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Aandacht 237, 30 april 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 t.n.v. KBO Haarlem

Dagelijks Bestuur KBO

Herrie Weber, voorzitter, 536 28 56
herrieweber@chello.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 [238] van
Aandacht uiterlijk op donderdag 16 mei naar
redactie.aandacht@kbohaarlem.nl
Ook uw reacties op deze Aandacht richt u aan het redactieadres.

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: Hannie Schaft
Kunstenaar: Truus Menger-Oversteegen
1977
Locatie: Kenaupark
Foto: Harry Heemskerk
Weinig beelden hebben zo’n sterke relatie tussen onderwerp en
kunstenaar als dit herdenkingsmonument in het Kenaupark. Hannie Schaft, beter bekend als 'het meisje met het rode haar', was
een bekende Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en zonder twijfel de bekendste vrouwelijke verzetsheld
van Nederland.
Toen er in 1977 een ontwerpwedstrijd werd uitgeroepen voor een
monument voor deze strijdlustige Haarlemse heldin zag Truus
Menger-Oversteegen haar kans schoon en diende een ontwerp in.
Het beeld toont Schaft als jonge vrouw die voor vrijheid vecht door
twee muren uiteen te drukken. Dit ontwerp werd gekozen, en op 3
mei 1982 werd het beeld officieel door H.K.H. Prinses Juliana onthuld. (zie ook blz. 16).

(bron: www.haarlemsbeeld.nl)
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AANDACHT VOOR MENSEN

(KBO)

Onze bijzondere jarigen
80, 85, 90, 95 en 100 jaar; en elk jaartje meer

13 leden vieren hun 80ste verjaardag
15 leden vieren hun 85ste verjaardag
6 leden vieren hun 90ste verjaardag
1 lid viert zijn 95ste verjaardag
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Nieuwe leden
We heten 9 nieuwe leden van harte welkom.

Overleden en in uw
gebeden aanbevolen

Er zijn 9 leden overleden
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BESTUUR

EN

ORGANISATIE

Van de voorzitter

door Herrie Weber

Beste mensen,
De lente is aangebroken en de eerste KBO-fietstocht zit er al weer
op. Nu ik dit schrijf is het koud maar de verwachting is goed. Wij
hopen weer op een zomer als vorig jaar qua warmte maar wel met
iets meer regen. Zelfs nu is de grondwaterstand in grote delen van
het land nog niet op peil. Niet goed voor de natuur en alles wat
groeit en bloeit. De overheid heeft al plannen om water vanuit de
rivieren naar de droge gebieden in het Oosten van het land te voeren. Daar is het grondwaterpeil te laag en dat kan op den duur de
drinkwatervoorziening beïnvloeden.

Ook onze Voorjaarsontmoetingsdag met de ledenvergadering van
KBO Haarlem is al weer voorbij. Altijd prettig om te zien dat er
leden zijn die met het bestuur proberen mee te denken. Er werden
vragen gesteld over het trage tempo waarin het voorgenomen fusieproces in Utrecht zich voltrekt. Ik heb uitgelegd dat duidelijk is
dat er cultuurverschillen zijn. Maar vooral het verschil in structuur
van de beide verenigingen vertraagt het proces. PCOB is een landelijke vereniging. De Unie KBO daarentegen bestaat uit 11 provinciale verenigingen. Probeer die 11 maar eens op één lijn te krijgen. Dat kost tijd. En willen die 11 wel opgaan in één vereniging?
Want er is ook een verschil m.b.t. de financiën: de contributie. De
contributie van PCOB ligt landelijk veel hoger dan die van de KBOafdelingen. Dat komt door een hogere afdracht van de plaatselijke
PCOB-afdelingen aan de landelijke PCOB. Al dit jaar is door KBOPCOB een harmonisatie in gang gezet. De afdracht per KBO-lid is
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met € 1,25 verhoogd (betaald uit de reserve) en voor PCOB-leden
met € 2,50 verlaagd. Er ligt een voorstel aan de ledenraden om dat
voort te zetten. Wij wachten af wat de ledenraden van de Unie KBO
en van de PCOB besluiten.
Via onze Aandacht blijft u op de hoogte.
(Nog even dit: over 2018 had KBO Haarlem een positief financieel
resultaat.)
Er zijn twee bestuursleden waarvan we op de ledenvergadering afscheid hebben genomen: Joop Boelsma en Piet Sneek. Beiden waren in 2014 toegetreden tot het
bestuur.
Joop was vicevoorzitter en hield
zich daarnaast bezig met het actualiseren van het beleidsplan.
Een tijdrovende zaak voor hem
maar ook voor het bestuur.
Daarna stortte hij zich op de samenwerking tussen KBO Haarlem en PCOB Haarlem. Hij zette
hiervoor de structuur op met de tijdsplanning. Joop, hartelijk dank
voor je inzet voor bestuur en leden.
Piet Sneek is al jaren actief bij de organisatie
en uitvoering van de Ontmoetingsdagen en
andere activiteiten van KBO Haarlem. Bij de
uitvoering is zijn domein de verzorging van
de leden - ook tijdens deze Ontmoetingsdag
- met de lunch, de hapjes en drankjes. Met
applaus wordt de hele groep na elke activiteit
door de leden bedankt. Nu was het applaus
alleen voor hem. Piet, bedankt en geniet van
je trektochten per camper door Europa. Als
je thuis bent kunnen we altijd een beroep op je doen.

