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Aandacht 238, 29 mei 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 [239] van
Aandacht uiterlijk op woensdag 12 juni 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: Honkballer
Kunstenaar: Piet Esser
1967
Locatie: Pim Mulier Sportpark
Foto: Harry Heemskerk
Esser maakte dit beeld in opdracht van de gemeente voor het in
1962 gereed gekomen Pim Mulierstadion, het eerste honkbalstadion van Nederland. Het beeld stelt een 'runner' voor, een in volle
vaart van honk tot honk rennende honkbalspeler. Dit was niet het
eerste ontwerp: er zat maar liefst drie jaar tussen het geven van
de opdracht en het akkoord voor de uitvoering ervan. In de tussentijd had Esser het gevoel gekregen dat het in 1963 ontworpen
beeld 'Catcher' niet meer paste bij zijn ontwikkeling als kunstenaar
en hij diende vervolgens het ontwerp voor de Honkbalspeler in dat
er nu staat.
(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
5 leden vieren hun 80ste verjaardag
12 leden vieren hun 85ste verjaardag
1 lid viert haar 90ste verjaardag
1 lid viert zijn 95ste verjaardag

Overleden en in uw
gebeden aanbevolen
5 leden zijn overleden.
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Nieuwe leden
We heten 6 nieuwe leden van harte welkom.

BESTUUR

EN

ORGANISATIE

Van de voorzitter

door Herrie Weber

Beste mensen,
Vanaf een koude camping in Umbrië begin ik aan deze bijdrage aan
De Aandacht.
"Nu al op vakantie?" zult u denken. Ja, nu al!
U weet dat mijn vrouw en ik een druk en emotioneel jaar hebben
gehad. In juni de verhuizing naar een appartement, drie weken
daarna voor mij een nieuwe heup en begin december werd mijn
vrouw op de fiets aangereden door een auto met als gevolg aan de
linkerzij een verbrijzelde knie en gebroken bovenarm.
U weet ook dat wij gek zijn op kamperen en in het revalidatiecentrum hebben wij besloten de caravan meer te gaan gebruiken. Nu
zeven weken in Umbrië en in september nog vier weken weg.
Van de fysiotherapeut moeten we elke dag minimaal 1 uur wandelen en dat doen we.
In april werd ik opgeschrikt door het bericht dat het voor Maria van
Ooyen steeds moeilijker wordt de inspiratie op te brengen voor
haar column in Aandacht. In overleg met de redactie heeft zij te
besloten te stoppen. Veel trouwe lezers zullen haar stukjes missen
en ik niet op de laatste plaats. Zij wist de seizoenen of de directe
omgeving te verbinden met haar geloof en bracht ons daardoor ook
hierover aan het denken. Haar gevoelens en ervaringen na het
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overlijden van haar man hebben velen diep
getroffen door de openheid waarmee zij
schreef. Meer dan 15 jaar heeft zij haar bijdrage aan De Aandacht gegeven. Wij zijn
haar veel dank verschuldigd.
Ook van Anneke Alders moeten wij afscheid
nemen. Zij leverde haar bijdrage door stukjes die zij gelezen had nog eens helder voor
ons op papier te zetten in begrijpelijke taal
en voorzien van haar visie. Vaak had ik het
gevoel dat ik in de bladen toch wel iets gemist had dat voor haar
lezenswaardig was. (zie ook blz. 19).
Anneke en Maria, dank voor jullie bijdragen aan onze Aandacht en
wij wensen jullie nog vele jaren in gezondheid toe.
Op TV een uitzending van RADAR. Hierin kwam naar voren dat de
farmaceutische industrie zelf haar prijzen van de medicijnen mag
vaststellen. Deze hoge prijzen bepalen voor een groot gedeelte de
hoogte van de zorguitgaven, dus ook van onze zorgpremie. De farmaceutische industrie kan niet geloofwaardig uitleggen waarom
bepaalde medicijnen meer dan € 160.000,-- per jaar per patiënt
moeten kosten. In Nederland is bepaald dat de uitgaven per patiënt
niet meer dan € 80.000,-- per gewonnen levensjaar mag zijn. Ook
ik vraag mij af waarom de farmaceutische industrie niet aan banden gelegd kan worden. Daar komt nog bij: hoe is het mogelijk dat
bepaalde medicijnen enkele maanden niet verkrijgbaar zijn?
Als klein land kan Nederland niet veel gewicht in de schaal leggen
om daar iets aan te verbeteren. Maar we leven toch in een groot
Europa? Kan Europa daar iets aan verbeteren? Er zijn deze maand
verkiezingen voor het Europese parlement geweest. Welke partij
had hier iets over in zijn programma staan?
'Hulp vragen is erg moeilijk. Moeilijker dan hulp geven.'
Deze zin uit een toespraak heb ik voor u en voor mijzelf opgeschreven omdat deze mij raakte. Kitty Hesen sprak deze uit op een themamiddag van CNV Senioren in april j.l.
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Zij sprak vooral over de ondersteuning aan ZorgSamenbuurt en
gaf diverse voorbeelden.
Wat is een ZorgSamenbuurt? Dat is een buurt waar bewoners elkaar kennen en naar elkaar omzien. Het begint klein met enkele
mensen die hulp bieden aan buurtbewoners die dat nodig hebben.
Ongevraagd aanbellen en een gesprek beginnen, mogelijk met een
kopje koffie. Dit elke 1 of 2 weken herhalen. Na enige tijd met de
mensen groepjes vormen voor regelmatig onderling contact en
proberen dat uit te breiden.
Onderling contact is een belangrijke schakel tegen eenzaamheid.
De volgende stap is iets gezelligs organiseren voor deze groepjes
en buurtbewoners. Kitty Hesen gaf toe dat dit op het platteland
gemakkelijker is dan in de grote steden maar niet onmogelijk. Beperk dit tot een overzichtelijke wijk. Die knapt er van op. Er zijn
gemeenten die dit ondersteunen door ruimten beschikbaar te stellen.
Kitty sprak namens de stichting 'Kilimanjaro' die ook diverse woonvormen stimuleert en mensen die een woonproject willen starten
ondersteunt. Zij gaf ook nog enkele voorbeelden van initiatieven
van woonvormen die de stichting ondersteunt, vooral in Brabant.
Wilt u meer weten over ZorgSamenbuurten en/of nieuwe woonvormen? Kijk dan op www. kilimanjarowonen.nl

