
Nel Dellebeke (zie hieronder)
Commissie Welzijn van KBO-PCOB Haarlem.
M. Mathijssen: 06-488 25 154
marianne.mathijssen@xs4all.nl
Nel Dellebeke: 023-525 13 46
ndellebeke@gmail.com
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Bingo, Bingo
Programma:
Henneke en Ineke verzorgen de
voorjaarsbingo. Er zijn op deze
middag veel leuke prijzen te
verdienen. Gratis koffie of thee
met iets lekkers. Uw aanwezigheid, zowel voor KBO- als voor
PCOB-leden, wordt zeer op prijs
gesteld. Dus kom en verhoog de
gezelligheid.
Neem
een
pen/stift mee.
Waar:
Moeder van de Verlosserkerk,
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem, t/o Schalkweide.
Bereikbaarheid:
Bus 3 stopt op ca. 100 meter vanaf de kerk.
Parkeren is mogelijk in de directe omgeving.
Datum:
Zaal open:
Aanvang:
Kosten:
Inlichtingen:

dinsdag 12 maart
13:30 uur
14:00 uur. Einde: 16:00 uur.
gratis toegang; een bingoblad kost € 2,00.
bij Jan Stuve 023-536 80 45.

Aanmelden:
Telefonische opgave is om veiligheidsredenen (helaas) noodzakelijk. Kan ik u niet te woord staan, dan gaarne inspreken: uw
naam, met hoeveel personen u komt en uw telefoonnummer.
Dus niet per mail! Dank voor uw medewerking.
Tot dinsdagmiddag 12 maart 2019,
Jan Stuve (023-536 80 45), coördinator activiteitencommissie.
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Dagtocht: Genieten in de Ooijpolder
Programma:
In Maarsbergen drinken we koffie (uiteraard met gebak) bij boerderij-restaurant De Weistaar.
De Weistaar heeft naast
het restaurantgedeelte
ook een aantal etalages
met Oudhollandse artikelen, kleding enz. en
een boerderij-landwinkel
met kaas en cadeauartikelen. Tevens kunnen
we een film zien over het
maken van kaas.
Rond 11:15 uur vertrekken we richting Millingen aan de Rijn waar
we in restaurant Millingscentrum een heerlijk diner geserveerd krijgen. We laten ons verrassen!!!
Na de soep en hoofdmaaltijd worden we opgehaald voor een prachtige rondtoer van anderhalf uur met een gids door de Ooijpolder.
De Ooijpolder ligt nabij Nijmegen in de gemeente Berg en Dal in
de provincie Gelderland. Een klein gedeelte, de Ooijse Schependom ligt in de gemeente Nijmegen. Het is een belangrijk deel
van het natuurgebied De Gelderse Poort. De polder kent zowel
een binnen- als buitendijks gebied. In de polder ligt ook het dorp
Persingen, het kleinste dorpje van Nederland.
Als we na deze interessante tour terugkomen krijgen we ons dessert: een Ooijpolderse lekkernij en een kopje koffie of thee.
Datum:
dinsdag 2 april 2019
Vertrek:
08:30 uur bij de HEMA aan de Europaweg in Haarlem-Schalkwijk
09:00 uur Schoterweg/hoek Pijnboomstraat
Thuiskomst: rond 19.00 uur
Kosten:
€ 52,00
Boeken:
maandag 4 maart vanaf 08:00 uur bij Ronny Visser
tel. 06-499 188 76
Betalen:
op rekening NL 15 INGB 0007 2874 57 t.n.v. KBO
Haarlem afd. Reizen
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Wandelen
Nora Teeuwen, 023-527 18 92
Elke woensdag om 10:00 uur
27 februari: Middenduin.
Verzamelen bij de Tetterodehal.
6 maart: Kennemerduinen.
Verzamelen bij de Tetterodehal.
13 maart: Koningshof.
Verzamelen op parkeerterrein Duinlustweg.
20 maart: Elswout.
Verzamelen Elswoutlaan
27 maart: Middenduin
Verzamelen bij de Tetterodehal