Wordt u ook gek van het woord 'energietransitie' en wat de uitvoering daarvan teweeg brengt? En wat het veel senioren allemaal
kost? Neem alleen maar de extra belasting op gas en elektriciteit.
De overheid gaat er vanuit dat op het gebruik stevig bezuinigd kan
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worden. In zijn algemeenheid is dat ook zo. Maar voor een groot
deel van de bevolking geldt dat niet. Juist veel senioren wonen in
huurwoningen en dan is isoleren wel erg lastig. Als de woningbouwverenigingen het wegens geldgebrek niet doen, blijft voor de bewoners het gasverbruik gelijk of je koopt een extra jas. Daar houdt
de overheid geen rekening mee. Spaarlampen of ledverlichting geven wel een reductie op het elektriciteitsverbruik en die zijn redelijk
betaalbaar. Dat ligt wel binnen ieders bereik. Het ergste vind ik dat
de energiebelasting gebruikt wordt voor subsidie op elektrische
auto’s, windmolens en zonnepanelen. Daar hebben senioren in
huurwoningen weinig profijt van. De energiebelasting gaat jaarlijks
omhoog, de indexatie van de pensioenen niet.
Belangrijke items voor de Ouderenbonden ofwel Bonden voor Senioren zijn de thema's Ontmoeting en Bewegen, ook wel activiteiten genoemd. Ik ontvang regelmatig informatie wat er allemaal in
de diverse wijkcentra in Haarlem aan activiteiten plaatsvindt. Een
greep uit het aanbod: soep maken en samen opeten, sjoelen, klaverjassen, dansen waaronder stijl- en zitdansen, spelletjes, jeude-boules, kegelen, bingo, bezoek aan musea, wandelen in de natuur… en dan is deze lijst nog niet compleet want ik vergeet nog
samen koffie drinken. Loop eens binnen bij een van de 8 wijkcentra
in Haarlem en 1 in Zandvoort en bekijk het aanbod. Een senior
hoeft zich in Haarlem en Zandvoort niet te vervelen.

Echte liefde: elkaar niet meer willen verbeteren.

Bond Zonder Naam

Echte liefde wordt nooit oud.

Bond Zonder Naam

Echte liefde voel ik pas als ik totaal zonder oordeel ben.
Bettine Vriesekoop
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ACTIVITEITEN
alle activiteiten zijn voor leden van KBO en PCOB

Agenda

8 mei
13 mei
13 mei
28 mei

30 april t/m 28 mei

Praat- en Luistercafé
Vervalt wegens Bevrijdingsdag
Bijeenkomsten in De Schakel
Elke tweede woensdag van de maand
Wandelen in de duinen
Elke woensdag
Fietsen
Elke tweede woensdag van de maand
Bridge
Elke laatste woensdag van de maand
Ipad hulp
Elke donderdag 14:00
Ton v.d. Voort
Klaverjassen
Elke eerste vrijdag van de maand
Jaarvergadering PCOB,
aansluitend kienen voor PCOB-KBO leden
Aanmelden voor de dagtocht
Aanmelden voor de zomerreis
Aandacht 238 verschijnt

zie blz. 10
zie blz. 23
zie blz. 11
zie blz. 10

zie blz. 28

zie blz. 17
zie blz. 14
zie blz. 12

Vooruitblik
(om alvast in uw agenda te noteren)
18 juni Dagtocht
1 tot en met 5 juli: Zomerreis

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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Praat- & Luistercafé
Zondag 5 mei is er geen bijeenkomst in het Praat- & Luistercafé.
Wegens Bevrijdingsdag is restaurant Vooges Centraal gesloten.
Wij ontmoeten elkaar graag weer op zondagmiddag 2 juni.
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

Beste fietsers,

De eerste fietsdag is als vanouds weer langs de bollenvelden gegaan. Deze keer met John Goossens voorop en zeventien enthousiaste volgers. Er was 'n stevige wind aanwezig, maar de zon
maakte veel goed.
De volgende fietsdag is op woensdag 8 mei en in 't Trionk aan de
van Oosten de Bruijnstraat staat de koffie klaar.
Datum:
Verzamelen:
Plaats:
Start:
Meenemen:
Kosten:

8 mei
10:00 uur
In 't Trionk, Van Oosten de Bruinstraat 60
10:30 uur
eigen lunchpakket

