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Aandacht 239, 25 juni 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 [240] van
Aandacht uiterlijk op donderdag 15 augustus 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: Hans(je) Brinker;
Kunstenaar: Gra Rueb;
1950
Locatie: Woerdersluis, Spaarndam;
Foto: Harry Heemskerk
Hansje Brinker is een held in het boek 'Hans Brinker, or the Silver Skates',
van de Amerikaanse schrijfster Mary Mapes Dodge. Het verhaal, geschreven rond 1850, gaat over Hansje Brinker, de zoon van de sluiswachter in
Spaarndam. Op een dag heeft hij pannenkoeken gebracht naar een oude
blinde man en op weg naar huis ziet hij dat het water hoger staat dan
anders. Op dat moment hoort hij water en ziet een gat in de dijk. Hansje
stopt zijn vinger in de dijk om het water te stoppen. Urenlang roept hij om
hulp maar niemand hoort en ziet Hansje. Eindelijk, de volgende ochtend
ziet de pastoor hem en hij roemt Hansje dat hij de stad tegen een grote
ramp heeft beschermd.
De beeldhouwster Gra Rueb werd geboren in 1885 in Breda. Na
lessen te hebben gevolgd bij Toon Dupuis in Den Haag ging zij in Parijs in
de leer bij de Franse beeldhouwer Émile-Antoine Bourdelle. Bij terugkomst
in Nederland vestigde Rueb zich in Den Haag. Gra Rueb is onder meer
bekend van het Monument Van Tuyll van Serooskerken in het Olympisch
Stadion in Amsterdam. Naast beeldhouwer is de kunstenares Gra Rueb
ook medailleur.
(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

15 leden vieren hun 80ste verjaardag
13 leden vieren hun 85ste verjaardag
8 leden vieren hun 90ste verjaardag
2 leden vieren hun 95ste verjaardag
1 lid viert zijn 100ste verjaardag
1 lid viert haar 101ste verjaardag
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Overleden en in uw
gebeden aanbevolen

7 leden zijn overleden

Nieuwe leden
We heten 10 nieuwe leden van harte welkom.
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BESTUUR

EN

ORGANISATIE

Van de voorzitter

door Herrie Weber

Beste mensen,
In de vorige Aandacht hebt u kunnen lezen dat mijn vrouw en ik
voor zeven weken in Umbrië op de camping zitten. De eerste drie
weken waren erg koud en verschrikkelijk nat. Boven de 16° kwam
de temperatuur nauwelijks en de regen viel elke dag in overvloed.
Toch ook wel bijna elke dag gelegenheid voor een stevige wandeling. En op het journaal zagen we dat het weer in Nederland veel
beter was. Enige jaloezie leverde dat wel op en dan moet jaloezie
niet met afgunst vertaald worden. Ik gunde Nederland het goede
weer want ook hier kwam – eindelijk – de zon. En dan meteen
goed.
Nu ik dit schrijf, op 1ste pinksterdag, is het meer dan 30°. Zwemweer en luieren in de zon. Het nieuws heb ik dan ook via internet
en het Journaal; en dat laatste volg ik onregelmatig. Dus veel gemist. Of niet?

Een bericht van internet: huiseigenaren wachten met het verduurzamen van de woning op de overheid. Als belangrijkste reden
wordt opgegeven dat zij niet weten welke financiële regelingen zij
vanuit de overheid kunnen verwachten. Daarnaast denken huiseigenaren dat het verduurzamen van huizen in de toekomst goedkoper wordt. Nu is 43% van de huiseigenaren niet van plan binnen
vijf jaar hun huis te verduurzamen.
Ik verwacht van de overheid voorlopig niets. Zij gaat er globaliserend van uit dat veel gepensioneerden een eigen huis hebben
met een grote overwaarde. Zij hebben dus geen kosten voor een
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hoge hypotheek of huur. Je hoeft dus geen medelijden met gepensioneerden te hebben en er maatregelen voor te treffen. Daarnaast
lees ik ook veel in de kranten dat huiseigenaren hun overwaarde
voor verduurzaming van hun woning kunnen aanspreken. Er staat
nooit bij hoe dat dan wel moet.
En de gepensioneerden in een huurhuis? De cooperaties worden door de
overheid zodanig afgeroomd
dat voor verduurzaming van
hun woningbezit weinig tot
niets overblijft, laat staan
dat ze nog nieuw kunnen
bouwen wat nodig is. De verduurzaming van de huurwoningen blijft dan ook achter maar de energiebelasting niet. Die
stijgt wel mee met de huurverhogingen. De energiebelasting gaat
hoofdzakelijk naar nieuwe energie: zonnepanelen en windmolens.
En uiteraard naar elektrische auto’s. TESLA-rijders zijn blije rijders!
Er zijn echter wel verschillende manieren om te besparen
op uw energierekening, ook zonder grotere investeringen te doen.
U kunt slimmer omgaan met apparaten die energie en elektriciteit
gebruiken, maar ook beter isoleren en ventileren. Het NIBUD.NL
geeft u hierbij belangrijke tips.