Beste fietsers,
Het fietsseizoen komt er weer aan. De fietsen kunnen bijna weer
uit de schuur. Daar komt bij: een nieuw seizoen, een nieuw gezicht.
We kunnen een nieuw fietsliefhebber begroeten die de plaats van
Hannie Bottelier gaat overnemen. Het is John Goossens. Hij heeft
al heel wat ervaring met het begeleiden van groepen op de fiets.
Namens de hele fietsclub wil ik Hannie heel hartelijk bedanken voor
haar altijd geweldige inzet en mooie fietsroutes.
De eerstvolgende fietstocht zal op 10 april zijn. Nadere gegevens
komen in de volgende Aandacht.
Zoals gebruikelijk fietsen we elke tweede woensdag in de maand.
We hopen natuurlijk elke keer op goed fietsweer! We starten weer
in het ontmoetingscentrum in de Van Oosten de Bruinstraat.
Groet, Ineke Eeken, 06 145 29 459
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Van de (interim) voorzitter.
De winter is alweer bijna voorbij; het is niet echt heel koud
geweest. Gelukkig hebben we wel van een paar sneeuwdagen kunnen genieten. Toen ik ons KBO-PCOB maandblad en Aandacht op
31 januari rondbracht, was het bijzonder glad op straat. Maar gelukkig is alles goed gegaan, ik ben niet uitgegleden en kon alles op
tijd worden bezorgd. We kunnen niet ontkennen dat de winters van
nu bij lange na niet zo streng zijn als de winters van vroeger. Ook
deze winter zal er (zeer waarschijnlijk) geen Elfstedentocht geschaatst worden. De periode tussen twee Elfstedentochten is nog
nooit zo lang geweest in de lange geschiedenis van deze wereldberoemde schaatstocht in Nederland. En dat terwijl ieder jaar met
grote zorgvuldigheid de voorbereidingen voor de Elfstedentocht
getroffen worden. Ook dit jaar mocht het niet zo zijn. In de krant
stond begin februari: iedereen is er klaar voor, behalve het ijs.
We kijken dan maar vooruit naar het voorjaar. Alhoewel de
maand maart nog van alles voor ons in petto kan hebben, getuige
onderstaand gedicht van P. de Haas:
Maart
In deze maand, naar een oude sage,
Bevinden zich tien zomerse dagen.
Die redenatie is vrij dom,
En feitelijk slechts een rekensom.
Want één en twintig, welbekend
Is officieel het winter end
Maar d’eerste dagen, menig keer
Verschaffen stralend zonnig weer.
Daarna is het zeer wispelturig:
Een mixtum-neerslag valt gedurig.
Soms wordt de kou weer scherp geslepen:
De wolken drijven rond als schepen.
De zon wel lekker, koud om een hoekje;
Men wordt verkouden als een snoekje.
Men denkt: "nu is de winter henen",
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Daar vallen fikse hagelstenen.
Soms ziet men ’t eerste groen verschijnen:
O! als dit maar niet moet verkwijnen.
Wat voorts de maand van Maart ons biedt,
Dat is het katten-minnelied.