€ 3,50 voor drinken tijdens de lunch
Groet, Ineke Eeken, 06-145 29 459
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Wandelen
Nora Teeuwen, 023-527 18 92
Elke woensdag om 10:00 uur
1 mei: Duin en Kruidberg
Verzamelen bij de ingang
8 mei: Koningshof
Verzamelen bij de ingang
15 mei: Kennemerduinen
Verzamelen bij de Tetterodehal
22 mei: Bleek en Berg
Verzamelen bij de ingang
29 mei : Middenduin
Verzamelen bij de Tetterodehal

Gezond Natuur Wandelen
Wie van wandelen houdt en graag andere mensen ontmoet, kan
zich aansluiten bij een wandelgroep van Gezond Natuur Wandelen.
De laagdrempelige wekelijkse wandelingen die GNW aanbiedt en
die gratis en vrijblijvend zijn, zijn zeer succesvol en hebben ook al
veel positieve effecten, vooral op de gezondheid en tegen vereenzaming, ruimschoots bewezen. Wandelen maakt energieker en fitter, geeft een betere conditie, vermindert depressieve gevoelens,
werkt stressverlagend, geeft ontspanning, stimuleert helder denken, maakt positiever en blijer!
De wandelingen (in een gematigd wandeltempo) duren ongeveer 1
à 1½ uur. Gezond Natuur Wandelen beoogt op zoveel mogelijk locaties wekelijkse wandelingen aan te bieden waar iedereen die behoefte heeft aan bewegen en gezelschap bij aan kan sluiten. Naast
het wandelen worden soms ook andere gezellige activiteiten georganiseerd. Vaak drinken de deelnemers vooraf koffie/thee en is er
na afloop koffie/thee/brood/soep tegen betaling.
Informatie: bij het buurtcentrum in uw omgeving en op onze website. (adressen van enkele buurtcentra ook op blz. 27).
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Zomerreis 2019
De zomer breekt aan dus... weer
tijd om op vakantie te gaan!
Programma:
Dit jaar gaat onze reis naar het
Friese Gaasterland. We verblijven
in het luxe hotel 'Gaasterland' in
Rijs.
Maandag 1 juli worden we opgehaald door een luxe touringcar,
voorzien van airco. We vertrekken om 11:00 uur, vanaf Nieuw
Meerwijk, Briandlaan 39, 2037 XE Haarlem. Dit opstappunt is goed
bereikbaar met buslijn 73.
Onderweg hebben we een lunchstop in 'Het Wapen van Ens' te Ens.
Als we de koffers op de kamer hebben gezet, worden we om 18:30
uur aan tafel verwacht voor het diner.
In de avond is er een leuk avondprogramma. Ook op de drie volgende dagen is dat het geval.
Dinsdagmiddag 2 juli brengen we een bezoek aan het D.E. museum
in Joure. Hier wordt u alles verteld over de wereldberoemde koffie
van Douwe Egberts. Daar hoort ook een film bij. Heeft u nog punten: neem ze mee. Natuurlijk krijgen we koffie met Oranjekoek.
Woensdagmiddag 3 juli gaan we varen. Met het ms Redbad maken
we vanuit Terherne een tocht over de Friese meren.
Donderdagmiddag 4 juli gaan we de Ald Fears zwerfroute doen
naar het museumdorp Allingawier. Hier krijgen we een filmpresentatie van 'De Achtste Dag': drabbelkoekenbakkerij, schilderswerkplaats, smederij, brandweerhuis, stropershuis etc. En we krijgen
koffie met drabbelkoek en een bonbonnetje.
Vrijdag 5 juli: na het ontbijt gaan we weer terug naar Haarlem.
Onderweg hebben we nog een twaalfuurtje in Oterleek. Rond 15:00
uur verwachten we weer in Haarlem terug te zijn.
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Kosten:
€ 430,-- per persoon, all-in.
Toeslag éénpersoonskamer: € 50,--.
Indien u een rollator meeneemt, wordt er € 10,-- extra berekend.
Persoonlijke consumpties en de kosten van koffiestops onderweg
zijn voor eigen rekening.
Wat is er bij deze prijs inbegrepen:
- heen- en terugreis per luxe touringcar.
- 5 dagen volpension.
- lunches op de heen- en terugreis.
- koffie en thee staan de gehele dag tot uw beschikking.
- twee begeleiders en Mary voor de medische verzorging.
Boeken/reserveren:
U kunt telefonisch reserveren maandag 13 mei tussen 09:00 en
11:00 uur of tussen 14:00 en 16:00 uur bij Leny Kooijman, telefoon: 023-540 05 66.
Na bevestiging van uw boeking sturen wij u het boekingsformulier
dat u volledig retourneert aan het op het formulier aangegeven
adres.
Betalen:
De volledige reissom dient u voor 28 mei 2019 over te maken op
rekening: NL15 INGB 0007287457 ten name van KBO Haarlem
o.v.v. 'Weekreizen'.
Mocht u onverhoopt moeten afzien van de eenmaal geboekte reis,
dan zijn wij helaas genoodzaakt om u minimaal € 100,-- administratiekosten in rekening te brengen, naast de eventuele annuleringskosten van het hotel.