Wetenswaardigheden.
Er zijn nu 3,1 miljoen 65+ers. In 2040 zullen dat er 4,7 miljoen
zijn.
In 2020 zijn er 300.000 extra woningen voor senioren nodig.
33% van de huidige 55+ers wil – ook als ze oud worden – in hun
eigen huis blijven wonen.
Er zijn nu 4 miljoen mantelzorgers waarvan 500.000 met meer dan
8 uur per week.
Per uur vallen er gemiddeld 10 senioren in huis. Dat kost de samenleving aan zorgkosten ca. € 1 miljard per jaar.
De RABO-bank heeft een plan gemaakt om de overwaarde van het
eigen huis te verzilveren. Zie: www.ikwoonleefzorg.nl
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Van de penningmeester

(KBO)

Ton van Meurs
De inning van de contributie van dit jaar is (veel) later dan aanvankelijk gepland. Had ik eerst nog de hoop dit in april afgerond te
hebben, naar nu blijkt, is dit eind mei geworden.
Ten opzichte van vorig jaar verandert er, behalve het tijdstip dus,
voor het overige niets.
De contributie is gelijk gebleven evenals de wijze van inning.
• Automatische incasso; bij alle leden waar ik een machtiging
van heb ontvangen, wordt de contributie eind mei/begin
juni van de rekening afgeschreven. De totale verwerkingstijd bij de bank kan ik niet aangeven, maar de vorige incasso had een verwerkingstijd van 14 dagen; dus ik neem
aan dat dat gelijk is gebleven. Streefdatum voor verzending
naar de bank is 25 mei. Deze leden krijgen geen bericht
meer van mij.
• Acceptgirokaart; alle overige leden ontvangen een acceptgirokaart. U kunt deze gebruiken voor de betaling. Maar als
u de beschikking heeft over internetbankieren is het sneller
en goedkoper om een eigen overschrijving (wederom internetbankieren) te gebruiken.
Belangrijk:
• Vermeld bij betaling via een eigen overschrijving altijd uw
notanummer of uw ledennummer. Zeker als de contributie
door een ander wordt betaald (familie bijvoorbeeld) is dit
belangrijk.
• De contributie wordt per lid geïnd, korting voor het tweede
(en volgende) lid wordt automatisch berekend.
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•
•

•

Bij vragen neemt u uitsluitend contact op met mij (e-mail
penningmeester-KBO@outlook.com of telefoonnummer
023-535 36 45 (na 18:30 uur).
Niet met de ledenadministratie, het secretariaat of het regiokantoor van de provinciale KBO NH. Zij kunnen u in dit
geval niet helpen en het duurt daarom alleen maar langer
voor u antwoord krijgt.
Het rekeningnummer is NL29 INGB 0000 1742 92 ten name
van KBO Haarlem.