En dan alsnog het lang verwachte Pensioenakkoord. In de eerste
reacties al veel 'bezongen en verguisd', net waar je bij hoort. Voor
de werkenden zitten er belangrijke verbeteringen in het vat. De
AOW-leeftijd wordt vertraagd, er kan een vervroegd pensioen afgesproken worden in de CAO’s voor 'zware beroepen', en pensioenregeling voor ZZP-ers wordt bestudeerd. Kortom, redenen om
tevreden te zijn met dit akkoord. Maar wat zit er in het vat voor de
gepensioneerden? Ik heb een vergrootglas nodig om iets te ontdekken. De buffer van 25%, die de pensioenfondsen als reserve
moeten aanhouden om de schommelingen van de beurs op te vangen, vervalt omdat het risico nu bij de deelnemers zelf komt te
liggen. De deelnemers, dat zijn de werkenden en gepensioneerden
bij dat pensioenfonds.
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Nu kunnen de pensioenfondsen die buffer gaan beleggen en daardoor een hoger rendement halen dat besteed kan worden aan indexering. Als door beursschommelingen de dekkingsgraad daalt,
kunnen de pensioenen direct gekort worden maar bij herstel ook
sneller weer verhoogd. Dat kost de overheid dus niets maar de
rendementen moeten eerst behaald worden en dat kost tijd. Een
kwestie van lange adem als de kunstmatig laag gehouden rekenrente nog verder daalt en dat zit er wel in.
Een schamele opbrengst voor die gepensioneerden waarvan de
pensioenen al jaren niet geïndexeerd zijn en dat ook voorlopig –
naar mijn verwachting – niet zullen worden.
Per 1 januari a.s. raken de pensioenen weer verder achterop door
de inflatie van 2019 en gaat naar de -20%. Over het volgen van
de loonontwikkeling zullen we het maar niet hebben.
Aanpassing van de rekenrente? Daarover mag niet ge-sproken
worden. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, is hier
faliekant op tegen en het kabinet volgt hem blind. Waarom is hij
tegen? Hij is nog steeds bang dat de pensioenkassen leeg zullen
zijn als de jeugd aan het pensioen toe is. Een commissie o.l.v. oudminister Jeroen Dijsselbloem wil de rekenrente zelfs verlagen!!! De
pensioenkassen zijn echter voller dan ooit. In juli 2008 – net voor
het begin van de crisis – was de kas van ons grootste pensioenfonds, het ABP, gevuld met 195 miljard euro. Op 30 april 2019 zat
er in diezelfde kas 436 miljard. Om het even plastisch te zeggen;
het geld klotst niet alleen over de plinten maar zelf over de vensterbanken. Zit er nog niet voldoende geld in de spaarpot voor de
jeugd? U merkt: ik sta niet te juichen over het bereikte resultaat
m.b.t. de gepensioneerden.

Het is intussen woensdag 12 juni. Buiten de caravan schijnt de zon
en het is 28°. Ik wens de leden van KBO-PCOB Haarlem deze zon
en temperatuur toe de komende zomer.
En laat uw humeur niet verpesten door het politieke gekrakeel. Ik
heb het nu van mij afgeschreven. U kunt dat ook doen en gooi het
papier daarna in de papierbak. Het lucht op.
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Assisi en ommelanden

Zaterdag a.s. willen wij naar Assisi, ca. 55 km. van de camping. De
stad van St. Franciscus. In de crypte van de basiliek neem ik de
tijd om te mijmeren. Ook over KBO-PCOB Haarlem.

Alles is al gezegd maar de betekenis is niet doorgedrongen.
Herman van Veen
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ACTIVITEITEN
alle activiteiten zijn voor leden van KBO en PCOB

Agenda

25 juni t/m 27 augustus

Praat- en Luistercafé
Elke eerste zondag van de maand
zie blz. 11
Bijeenkomsten in De Schakel
Elke tweede woensdag van de maand
zie blz. 23
Wandelen in de duinen
Elke woensdag
zie blz. 12
Fietsen
Elke tweede woensdag van de maand
zie blz. 12
Bridge (nu zomerstop)
Elke laatste woensdag van de maand m.i.v. sept.)
Ipad hulp
Elke donderdag 14:00
Ton v.d. Voort zie blz. 28
Klaverjassen
Elke eerste vrijdag van de maand
1 tot en met 5 juli: Zomerreis
20 aug. Bingo
zie blz. 17
27 aug. Aandacht 240 verschijnt
Vooruitblik
(om alvast in uw agenda te noteren)
17 sep. Dagtocht
zie blz. 16
25 sep. Begin van Bridgeseizoen
zie blz. 15