Verzekering:
Wij raden u daarom dringend aan om voor deze reis een annuleringsrisicoverzekering af te sluiten!
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Dagtocht

Rotterdam, Scheveningen, Den Haag

Programma
Dit keer hebben we een spectaculair uitje voor u!
We worden eerst naar Rotterdam gereden en wel naar het
Ufo restaurant. Het is werkelijk een attractie van hoog niveau. We
stappen aan boord en het hele restaurant gaat omhoog naar 42
meter en draait daar in 45 minuten 1 keer 360 graden rond. Een
unieke belevenis met een geweldig uitzicht over de Skyline van
Rotterdam en de Euromast. Helaas mogen rolstoelen en rollators
vanwege de veiligheid niet mee naar boven maar die kunnen wel
bij de lift blijven staan. Tijdens deze 45 minuten durende 'vlucht'
krijgen we onbeperkt koffie of
thee met een gebakje aangeboden.
Als we allemaal veilig
'geland' zijn, stappen we in de
bus voor een korte rondrit door
Rotterdam en komen zo in
Scheveningen waar we van een
warme maaltijd gaan genieten
in restaurant Palace. Vanuit het
restaurant hebben we uitzicht op het strand en er is mogelijk nog
even de tijd om het winkelcentrum te bekijken.
Vervolgens krijgen we een mooie rondrit door Scheveningen
en Den Haag. De rondrit eindigt bij het bekende Malieveld. In restaurant Het Paviljoen is de antieke poffertjesplaat al voorverwarmd. Terwijl we genieten van een kopje koffie of thee wordt ons
een portie poffertjes met boter en suiker geserveerd.
Vervolgens gaan we naar onze opstapplaats terug.
Datum:
Vertrek:

dinsdag 18 juni 2018
08:30 uur; Schoterweg / hoek Pijnboomstraat
09:00 uur; Schalkwijk bij de HEMA (Europaweg)
Kosten: € 56,-- per persoon
Boeken: maandag 13 mei vanaf 08:00 uur bij
Ronny Visser, tel. 06-499 188 76
Betalen: op rek. NL15 INGB 0007 2874 57
t.n.v. KBO Haarlem o.v.v. Dagtocht 18 juni.
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Voorjaarsontmoetingsdag
Foto-impressie van die dag.
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Bij de voorplaat (vervolg)
Over Hannie Schaft.
Al op jonge leeftijd raakte zij betrokken bij het verzet doordat zij
zich op geen enkele manier kon vereenzelvigen met het gedachtegoed van de Duitsers. Ze was van huis uit een sterk politiek geëngageerd persoon. Wat begon met het stelen van verblijfsvergunningen voor Joden en het illegaal rondbrengen van verzetspropaganda, liep al snel uit tot het serieuzere verzetswerk. Na een loyaliteitstest die in geen enkele oorlogsfilm zou misstaan werd zij deel
van de harde kern van de Haarlemse Raad Van Verzet (RVV).
In rap tempo werkte ze zich op in de organisatie en nadat haar
goede vriend Jan Bonekamp bij één van hun acties om het leven
kwam, werd zij nog fanatieker in haar deelname. In deze periode
ging zij vooral met de zusjes Truus en Freddie Oversteegen om.
Samen met Truus pleegde Hannie verschillende succesvolle aanslagen op verraders, NSB’ers en collaborateurs. Nadat Hannie in
maart 1945 bij een toevallige wegcontrole werd opgepakt voor het
bezitten van illegale propaganda heeft Truus, vermomd als verpleegster, nog geprobeerd haar te bevrijden. De Duitsers waren
ondertussen echter gaan vermoeden dat ze misschien wel het
meisje met de rode haren hadden gevangen. Nadat de kleur uit
Hannie’s haar was gewassen en ze zeker wisten dat zij het was,
werd Hannie door de Duitsers geëxecuteerd, tegen internationale
verdragen in waarin de Duitsers beloofd hadden geen vrouwen te
fusilleren.
Nog 2 verzetsmonumenten in Haarlem.
Jan Gijzenkade.
'…de meeste is de Liefde'

Dreef.
Man voor het vuurpeloton
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Van de (interim) voorzitter.
Inmiddels genieten we weer van het voorjaar, fijn dat er seizoenen
zijn. In de winter komt de aarde tot rust, in de lente komt er weer
nieuw leven, in de zomer wordt er genoten om in herfst weer voor
te bereiden op de winter.
Seizoenen dicteren de levenscyclus van dieren en planten. Als de
aardas niet schuin stond, zouden we het hele jaar door evenveel
zon krijgen. Dat betekent dat de zon het hele jaar op hetzelfde
tijdstip opkomt en ondergaat. Het weer zou niet veranderen en het
zou op onze breedtegraden het hele jaar aanvoelen als lente. Onder die omstandigheden zou het leven op aarde heel anders zijn
dan nu. De levenscyclus van veel dieren en planten is namelijk afhankelijk van de wisseling van de seizoenen. Wat is het toch wonderbaarlijk zoals onze Schepper het heeft gemaakt!