Beelden in de openbare ruimte (2)

Titel: De Sprong
Kunstenaar: Marc Bruna
1985
Locatie: Carel Reinierszpad
Foto's: Harry Heemskerk
Het bronzen beeld van Marc Bruna, dat een atletische de sprong
verbeeldt, werd in 1985 geplaatst aan de Jaap Edenlaan, voor de
ijsbaan en aan de Delft. Het is een dynamisch beeld dat door de
vorm en techniek kundig de atletische beweging weergeeft. Ondanks het zware materiaal en de bevestiging op een sokkel lijken
de benen toch los te springen van het steen. De schuine sokkel bij
de landing versterkt dit dynamische karakter nog meer.
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ACTIVITEITEN
alle activiteiten zijn voor leden van KBO en PCOB

Agenda

29 mei t/m 25 juni

Praat- en Luistercafé
Elke eerste zondag van de maand
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
18 juni Dagtocht
25 juni Aandacht 239 verschijnt

zie blz. 11
zie blz. 22
zie blz. 12
zie blz. 13

zie blz. 284
zie blz. 14

Vooruitblik
(om alvast in uw agenda te noteren)
1 tot en met 5 juli: Zomerreis
20 aug. Bingo

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
Elkaar ontmoeten in een goede sfeer en praten over ouder worden;
gedachten en meningen met elkaar willen delen en elkaar aanvullen.
Gastspreekster:
(zie foto).

Agaath

Vermast

Gespreksthema: Informatie over de
WMO en de Zorgwetten.
Agaath Vermast is docent clientondersteuning en is goed op de hoogte van
onze regelgeving. Cliëntondersteuning is onafhankelijke hulp, een service van de KBO aan leden en niet-leden.
Mede door de inzet van deze getrainde
vrijwilligers, kunnen wij, senioren met
een hulpvraag, langer zelfstandig
thuis blijven wonen. En langer participeren in onze sociale omgeving om zo de regie in eigen handen te
houden.
Een hulpvraag indienen begint bij heldere informatie. Hoe werkt
dit bij de gemeente en waar moet je dan aan denken?
Hierbij nodigen wij u weer van harte uit op:
Datum/tijd: zondagmiddag 2 juni 2019 van 14:00-16:00 uur.
Plaats:
Restaurant Vooges Centraal,
Kennemerplein 6 (achterkant station Haarlem).
Kosten:
€ 2,--.
Onder het genot van een drankje en een hapje worden er verschillende onderwerpen, in een ontspannen sfeer met elkaar besproken. Het stellen van vragen en het napraten door de aanwezigen
wordt zeer op prijs gesteld.
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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Wandelen
Nora Teeuwen, 023-527 18 92
Elke woensdag om 10:00 uur
29 mei : Middenduin
Verzamelen bij de Tetterodehal
5 juni: Elswout
Verzamelen Elswoutlaan
12 juni: Oase
Verzamelen Vogelenzangseweg
19 juni : Kennemerduinen
Verzamelen bij de Tetterodehal
26 juni : Koningshof
Verzamelen Duinlustweg

En na het wandelen is het gezellig om even met elkaar een
kopje koffie te drinken.
En goed om te zien dat onze
wandel-coördinator
Do Schreurs
(na een ingrijpende operatie)
daarbij weer aanwezig kan zijn.