Belastingaangifte 2018
Ook dit jaar is het weer mogelijk om hulp te krijgen van de Ouderenbond KBO-PCOB bij het invullen van uw belastingaangifte. U
kunt daarvoor contact opnemen met de coördinator van onze afdeling de heer Hans van Elk (zie informatie elders in dit blad).
Contributie jaar 2019
De plaatselijke PCOB-afdelingen stellen zelf de contributie vast,
waarbij wordt gestreefd naar een betaalbaar en bereikbaar lidmaatschap voor iedereen.
De landelijke ledenraad heeft in oktober 2018 besloten dat gestreefd wordt naar harmonisatie van de contributiebijdragen voor
KBO en PCOB leden. Daarom is besloten dat de PCOB contributie
wordt verlaagd met € 2,50 ten opzichte van 2018. Hiermee wordt
een eerste aanzet gegeven om te komen tot gelijke contributiebedragen voor KBO en PCOB leden. Helaas zijn wij van PCOB nu nog
steeds gebonden aan de fors hogere afdracht aan onze landelijke
organisatie. Hierdoor is in 2019 de contributie van PCOB-leden hoger dan die van KBO-leden.
De PCOB leden van afdeling Haarlem hebben bij de vorige
KBO/PCOB Magazine en Aandacht een acceptgirokaart ontvangen.
Heeft u de contributie nog niet overgemaakt? Dan verzoek ik u de
contributie (€ 28,50 voor een individueel lid en € 50,-- voor een
partnerlidmaatschap) z.s.m. over te maken naar: NL12 RABO 0149
6702 57 t.n.v. PCOB Haarlem, onder vermelding van uw naam en
postcode.
Nadenkertjes:
De vijf populairste taalvoutjes van 2018:
1) De Vegetarische slager ligt vanaf nu in de diepvries op de
slagerij afdeling. (Advertentie van een PLUS supermarkt).
2) Aantal deelnemers Avondvierdaagse loopt achteruit.
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3) Ik wil graag gebruikmaken van de mogelijkheid om een
broertje/zusje te laten maken bij de schoolfotograaf.
4) ‘Ook je enkel laten afzetten bij Schiphol gaat straks geld
kosten’
5) Niet goed (sticker op een nietmachine).
Bent u een gebruiker van Facebook? Dan spreekt wellicht deze
strip SIGMUND van Peter de Wit u aan:

Met vriendelijke groet,
Maarten Visser, interim voorzitter & penningmeester
Tel. 023-527 48 04, bereikbaar na 19:30 uur.

ACTIVITEITEN
voor leden van PCOB en KBO

Bijeenkomst in 'De Schakel'
Verslag van de vorige bijeenkomst.
De opkomst was erg goed: we waren met 45 personen. En het
was een fijne middag.
De Hr. Bras heeft – in het huidige Rembrandtjaar – veel verteld
over Rembrandt. En we hebben kunnen kijken naar afbeeldingen
van schilderijen en schetstekeningen. Het waren voornamelijk afbeeldingen over Bijbelse figuren.
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Thema van de volgende bijeenkomst.
Een heel groot probleem onder senioren is 'vallen'. Daarom krijgt
u dan te horen (en te zien!) over valpreventie. Er is gelegenheid
om vragen te stellen.
Gastspreker:
Cokky Bentsveld
Datum en tijd: woensdag 13 maart, 14:00 – 16:00 uur
Plaats:
De Schakel. Pijnboomstraat 17, Haarlem.
U komt toch ook?
Hartelijke groet, Nel Pool-Verbeek

AANDACHT VOOR MENSEN PCOB
Onze bijzondere jarigen
80, 85, 90, 95 en 100 jaar; en elk jaartje meer
1 lid viert zijn 85ste verjaardag en staat vermeld in de gedrukte
versie van dit blad.
Daarnaast zijn er deze maand enkele PCOB leden die een kroonjaar vieren maar waarvan wij geen goed telefoonnummer hebben, zodat wij hen niet kunnen vragen of zij vermeld willen worden in de Aandacht.
Indien u wenst dat wij uw kroonjaar alsnog vermelden dan verzoek ik u om contact op te nemen met ons bestuurslid mevrouw
Rina de Leeuw–Van Dongen, telnr. 526 28 77.
Wij wensen alle jarigen in maart een fijne verjaardag toe en
bovenal een goed nieuw levensjaar.