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.
Gespreksthema:
Herinneringen...
Spreuk: "Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men
vooruit; en dus zou ik
zeggen dat verleden
dat herleeft altijd toekomst is." Citaat: Heer
Bommel
Toonder)

(in:

Marten

Deze keer gaan wij praten over onze individuele herinneringen. Ieder mens heeft een rugzak met eigen verhalen die hij/zij wil delen
met anderen. Alleen luisteren kan natuurlijk ook.
Hierbij nodigen wij u weer van harte uit op:
Datum/tijd: zondagmiddag 7 juli 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
Restaurant Vooges is in de maand augustus 2019
gesloten i.v.m. de vakantie.
Op 4 augustus dus géén Praat- & Luistercafé!
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Wandelen
Nora Teeuwen, 023-527 18 92
Elke woensdag om 10:00 uur
3 juli: Duin en Kruidberg
Verzamelen bij de ingang
10 juli: Middenduin
Verzamelen bij de Tetterodehal
17 juli: Oase;
Verzamelen
24 juli: Kennemerduinen; Verzamelen
31 juli: Elswout;
Verzamelen
7 aug.: Koningshof;
Verzamelen
14 aug.: Bleek en Berg;
Verzamelen
21 aug.: Middenduin;
Verzamelen
28 aug.: Kennemerduinen; Verzamelen

Vogelenzangseweg
bij de Tetterodehal
bij de ingang
bij de ingang
bij de ingang
bij de Tetterodehal
bij de Tetterodehal

Beste fietsers,
De meeste mensen hadden de vorige
keer de buienradar bekeken en besloten om 'n keertje over te slaan. Nou,
heel verstandig, want de vijf doorzetters kwamen met 'n nat pak thuis!!
10 juli en 14 augustus zijn de volgende
fietstochten en we hopen dan op wat beter weer. In 't Trionk aan
de van Oosten de Bruijnstraat staat bij de start de koffie klaar.
Onderweg gaan we ergens lunchen. Meestal mag u dan geen eigen
lunch meenemen. Ons bestuur sponsort ons daarom met een bijdrage van € 5,-- per persoon voor de lunch. Meerkosten zijn voor
eigen rekening.
Datums:
10 juli en 14 augustus, om 10:00 uur verzamelen.
Plaats:
In 't Trionk, Van Oosten de Bruinstraat 60
Start:
10:30 uur
Aangeboden: lunchvergoeding door KBO-PCOB t.w.v. € 5,-Kosten:
€ 3,50 voor drinken tijdens de lunch
Groet, Ineke Eeken, 06-145 29 549
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Senioren op de fiets
Ach, die fietsende oude mensen. Daar ben ik er één van.
Sinds ik in het bezit ben van een elektrische fiets, ben ik als het
even kan op de fietspaden te vinden. Maar ach, het lichaam is niet
meer zo soepel en het reactievermogen is minder flitsend dan een
jaar of 10 geleden. Ook het evenwichtsorgaan laat het een beetje
afweten. Laten we wel wezen, wij ouderen hoeven ook niet meer
zo hard te hollen/fietsen, we hoeven niet alles meer te horen en te
zien en we hoeven niet alles meer te onthouden. Die laatste levensfase betekent gewoon dat we het rustiger aan mogen doen!
Zo ook in het verkeer.
Voor mij betekent dat, dat ik bij voorkeur niet meer fietsend boodschappen doe op zaterdag. Dan is het centrum van Haarlem zo
druk dat je ogen en oren aan alle kanten moet hebben, wil je er
zonder kleerscheuren (en nog meer narigheid) van af komen. Ik
heb een min of meer veilige fiets (met lage instap) aangeschaft
waarmee ik met beide voeten tegelijk op de grond kan komen en
waarop ik goed rechtop zit (Gazelle). Wanneer ik plotseling moet
remmen zet ik gewoon mijn voeten op de grond en hoef ik niet in
haast af te stappen, met alle risico’s van dien.
En natuurlijk heb ik aan het stuur een zijspiegel laten bevestigen.
O ja, ik draag ook een fietshelm (wie bedenkt er eens een charmanter exemplaar?).
En verder… bij een rood stoplicht, wacht ik geduldig (met beide
voeten op de grond),tot het licht op groen springt (de eerlijkheid
gebiedt mij te zeggen, dat ik af en toe smokkel). Bij erg scherpe
bochten stap ik zo nodig even af. En natuurlijk houd ik goed rechts.
Kortom ik doe mijn best.
Toch gebeurt het mij nog regelmatig dat ik schrik van iets onverwachts: een plotseling afslaande auto, een onoplettende voetganger of een stel leuke, aardige tieners die met z’n drietjes al kwekkend en giechelend naast elkaar rijden. Lieve jongens en meisjes,
willen jullie alsjeblieft ook rekening houden met mij en met al die
anderen, die zo heel graag nog heel lang willen blijven fietsen!!
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En lieve oude medemensen, laten we accepteren dat we kwetsbaarder zijn en dat we voor een groot deel zelf verantwoordelijk
zijn voor onze veiligheid.
Met de groeten van Liesbeth de Kat.
N.B. Inmiddels ben ik 5 jaar ouder en heb ik mijn fiets ingeruild
voor een scootmobiel.