Foto: Joke van Galen.
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Beste fietsers,
De tweede woensdag van de maand mei was
'n regenachtige dag. Maar er waren toch zeven
mensen die het weer trotseerden. En we hebben er 'n mooie dag van gemaakt. Leuke gesprekken tijdens de lunch en bij Assema de
laatste stop gedaan.
12 juni is de volgende fietstocht en we hopen dan op wat beter
weer en in 't Trionk aan de van Oosten de Bruijnstraat staat de
koffie klaar.
Datum:
Verzamelen:
Plaats:
Start:
Meenemen:
Kosten:

12 juni
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

Kom bij de leesclub Zuidwest!
Heeft u interesse in literatuur, leest u veel? In Trefpunt t Trionk
(Haarlem Zuidwest) start komend najaar een nieuwe leesclub.
In een leesclub leest elk lid hetzelfde boek. Daarna bespreek je
het boek met z’n allen. Door bij een leesclub te gaan, lees je
meer, maar ontmoet je ook nieuwe mensen. Dubbel plezier dus!
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Mirjam van
Geens, Trefpunt ’t Trionk,
Van Oosten de Bruijnstraat 60, 2014 VS Haarlem.
T.: 023-532 42 61 of 06-576 105 67
E.: mvangeens@haarlemeffect.nl
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Dagtocht

Rotterdam, Scheveningen, Den Haag

Er is veel belangstelling getoond voor de
dagtocht op dinsdag 18 juni 2019. Deze
is volgeboekt en we gaan er iets moois
van maken. (Zie Aandacht 237, blz. 14)

Gevonden. Wie mist er een klein ringetje? Dat bleef na de vorige dagtocht
in de bus liggen. U kunt mij daar over bellen (023-526 13 05).

Ronny Visser

Zomerreis 2019

Zoals al eerder aangekondigd in de vorige Aandacht gaan we van
1 juli t/m 5 juli weer op vakantie. De reis gaat dit jaar naar het
Friese Gaasterland. We hebben een leuk programma samengesteld
met bezoek aan de Douwe Egberts fabrieken, een tochtje over de
Friese meren een naar de Drabbelkoekenbakkerij.
Kosten € 430,-- per persoon all-in, toeslag éénpersoonskamer
€ 50,--.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze all-inclusive reis.
Aanmelden kan nog bij Leny Kooiman (023-540 05 66).
Het volledige programma met alle details vindt u in de vorige
Aandacht (Aandacht 237, blz. 12 en 13) en op de website van KBO
Haarlem (www.kbohaarlem.nl)
Ton van der Voort
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Wil je leren
hoe je jouw
overheidszaken
via de computer
regelt?
Overheidszaken regelen moet steeds vaker
via het internet. Maar
hoe doe je dit eigenlijk?
Met deze gratis cursus
leer je in vier sessies
hoe je overheidszaken
afhandelt via de computer.

Wat leer je?
•

Iets aanvragen bij de overheid, zoals een DigiD,
toeslagen of een nieuw paspoort.
• Hoe je veilig zoekt naar overheidsinformatie.
De cursus bestaat uit vier lessen van twee uur, die wekelijks
in de Bibliotheek plaatsvinden. Tijdens de cursus maak je gebruik van de laptops van de Bibliotheek en wordt je privacy
gewaarborgd. De cursus wordt gegeven door gecertificeerde docenten van Stichting Digisterker.

Waar en wanneer?
In de Bibliotheek Haarlem-Schalkwijk
Donderdag 6, 13, 20 en 27 juni 10:00 — 12:00 uur

Kosten?
Gratis

Aanmelden.
Verplicht
Via: www.bibliotheekzuidkennernerland.nl/digisterker
Of: aan de balie in de Bibliotheek.
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Deze cursus wordt u aangeboden door 'Digitaal Sterk'
'Digitaal Sterk' is een samenwerking van DOCK, Haarlem Effect, Pluspunt Zandvoort en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland in opdracht van
de gemeente Haarlem. 'Digitaal Sterk' wil 55+ verleiden en inspireren
tot digitaal vaardiger worden. Deze cursus is voor inwonen van de gemeente Haarlem en Zandvoort.