Nieuwe leden
Wij heten 1 nieuw lid van harte welkom

Overleden
In de afgelopen periode zijn, voor zover ons bekend, 2 leden overleden.
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COLUMNS
NUance

door Gerard van de Mast

Kleedkamer

Al ruim vier jaar ga ik iedere maandag- en vrijdagmorgen braaf
naar therapie. Het is een voorrecht dat mij 'chronisch' gegund is.
Als je me vraagt of het helpt, moet ik zeggen dat ik dat niet weet;
waarschijnlijk zou ik zonder die therapie nog stijver bewegen dan
ik nu al doe. Mijn gebrekkig gevoel voor evenwicht (lichamelijk,
wel te verstaan) is ondanks alle oefening niet verbeterd. Maar ach,
ook niet verslechterd. Dus ik blijf trouw mijn oefeningen doen. Met
frisse tegenzin: tijdens dat therapie-uurtje kijk ik veelvuldig op de
klok om te weten of ik weer naar de kleedkamer mag.
Die kleedkamer is wat je noemt 'een dingetje'. Hij is gewoon te
klein. Maar erger zijn de vaststaande rituelen die zich daar voltrekken. Bij binnenkomst na de therapeutische inspanningen zegt
iedereen steevast "Zo, dat zit er weer op!" En altijd is er dan wel
iemand die zegt dat het 'voor je eigen bestwil' is. Geloof me, zo’n
conversatie hangt je op den duur mijlenver de keel uit.
Hoewel, de enkele keer dat er in dat hok überhaupt niet geconserveerd wordt, is ook niet alles: de stilte wordt al snel als beklemmend ervaren, getuige de voorzichtige vragen aan lotgenoten als:
"Kom je hier al lang?" of gewoon: "Wat héb jij?"
Uiteraard is er een sterk wisselend cliëntenbestand (want therapie
helpt vaak echt) en zo kom je telkens weer andere mensen tegen.
Een drietal mannen die niet therapeutisch oefenen maar gelijktijdig
met mij aan sporttraining doen, leerde ik een beetje kennen: ik
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weet hun voornaam en hoor wel eens wat particuliere bijzonderheden. Die mannen komen in de conversatie soms ook verder dan
wat ik zojuist beschreef.
Vanmorgen hadden ze in die veel te kleine kleedkamer een gesprekje over grote auto’s. Ze vertelden vol trots in welke wagen ze
rijden.
"Ik rijd alleen Ford of Volvo" meldde er een.
"Nou", antwoordde de ander, "ik rijd ook een grote Ford, maar hij
is al vijf keer nagekeken om te ontdekken hoe het komt dat …".
(Wat er ontdekt en verholpen moest worden, was voor mij te technisch).
Overmoedig mengde ik mij in het gesprek: "Ik rijd PfauTec, al jaren
en ik heb totaal geen klachten, ideaal!"
"Wát voor merk???", vroegen ze alle drie, want van de PfauTec had
niemand ooit gehoord.
"Gewoon, een blauwe; heel solide, gekocht bij de specialist bij uitstek: ’t Mannetje. Maar voor jullie niet geschikt. Als je evenwicht
in orde is, ga je toch niet op een driewielfiets rijden".