Mei
En
En
En
En

nu verdwijnt het grijze en het vale
nu verdwijnt het dorre en het kale
alles krijgt weer glanzende gewaden
wordt opnieuw met weelde overladen

Ook in mijn grijze 'zelf' voel ik iets dromerigs
Iets van eeuwigheid, ja iets van zomerigs
’t zou ook te gek zijn dat er niets gebeurt in mij
Want ook 'in mij' legt ieder vogeltje een ei.
Toon Hermans

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
Hierbij nodig ik iedereen van harte uit voor het
bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de PCOB-afdeling Haarlem e.o.
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Datum en tijd: woensdag 10 mei 2019, 14:00 uur
Plaats:
De Schakel, Pijnboomstraat 17 te Haarlem.
Zoals altijd is de middag in twee delen opgedeeld: het eerste deel
is er de vergadering, het tweede deel gaan we kienen.
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

AGENDA voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Opening en welkom door bestuurslid Nel Pool.
2. Mededelingen:
• voortgang samenwerking/samengaan PCOB – KBO
• verspreiding KBO/PCOB Magazine en Aandacht.
3. Verslagen:
• Vaststellen van het conceptverslag Algemene Ledenvergadering 9 mei 2018
• Jaarverslag (interim) secretaris 2018.
• Jaarverslag penningmeester 2018.
• Verslag Kascontrolecommissie en décharge bestuur
4. Begroting 2019
5. Kascontrole-commissie voor 2020 en reserve lid ter vergadering
benoemen.
6. Bestuursverkiezing:
De bestuursfuncties voorzitter en secretaris zijn al sinds een half
jaar vacant. Wij zijn dringend op zoek naar leden die deze functies
willen bekleden. Wij hopen dat geïnteresseerden zich melden voor
één van beide functies.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Na de pauze:

KIENEN
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Agendapunt 3a: VERSLAGEN 2018:
VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de
PCOB afdeling HAARLEM e.o. d.d. 9 mei 2018.
Na de gebruikelijke ontvangst en begroeting wordt een aanvang gemaakt met de
vergadering. Een speciaal welkom aan dhr. J. Boelsma (vice vz. KBO afd. Haarlem)
die, i.v.m. punt 2 van de agenda, een deel van de vergadering zal bijwonen.
Aanwezig: plm. 36 leden, (inclusief alle bestuursleden).
Afwezig: Enkele leden die zich telefonisch, dan wel op andere wijze hebben afgemeld.
1. Opening:
Voorzitter Winkel opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen en
gaat vervolgens voor in gebed. Hij leest aansluitend Psalm 121 en geeft daarbij een toelichting over een gedachte uit: "Ik heb aan jou gedacht". We moeten
positief blijven en nooit opgeven. God heeft zijn antenne uitgezet en volgt al
onze activiteiten, onder meer het samengaan met de K.B.O. Hij zal ons daarin
leiden. Vervolgens wordt een ogenblik stilte in acht genomen voor het gedenken van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
2. Mededelingen:
2a Voortgang samenwerking/samengaan PCOB en KBO:
Zoals eerder is aangekondigd willen de 2 senioren-organisaties KBO en PCOB samen de toekomst in als DE grootste senioren-organisatie van Nederland: KBOPCOB. De Voorzitter geeft uitleg over alles wat geregeld moet worden.
• De plaatselijke organisaties blijven voorlopig zelfstandig zolang beide landelijke organisaties nog niet gefuseerd zijn.
• Er wordt plaatselijk al wel samengewerkt. Wij hebben onze plaatselijke KBO
afdeling leren kennen als een fijne partner. We hebben één GOD waardoor
verschillen wegvallen.
• We willen het partnerschap uitbreiden en daar wordt al flink aan gewerkt, o.m.
samen of gedeeltelijk samen, themamiddagen te gaan houden.
Hr. Boelsma bedankt voor de uitnodiging om aanwezig te zijn op onze Algemene
Ledenvergadering. Hij geeft nog enige toelichting op de stand van zaken en zegt
samen te willen streven naar één gebeuren (lees afdeling). We willen ook de leden
met elkaar kennis laten maken. Op 29 mei a.s. is er een gezamenlijke vergadering
met de KBO.
Met ingang van augustus 2018 verschijnt er een nieuw blad, gezamenlijk van beide
bonden met daarin een katern voor PCOB. Het huidige KBO blad Aandacht, krijgt
een nieuwe naam. De verspreiding blijft zoals die er nu is.
Het katern van de PCOB in het nieuwe blad is gelijk aan de huidige Nieuwsbrief.
Deze blijft samengesteld worden door dhr. F. Oprel, die deze kopij doorzendt naar
dhr. H. Heemskerk (KBO) voor opname in het nieuwe blad. Voorlopig heeft de
PCOB 4 bladzijden van het formaat A5 in het midden van het nieuwe blad tot haar
beschikking.
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2b Akkoord:
De vergadering (alle aanwezige leden) gaat akkoord met de voorgestelde plannen
(verdere samenwerking en mogelijke fusie als beide bonden samengaan.)
2c Besluit:
De PCOB-afdeling Haarlem e.o., in haar algemene ledenvergadering bijeen op
woensdag 9 mei 2018 in gebouw De Schakel, Pijnboomstraat 17 te Haarlem, besluit unaniem tot verdere samenwerking/samengaan (mogelijk uitlopend op een fusie), met de KBO-afdeling Haarlem. Zij machtigt daartoe het bestuur om alles te
ondernemen en te besluiten om te komen tot een gezamenlijke afdeling van beide
bonden in Haarlem en omstreken.
3. Verslagen over het afgelopen jaar 2017:
3a. Verslag Algemene Ledenvergadering 12 april 2017:
Dit verslag was opgenomen in de Nieuwsbrief van mei 2018. Tekst / inhoud akkoord. Geen op- of aanmerkingen. Verslag goedgekeurd.
3b.
Jaarverslag secretaris over 2017
Dit uitgebreide verslag was eveneens opgenomen in de Nieuwsbrief van mei 2018.
Tekst en inhoud akkoord. Geen op-of aanmerkingen
3c.
Jaarverslag penningmeester over 2017:
Opgenomen in Nieuwsbrief mei 2018. De penningmeester geeft nog enkele aanvullende opmerkingen betreffende de financiële stand van zaken.
3d.
Kascontrôlecommissie:
Voor 2018 bestond deze uit: dhr.N. de Boer (2de keer) en dhr. L. van Moolenbroek
(2de keer). Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd en zij zijn van mening dat de
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het
vermogen op 31-12-2017 en het financieel resultaat over 2017. Aan penningmeester (en bestuur) wordt decharge verleend.
4. Begroting 2018 - 2019:
Na toelichting door de penningmeester wordt de begroting 2018-2019 door de ALV
geaccepteerd.
5. Kascontrôlecommissie 2019:
Dhr. J.J. Overbeek (1e keer) en ?? Reservelid: ?? Beiden worden op een later tijdstip
benoemd.
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en NIET herkiesbaar: mw. G.Krop-Krist. Zij had vele jaren de leiding over de themamiddagen. De voorzitter spreekt haar toe en bedankt haar namens de gehele afdeling voor het vele werk dat zij in al die jaren voor de afdeling
gedaan heeft. Zij ontvangt bloemen en een cadeaubon. Zij bedankt het bestuur voor
de bloemen en cadeaubon en zegt het werk met veel plezier gedaan te hebben. Ook
dank voor de steun in al die jaren.
Mw. A.H.V. de Leeuw - van Dongen wordt met algemene stemmen benoemd tot algemeen bestuurslid.
Tevens aftredend ondergetekende (secretaris). Hij heeft zich nog beschikbaar gesteld tot 31-12-2018 en wordt als zodanig tot die datum, herbenoemd.
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Het bestuur dankt u voor de samenwerking en steun in het afgelopen verenigingsjaar.
7. Rondvraag:
In het kader van de samenwerking/samengaan met de KBO-afdeling, wordt voorgesteld om eens een gezamenlijk reisje te maken. Mogelijkheden worden onderzocht.
8. Sluiting:
Na het zingen van het lied 'Dankt, dankt nu allen God', sluit voorzitter Winkel de Algemene Ledenvergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.
Na de PAUZE werd de middag vervolgd met kienen.
Haarlem, 10 mei 2018.
P. Krop, secretaris.