Historische
Vereniging
Haerlem
Op de Groote Markt van Haarlem staat het oudste stenen huis van
Haarlem: de Hoofdwacht. Het dateert uit 1200! Het staat op de
hoek van de Smedestraat en de Groote Markt. Dit pand is ieder
weekend gratis te bezichtigen!
Vanaf 17 april tot en met 7 juli kunt u in de bovenzaal en in het
onderhuis een leuke tentoonstelling komen bewonderen waar kunstenaars werken laten zien die geïnspireerd zijn op ons schitterende Haarlemse zwembad 'De Houtvaart'.
Vanaf 13 juli tot en met 28 september is er weer een andere tentoonstelling in de bovenzaal. Dit pand is namelijk al 100 jaar het
verenigingsgebouw van de Historische Vereniging Haerlem en allerlei curiosa uit deze 100 jaar zullen geëxposeerd worden!
Genoeg te beleven dus in dit schitterende pand aan de Groote
Markt van Haarlem.
Mw. Angèle Ferron

(a.ferron7@upcmail.nl)
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Beelden in de openbare ruimte (3)

Titel: De Schaatsenrijder
Kunstenaar: Piet Esser
1968
Locatie: Carel Reinierszpad
Foto: Harry Heemskerk
Bij de officiële opening van de Kennemer sporthal was er in de hal
en de gangen van de nieuwe hal een tentoonstelling ingericht. Eén
van de tentoongestelde werken was een afgietsel van het beeld ‘De
Schaatsenrijder’ van Professor Piet Esser. Het beeld kreeg veel bewondering tijdens de expositie en naar aanleiding van deze ontvangst werd de gemeente verzocht het beeld aan te kopen om het
te kunnen plaatsen bij de nieuwe sporthal, met ijsbaan. Omdat de
gemeente Breda ook interesse had in het beeld besloot Haarlem
direct over te gaan tot aankoop.
Vincent Pieter Semeyn Esser (1914-2004) wordt ook wel de Nestor
van de Nederlandse Beeldhouwkunst genoemd. Hij had les van de
beroemde beeldhouwer Jan Bronner en volgde hem op als hoogleraar beeldhouwkunst aan de Rijksakademie voor beeldende kunsten in Amsterdam, waar hij vele bekende kunstenaars onder zijn
hoede had, waaronder Jan Wolkers. Hij won in zijn leven onder
andere de zilveren medaille van de Prix de Rome en de Prijs van
de Stichting Kunstenaarsverzet. Esser wordt gezien als één van de
belangrijkste Nederlandse portretbeeldhouwers van de twintigste
eeuw en is van groot belang geweest voor de Nederlandse penningkunst, waar hij tientallen kunstenaars in opleidde.
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Pleidooi voor samenwerking
bij belangenbehartiging van senioren

Het CNV-congres van 22 oktober 1969 behandelde het thema
'Werknemers van Morgen'. Er waren vier sprekers.
De veronderstellingen, verwachtingen en voorspellingen van een
halve eeuw geleden zijn maar voor een deel werkelijkheid geworden. De sociale geschiedenis laat ons nu een realistischer beeld
zien. De samenleving bleek minder maakbaar dan we toen nog
dachten. De sociale positie van werknemers (en andere burgers) is
wel in gunstige zin veranderd maar onze verwachtingen waren toen
schijnbaar te hoog gespannen.
De positie van in loondienst of zelfstandig werkende ouderen leek
50 jaar geleden gunstiger dan we hebben ervaren. De belangenbehartiging van de 50-plussers tot en met 90-plussers vraagt nu
meer aandacht dan toen. Immers, een deel van de 50-plussers
moet langer in loondienst of als zelfstandige blijven werken. Deze
ouder wordende senioren hebben belangen die niet alleen door
ouderenbonden, maar ook door andere organisaties worden behartigd.
Belangenbehartiging van gepensioneerden en andere niet werkenden lijkt nog steeds een taak van de ouderenbonden. Er is de laatste decennia wel sprake van enige verschuiving. Bepaalde activiteiten en bijeenkomsten worden ook door anderen georganiseerd.
Omdat 'concurrentie' bij deze dienstverlening geen verbetering betekent, is het wellicht zinvol na te gaan of er mogelijkheden zijn
voor samenwerking.
Geert Wagenaer
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Beste lezers,
Heel wat jaren geleden ben ik bij de redactie van de Aandacht gekomen. Er was een vacature voor de rubriek 'Voor u gelezen'. Dat
leek me toen wel wat. Ik heb op me genomen om elke maand iets
te schrijven waarvan ik dacht dat het interessant of belangrijk was
voor de senioren van deze tijd.
Aangezien ik van nature positief ben, wilde ik niet teveel
negatieve dingen benadrukken. Maar ik wilde wel dingen
onder de aandacht brengen
die verbeterd zouden moeten
worden. Of die gewoon leuk
waren om te weten.
Veel onderwerpen zijn aan
bod gekomen in die jaren.
Maar helaas, nu merk ik dat
mijn inspiratie op is. Dus is
voor mij de tijd gekomen om
er mee op te houden. Ik heb
het altijd met plezier gedaan
en ik hoop in de toekomst af
en toe nog wat te kunnen
schrijven in dit mooie blad.
Maar dan heb ik niet meer de
druk van elke maand iets
nieuws te moeten bedenken.
Bedankt dat u mijn rubriek gelezen hebt.
Groetjes Anneke Alders.
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Van de (interim) voorzitter.
Na de milde winter en het frisse voorjaar staat nu de zomer te
beginnen. Voor sommigen een periode van het maken van uitstapjes of een vakantie, voor anderen misschien een periode van vaker
alleen zijn omdat activiteiten een zomerstop hebben en hun naasten met vakantie gaan.
In deze tijd van het jaar denk ik aan het gedicht van Hendrik Marsman, Herinnering aan Holland (1936). Vooral de eerste regels horen voor mij bij deze tijd van het jaar:
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.
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Algemene ledenvergadering PCOB mei 2019
Afgelopen maand was er de jaarlijkse algemene ledenvergadering
in De Schakel. De vergadering werd bijgewoond door ca. 30 geïnteresseerde leden. Tijdens de vergadering werden de heren Krop
en Winkel, die vorig jaar december hun bestuursfuncties neerlegden, nogmaals in het zonnetje gezet met een PCOB oorkonde en
een PCOB speldje.
Er kwamen verder diverse onderwerpen aan bod, waaronder de
samenwerking met de KBO en de contributieverschillen tussen beiden.
Het volledig verslag van de algemene ledenvergadering wordt gepubliceerd in dit periodiek in april/mei 2020.
Na de vergadering hebben we de middag vervolgd met kienen.