Geliefd zijn, geliefde zijn

door Maria van Ooijen

"Je bent geliefd". Deze woorden hebben me deze periode danig
bezig gehouden. Ik heb mijn eigen advies aan jou ook opgevolgd,
heb mezelf af en toe stil gezet om het te herhalen: "Maria, je bent
geliefd!" En ik was telkens opnieuw verrast over de uitwerking van
die woorden: ik voelde hoe ik zacht, mild werd van binnen; soms
leek het of er een lampje ontstoken werd. Ik dacht, wat ben ik een
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geluksvogel dat dit op mijn weg is gekomen. En ik voelde me opgeroepen van deze rijkdom te gaan delen. Als het zo wezenlijk is
voor een mens om zich geliefd te weten, waarom geven we er dan
geen aandacht aan in onze wereld van vandaag en zeker mogen
we dat verwachten in onze kerk…toch? Is het in feite niet de kern
van het evangelie van Jezus, zijn gave aan ons.
Elkaar liefhebben zoals jezelf. Dat 'als jezelf' staat er echt, al kwam
dat in verkondiging en beleving niet zo uit de verf. Ik heb me althans vooral aangesproken gevoeld op houding en gedrag; het
voorkomen van zonden en ongerechtigheid. Daar kan je soms dagwerk aan hebben. De teleurstelling bij de mislukkingen werkte ook
nog eens demotiverend.
En nu – op mijn ouwe dag – mag ik ervaren hoe vitaliserend en
stimulerend het 'je bent geliefd' op me inwerkt. Het is of deze woorden van Jezus anders klinken. Ik weet niet hoe dat met jou is; ik
heb ze altijd gehoord en tot me genomen als een geloofsregel, een
gebod: zó diende ik te leven. En nu in deze dagen ervaar ik dat het
een gave van de Heer is aan mij, aan ons, omdat het me tot leven
brengt, me met nieuwe ogen om me heen laat kijken, me met
nieuw oren doet horen.
Ik voel me ook dankbaar dat ik nu dit stukje kan schrijven, want
het dwingt me om woorden te geven aan wat ik in deze dagen voel
en beleef. Met verbazing kijk ik naar de woorden die mijn vingers
weten te typen. Ik merk hoe ik nu voor me uit zit te dromen. Als
heel onze kerk nu eens vanuit deze gave van Jezus zou gaan leven,
zou het dan een aantrekkelijke plaats zijn voor velen? Hoe zou onze
wereld eruit zien als deze woorden van Jezus waarheid worden in
het leven van alledag. En dan verschijnen ineens de woorden over
'de nieuwe hemel en de nieuwe aarde', een beeld waarbij ik altijd
al visioenen krijg. Ik hoop dat er iets van de verwondering en blijheid in mijn woorden doorklinkt. Ik hoop, dat u deze woorden van
Jezus als een gave kunt ontvangen en omarmen.

29

Klimaatverandering (2)
Laat de schaatsen maar in het vet
Het hoeft maar één nacht streng gevroren te hebben en de Friezen
beginnen al te trillen van de elfstedenkoorts. Na twee nachten vorst
volgt de rest van Nederland.
Natuurlijk, zo’n Elfstedentocht is prachtig, heroïsch en televisiegeniek. Maar gaat dat door die klimaatverandering, lees: opwarming,
nog ooit lukken? Ik ben bang dat het een hoge uitzondering wordt.
Bewijs: in de vorige eeuw waren er 15 Elfstedentochten, dus gemiddeld 1 keer per 6 of 7 jaar. We hadden er deze eeuw dus al
minstens 2 moeten hebben, maar de teller staat voorlopig nog op
nul.
De grootste niet-Elfstedentocht periode in de vorige eeuw was 22
jaar (van 1963 tot 1985). Nu hebben we die periode al overschreden, want de laatste tocht stamt uit 1997.
De legendarisch Evert van Benthem heeft hem twee keer gewonnen: in 1985 en 1986. Hij had dus geluk dat de Elfstedentocht twee
jaar achter elkaar verreden werd. Dit unieke record zal wel eeuwig
blijven bestaan want de tussenliggende periode wordt steeds groter. Trouwens, als Evert er nog een derde keer aan zou willen toevoegen moet hij uit Canada terugkomen (waar hij nu woont) en
het als 'oudje' het moeten opnemen tegen twintigers. Dat zie ik
hem – terecht - niet doen. Maar twee jaar achter elkaar zo’n tocht;
ik denk niet dat dat nog ooit gebeurt.
Simpel kijkend naar dit 'bewijs' neem ik aan dat u het met me eens
bent: de Elfstedentocht zal deze eeuw eerder uitzondering dan regel zijn. Laat ik het optimistisch zeggen: er komen er deze eeuw
nog 2 of 3. Maar pin me er niet op vast. Ik ben een slechte waarzegger.
CT
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Belastinghelpers en wijkindeling
Het nummer vóór de wijk verwijst naar uw belastinghelper.
Wijkindeling
1
Bloemendaal en Zandvoort
2
Spaarndam
2
Haarlem-Noord, ten Noorden van de Jan Gijzenvaart
3
Haarlem-Noord, ten Zuiden van de Jan Gijzenvaart
5
Haarlem-Oost, tussen Spaarne, Heerensingel, Amsterdamsevaart,
Prins Bernhardlaan en Schipholweg
5
Haarlem Parkwijk en Zuiderpolder
1
Haarlem-West, ten Westen van de Randweg
1
Haarlem-Centrum en Leidsebuurt
1
Haarlem Rozenprieel
1
Haarlem Zuid-West
4
Haarlem-Schalkwijk
Belastinghelpers
1
dhr. Hans van Elk
023-524 62 66
2. mw. Annamarie Angenent
023-538 44 67
3. mw. Leida Kramer
023-525 72 64
4. dhr. Harry Heemskerk
023-533 19 92
5. dhr. Gerard Kortekaas
06-193 46 652
mw. Jos van der Linden
023-536 57 37
blijft beschikbaar voor haar huidige cliënten.
dhr. Maarten Visser
023-527 48 04
blijft beschikbaar voor zijn huidige cliënten en alle PCOB leden in
Haarlem.
[Lees ook het artikel op blz. 12/13 van de vorige Aandacht 234]