Agendapunt 3b:
JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2018.
Aantal leden per 01-01-2017: 314.
Aantal leden per 31-12-2017: 297.
Bestuur:
In december 2018 hebben wij afscheid genomen van de bestuursleden P. Winkel
(voorzitter) vanwege gezondheidsklachten en P. Krop (secretaris) na vele jaren positief en gewaardeerd werk voor de PCOB.
Beide aftredende bestuursleden worden hartelijk bedankt voor de goede bestuurstaken die zij de afgelopen jaren hebben verricht.
Samenstelling per 31-12-2018
Naam
Functie
Aftredend
M. Visser
penningmeester en interim voorzitter 2022
N. Pool-Verbeek
themamiddagen
2020
G. Vedder
verspreiding en interim secretaris
2023
A.H.V. de Leeuw – Van Dongen
algemeen lid
2022
Vergaderingen:
Het bestuur vergaderde in 2018 viermaal ten huize van een der bestuursleden.
Daarnaast werd er driemaal in 2018 vergaderd samen met de bestuursleden van de
KBO in het gezamenlijk overleg AB KBO-PCOB
Algemene Jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering vorig jaar werd gehouden op 9 mei 2018. Zie het
verslag in deze Aandacht.
Correspondentie: In- en uitgaande post / e-mails:
In: inschrijvingen- en uitschrijvingen, folders, periodieken en e-mails over diverse zaken.
Uit: e-mails over verschillende onderwerpen en telefonische afhandeling van een
aantal zaken. Vroeger werd vooral per brief gecorrespondeerd tegenwoordig wordt
alles (indien mogelijk) per e-mail afgehandeld.
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Themamiddagen:
Iedere 2de woensdag van de maand; in 2018 werd er zevenmaal een themamiddag
georganiseerd. In mei was er de jaarvergadering en kienen. De zomermaanden niet
en in oktober was er gelegenheid om de Wereld Ouderen dag te bezoeken.
Gemiddelde opkomst per middag ongeveer 35 belangstellenden. Aangezien de themamiddagen ook door de leden van KBO leden bezocht mogen worden, zien wij
geen teruggang in het aantal bezoekers.
Tot slot:
Ook in het afgelopen jaar ontvielen ons weer leden door overlijden. Dat zij
mogen rusten in vrede. Hen die achterbleven wensen wij veel kracht en sterkte, alsmede Gods nabijheid toe.
Het ledenaantal loopt nog steeds terug en de aanwas van nieuwe leden is
maar mondjesmaat. Dit merken we ook bij de invulling van de bestuursfuncties, de
interesse en de wil van leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie
is minimaal. Vandaar dat er momenteel nog steeds twee bestuursfuncties vacant zijn.
Niettegenstaande wil ik mijn medebestuursleden, commissieleden en alle overige leden hierbij hartelijk dank zeggen voor samenwerking, steun en in het afgelopen jaar.
Haarlem, 11 april 2019.
M. Visser penningmeester en interim voorzitter en schrijver van dit jaarverslag secretaris.

Agendapunt 3c + 4:
JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2018
BEGROTING 2019
Zie inlegblad.

Agendapunt 3d:
KASCONTROLECOMMISSIE
De leden Overbeek en Krop hebben in april 2019 de 2018 jaarcijfers beoordeeld en
in orde gevonden. Er is een verklaring opgesteld waarin alles naar behoren is verantwoord. Hiermede kan de vergadering het bestuur décharge verlenen voor het gevoerde beleid in 2018.
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ACTIVITEITEN
alle activiteiten zijn voor leden van PCOB en KBO

Bijeenkomst in 'De Schakel'
Woensdag 10 april hebben we een themamiddag gehad. Een heer
van Medica heeft ons veel verteld over mobiliteit en vitaliteit. Er
waren vragen met 'zitten en opstaan' waar we een prijs mee konden winnen. Hoe blijven we het langst vitaal? We kregen allemaal
(34 personen) een proefpakket mee.
8 mei is de jaarlijkse jaarvergadering met aansluitend kienen. Voor
alle leden KBO-PCOB. De middag is van 14:00-16:30. Als u met
een taxi komt, wilt u de taxi om 16:30 uur bestellen.
De Schakel, Pijnboomstraat 17. Komt u en doet u mee?
Informatie bij Nel Pool-Verbeek.

AANDACHT VOOR MENSEN

(PCOB)

Huwelijksjubileum 60 jaar
1 echtpaar viert hun 60 jarig huwelijksjubileum

Eén lid is jarig en viert een kroonjaar.
Er hebben zich geen nieuwe leden aangemeld.
Het is ons niet bekend dat er leden zijn overleden.
Er zijn 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, verzoek ik u om
contact op te nemen met ons bestuurslid mevrouw Rina de Leeuw–van
Dongen, tel. 023-526 28 77.
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COLUMNS
NUance