Oproep
Graag willen wij leden aan het woord laten die iets willen schrijven
in de Aandacht. Het onderwerp maakt niet uit, voor de één kan het
interessant zijn om iets te vertellen uit het verleden, kindertijd,
oorlog, voor de ander over geloof en andere hedendaagse zaken.
Heeft u ideeën? Laat het ons weten.

Raadsel
Wat is zoet als het jong is, maakt je blij op middelbare leeftijd maar
wordt het meest gewaardeerd als het ouder is?

Contributie jaar 2019
Er zijn enkele leden die nog niet de contributie hebben betaald voor
dit jaar. Degenen die het betreft, ontvangen bij deze Aandacht en
KBO/PCOB magazine een herinnering. Vriendelijk verzoek ik deze
leden het contributiebedrag z.s.m. over te maken.
Met vriendelijke groet,
Maarten Visser, interim voorzitter & penningmeester
Telnr. 023-527 48 04, bereikbaar na 19:30 uur.
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ACTIVITEITEN
alle activiteiten zijn voor leden van PCOB en KBO

Bijeenkomst in 'De Schakel'
Na de opening van de bijeenkomst op 10 mei kreeg Maarten Visser
het woord om de jaarvergadering voor te zitten. Laten wij samen
(als KBO-PCOB) op weg gaan. Als wij willen blijven bestaan is samenwerking hard nodig want het ledenaantal loopt hard terug. De
activiteiten doen wij vanaf nu samen met KBO en we gaan daar
deze zomer gewoon mee door. De jaarvergadering ging heel snel
en niemand had een vraag, dus waren we gauw klaar en konden
we aan de koffie of thee.
Na de koffie en thee was het tijd voor bingo. Er waren veel prijzen en tussen de rondes kregen we een
drankje en hapje. Niemand ging met lege handen
naar huis. Een gezellige middag met 30 mensen.
Eerstkomende activiteit:
Programma: De heer Bras komt een presentatie met beelden
houden over van Gogh
Datum en tijd: 16 juli, 14:00-16:00 uur
Locatie: De Schakel, Pijnboomstraat 17.
Hartelijke groeten en een fijne zomer,
Nel Pool-Verbeek.

AANDACHT VOOR MENSEN

(PCOB)

Huwelijksjubileum 60 jaar
Eén echtpaar hoopt hun 60 jarig huwelijksfeest
te vieren op 26 juni 2019.
Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

22

Onze bijzondere jarigen
80, 85, 90, 95 en 100 jaar; en elk jaartje meer
1 lid viert haar 80ste verjaardag
3 leden vieren hun 85ste verjaardag
1 lid viert haar 90ste verjaardag

Nieuwe leden
Er hebben zich geen nieuwe leden aangemeld.