Sociale Wijkteams
Schalkwijk 1 (Boerhaavewijk, Meerwijk)
Schalkwijk 2 (Europawijk, Molenwijk)
Oost 1 (Slachthuisbuurt enz.)
Oost 2 (Parkwijk, Zuiderpolder)
Noord 1 (Noord-Noord)
Noord 2 (Noord-Zuid)
Centrum en Rozenprieel
Zuid-West
Zandvoort
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023-543
023-543
023-543
023-543
023-543
023-543
023-543
023-543
023-574

09
09
09
09
09
09
09
09
04

91
92
93
94
95
96
97
98
50

Voor vragen over…

Neemt u contact op met…

Administratie leden KBO
(zie ook bladzijde 2)
Activiteiten door KBO-PCOB
Activiteiten door anderen
Belastingzaken (coördinator)
Computercursussen
Computerhulp (coördinator)

mw. N. van Kampen
023-525 27 98
dhr. J. Stuve
023-536 80 45
Kennemerhart
023-5 214 214
dhr. H. van Elk
023-524 62 66
zie de website
dhr. T. van der Voort
06-505 17 299
a.voort4410@gmail.com
Consultatiebureau (gezondheid)
Stichting St. Jakob
023-892 29 80
Fietsen
dhr. J. Goossens
06-102 65 373
Hulpvragen en Schuldhulpverlening (gem. Haarlem en Zandvoort)
zie Sociale Wijkteams op de vorige blz.
Hulpvragen (gem. Bloemendaal)
023-525 03 66
06-103 88 354
Juridisch loket Haarlem
Bureau rechtshulp
0900-8020
Levensvragen (Praat- & Luistercafé)
mw. M. Mathijssen
06-488 25 154
mw. N. Dellebeke
023-525 13 46
Ouderenadviseur KBO
mw. I. Woerde
023-533 16 80
Ouderenombudsman (steun) Haarlem
0900-6080100
Privacywet AVG
dhr. H. Broek
023-527 01 06
Reizen
mw. R. Visser
023-526 13 05
Rijbewijzen (alle vragen)
zie ook onze website
085-488 36 16
Secretariaat KBO-Haarlem
zie bladzijde 2
023-535 09 01
Service- Juristen- en
Pensioentelefoon
KBO-PCOB Utrecht
030-340 06 55
Themamiddagen PCOB
mw. N. Pool-Verbeek
023-529 31 59
npool@quicknet.nl
Wandelen
mw. N. Teeuwen
023-527 18 92
Website www.kbohaarlem.nl dhr. R. Veltkamp
023-531 38 95
WMO – hulpvragen
zie: Hulpvragen hierboven.
Zilveren Kruis. De collectiviteitscode van KBO en PCOB is: 207 000 837
Zorgbalans-Zorgcentrale Haarlem
023-891 89 18
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