door Gerard van de Mast

Keuzedagen
Al jaren heb ik een treinabonnement waarmee je per twee maanden één dag met de trein kunt reizen naar welke Nederlandse
plaats je maar wilt. Dus zes dagen per jaar (plus nog één keuzedag
extra).
Ik maak daar gretig gebruik van: ik hou van reizen met de trein en
dan bedoel ik natuurlijk niet staande vervoerd worden in een overvolle coupé tijdens de spits, maar ontspannen zitten, turend naar
de wereld die langs me heen glijdt. Die reizen doe ik altijd alleen,
dan hoef ik met helemaal niemand rekening te houden; dat lijkt
me eens per twee maanden wel toegestaan.
Meestal heb ik een bepaald station als doel, maar het kan best zijn
dat ik onderweg naar het doel uitstap om eens rond te kijken hoe
het is in pakweg Twello, of in Kapelle-Biezelinge, en daar blijf hangen. Ik heb mezelf beloofd dat ik op deze 'keuzedagen' niet naar
tentoonstellingen ga. Ook familiebezoek is dan taboe. Dat doe ik
op andere dagen en dan let ik wél op aankomst- en vertrektijden.
Op zo’n keuzedag reis ik letterlijk 'voor het vaderland weg'. Alle
plaatsen die per trein bereikbaar zijn hebben in principe mijn belangstelling. Ik heb geen zin in aansluitend busvervoer, dus de
keuze blijft beperkt tot alle Nederlandse plaatsen waar een trein
stopt. En dat zij er heel wat!
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Waarom doe ik dat? Goeie vraag, maar ik weet niet echt waarom.
Misschien ook omdat ik talloze malen de kaartkennis van leerlingen
overhoorde: dan wees ik bijvoorbeeld Delfzijl aan en intussen dacht
ik: "Hoe zou het daar eigenlijk zijn?" (Dat kun je natuurlijk ook
zeggen van Reykjavik of San Francisco maar zover reikt mijn abonnement niet).
Er zijn nog genoeg grote en kleine stations die ik oversloeg, dus ik
kan voorlopig voort. Toen ik nog
een goeie wandelaar was, liep ik
wel eens van het ene station
naar het volgende; van Uithuizermeeden naar Uithuizen met
de oostenwind in de rug, geweldig. Jammer dat bijvoorbeeld
Hulst en Dokkum niet aan de
spoorlijn liggen.
Mijn broer woonde vlakbij het piepkleine stationnetje Soest-Zuid.
Hij was nog veel meer treingek dan ik en hij wilde één keer in z’n
leven met de Trans-Mongolië-Express naar Peking. Hem werd geadviseerd om eerst naar Amsterdam CS te reizen, daar een kaartje
te kopen naar Berlijn, daar dan een ticket voor Warschau te kopen,
vervolgens een kaartje Moskou en daar kon hij dan boeken voor
de trein naar Beijing (dat toen nog Peking heette). Toen hij zich
daar weer meldde voor de terugreis naar Soest vroeg de Engelssprekende loketbeambte: "Wilt u naar Soestdijk, Soest of SoestZuid?"
Onze jongste dochter heeft die lange treinreis door Mongolië met
een vriendin een paar jaar geleden echt gemaakt. Zij vlóóg terug.
En echt, mijn broer woonde in Soest-Zuid.
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Ambtenaren en humor, een ongemakkelijke combinatie?
In het eertijds nieuwe Schalkwijk van vele jaren geleden werd een
zwembad gebouwd. Al onze kinderen haalden er hun zwemdiploma. Heel toepasselijk werd de straat waaraan het zwembad
toen lag Zwemmerslaan genoemd.
Inmiddels is dit zwembad gesloopt. Geen zwemmer meer te zien.
Het zou van enige humor hebben getuigd als de Zwemmerslaan
vanaf dat moment Zwemmersweg genoemd zou worden. Dat zou
ook meer in overeenstemming zijn met het karakter van de straat
die zeker niet de allure van een laan heeft.
Maar inmiddels doet zich een nieuwe ontwikkeling voor. Aan de
Zwemmerslaan lag ooit de Spaarne Scholen Gemeenschap, het latere Linnaeuscollege, inmiddels gesloopt; en nu is er een braak
liggend terrein. Hierop kunnen tijdelijk 10 zogenoemde Tiny
Houses komen. Dit zijn minihuisjes die
milieuvriendelijk zijn, niet aangesloten
op gas, water, elektra of riool. Er staan
er inmiddels twee. In mijn ogen zijn
het niet meer dan luxe kippenhokken
met zonnepanelen. Eind 2018 las ik
dat er een 'aanbieding' was om een Tiny House te kopen voor nog
net geen € 100.000,--. Haast u! Want - zo stond er - na 1-1-2019
is de prijs€ 109.000,--!
Interessant is nu het adres van deze hutjes:
Cajanuspad! Er is geen pad te bekennen. En
Cajanus was een reus van een man. Als bijzonderheid vanwege zijn lengte trok hij als
bezienswaardigheid langs kermissen en
jaarmarkten. Daar stelde hij zichzelf tegen
betaling ten toon. Hiermee voorzag hij in
zijn levensonderhoud.
Zie je het vóór je! Deze grote man in zo'n
klein huisje? Kijk, dat noem ik nu wél weer
humor.
Harry Heemskerk
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Buurt- en Wijkcentrums
In buurtcentrums en wijkcentrums zijn veel activiteiten, ook voor
senioren. Loop er eens binnen en laat u informeren. Je kunt er een
kopje koffie drinken, elkaar ontmoeten en vaak is er gelegenheid
om eens te eten. Wellicht is er ook iets voor u bij.
Hieronder staan de adressen van enkele buurtcentra.
Buurtcentrum De Hamelink, Noormannenstraat 1
Buurtcentrum De Tulp, Voortingplantsoen 56
Wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2
Trefpunt ’t Trionk, Van Oosten de Bruynstraat 60
Wijkraadsgebouw Vijfhoek-Raaks-Doelen, Nieuwe Kerksplein 17
Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1
Wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98

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)
Cliënt-ondersteuner KBO-PCOB
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
mw. I. Woerde
023-533 16 80
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: heet voortaan cliënt-ondersteuner: zie hierboven
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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