Overleden
In de afgelopen periode zijn, voor zover ons bekend, drie leden
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.

NB. Oplossing van het raadsel:
Wijn
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NUance

door Gerard van de Mast

'Eeuwig leven'
"Het eeuwige leven van Jan Mulder."
De titel van dit t.v.-programma (in zes afleveringen) intrigeerde
me. Ik ben geen uitgesproken volgeling van Jan Mulder maar interessant is hij voor mij toch altijd wel: beetje provocerend, beetje
dwars, tikkie drammerig, vaak heel humoristisch. Zeg maar een
zeikerd van de betere klasse, min of meer vergelijkbaar met de
weergaloos zeurende Gerard Reve, die je toch aan het denken
zette. Mulder past volgens mij in het rijtje Gerard Reve, Van Rossum en Midas Dekkers.
Ik was vooral nieuwsgierig omdat ik verwachtte dat Jan Mulder
plotseling bevangen leek door diepe religieuze gevoelens, iets
waarvan ik bij hem nooit eerder iets heb bespeurd. Maar het bleek
helemaal niet te gaan om zoiets als religie: Jan Mulder vindt het
leven zo mooi – en de dood zo afschuwelijk, dat hij op zoek is naar
een manier om aan de dood te ontkomen. In het programma zoekt
hij daarom contact met wetenschappers die zich bezighouden met
het verlengen van onze leef-tijd. Mulder is overgelukkig als een
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geleerde mevrouw hem vertelt dat haar onderzoek uitwijst dat Jans
biologische leeftijd 64 jaar is, terwijl zijn kalenderleeftijd 72 is,
meen ik. Jans enthousiasme daarover kan ik me nog wel voorstellen, maar dat een slimme vent
als Jan Mulder, die natuurlijk
ook donders goed weet dat-ie
ooit een keer doodgaat, daar
hoe dan ook niet áán wil, snap
ik helemaal niet. Het t.v.-programma begon me daardoor
hevig te irriteren.
1 dood en ...

Natuurlijk, iedereen wil lang en
gezond en gelukkig leven. Ik
ook. Net als u. Intussen weet ik dat 'lang' in dit verband een relatief
begrip is. Net als 'gezond'. En dat geldt evenzeer voor 'gelukkig';
wat de een 'gelukkig' noemt, wordt soms door een ander helemaal
niet zo ervaren. U weet dat allemaal ook, en meestal beter dan ik.
In tegenstelling tot Jan Mulder
vind ik het een uitermate geruststellende gedachte dat ik doodga.
Ik hoop vurig dat mijn leven hier
nog lang duurt, graag. Maar dat
wij allemaal vroeg of laat doodgaan is verdorie de enige zeker- 2 ... eeuwigheid, oneindigheid
heid van al wat leeft!
Zou Jan Mulder die zes afleveringen nodig hebben om ons te vertellen hoezeer hij van zijn leven houdt?
Dan snap ik ‘m wel.
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MEDITATIEF
Authentiek
De erfenis van het verleden drukt ons neer
wij zijn door plaats en tijd beperkt;
wij zijn de mensen van voorheen niet meer;
het is de mens van nu, die denkt en kerkt.
Wij zijn gebonden aan de rechte leer
die ons als norm van vroeger is gegeven.
Wij leven daar en toen niet meer,
veel is veranderd in wat is gebleven.
1 eeuwig oneindig

Sluit ons niet op in lang belegen wetten,
geef ons de ruimte met de tijden voort te gaan.
Tracht niet de klokkenwijzers vast te zetten
en wil de noden van ons zoekend hart verstaan.
De grote woorden zijn aan vroeger tijd gebonden,
hun taal en inspiratie zijn de onze niet.
Ook 't ware woord is ergens ooit gevonden
en nieuwe tijden zingen een nieuw lied.
De goede Geest werkt voort in onze dagen;
God blijft ook nu nog ondoorgrondelijk nabij.
Dus laat de Geest ons vrijuit verder dragen;
zij leidt naar waarheid en maakt vroom en vrij.
(Nico Tromp msc - in de Roerom)
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NUTTIGE

CONTACTEN

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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