Belastingaangifte 2018
Dit jaar hebben we met acht belastinginvullers in totaal 622 aangiften gedaan. Ten opzichte van vorig jaar zijn dat er 72 meer ofwel
13%. Dat vinden we zelf best wel veel. Zeker als je weet dat één
invuller nog een volledige baan heeft.
We zijn dus heel blij dat met ingang van het volgende jaar Peter
Jongejan heeft aangeboden om ons team van belastinginvullers te
versterken. Maar toch…
We doen een dringende oproep aan u allen!

Belastinginvullers gezocht
Wanneer bent u geschikt om ons te helpen.
✓
✓
✓
✓

Als u uw eigen aangifte zelfstandig digitaal kunt invullen.
Het leuk vindt om dit ook voor andere mensen te doen.
Een aantal oefenopgaven wilt maken. (geen examen!).
De maand maart beschikbaar bent om dit werk te doen.

Als u hieraan mee wil doen, neem dan contact op met
Hans van Elk, 023-524 62 66
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KBO-PCOB Bridge
Op woensdag 29 mei hebben we het bridgeseizoen 2018/2019 afgesloten met een drankje en een hapje. Hier volgen de vijf eerste
paren van onze competitie:
1
2
3
4
5

Jopie Kuipers en Aletta Schwanefeld
Jacqueline Sernee en Ans Schoutsen
Iet Woerde en Dames Klunder
Marian en Ton Oomen
Tiny Terstege en Jeanny Feliks

58,17
55,18
54,60
52,62
52,47

%
%
%
%
%

Op woensdag 25 september starten we de competitie 2019/2020.
Als u daaraan mee wil doen, kan dat. Aanmelden samen met een
partner is makkelijk maar niet absoluut noodzakelijk.
We spelen iedere laatste woensdag van de maand in 'De Schakel'
en beginnen om 13:00 uur.
De kosten zijn € 30,- per persoon voor het hele seizoen en dit is
inclusief koffie of thee in de pauze.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Hans van Elk, 023-524 62 66
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Dagtocht 17 september 2019
Zin in een uitje? Hou de volgende Aandacht (240) in de gaten.
Want we gaan 17 september een fijne dagtocht maken. Vanuit het
plaatsje Zeeland gaan we een rondtoer maken in Brabant.
In de middag demonstreert een
echte bakker ons hoe de Bossche
bollen worden gemaakt en… natuurlijk gaan we die ook proeven!
Maandag 2 september kunt u bellen om u aan te melden.
Bijzonderheden: eind augustus in Aandacht 240.
Ronny Visser.

Kamp: ouderenzorg moet anders
Utrecht ■ "De zorg voor ouderen en chronisch zieken zoals die nu
is, zal de komende decennia verdwijnen. Het is nu te duur, te weinig efficiënt en te arbeidsintensief." Dat zegt Henk Kamp, voorzitter van de branchevereniging voor thuiszorg en verpleegzorg ActiZ
in een interview met Trouw.
Kamp wil dat de naderende veroudering van Nederland en alle zorg
die daarbij hoort bij iedereen tussen de oren gaat zitten. "Dan ook
zal het besef doordringen dat de zorg voor ouderen die Nederland
nu heeft, onhoudbaar is en zal verdwijnen. De oplossing voor wat
ons de komende twintig jaar staat te gebeuren, hebben we nog
niet. Iedereen moet zich realiseren wat er gaande is en iedereen
moet meedenken over oplossingen. We zullen bereid moeten zijn
om meer voor elkaar te doen dan we nu al doen."
Volgens de oud-minister is er een "fundamenteel maatschappelijk
debat" nodig over ouder worden, zoals dat eerder gevoerd is over
het klimaat, waarbij alle belanghebbenden bij elkaar kwamen om
plannen te ontwikkelen.
Bron: Haarlems Dagblad, 3 juni 2019.
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Bingo, Bingo…
Er komt weer een zomerbingo!
Henneke en Ineke verzorgen de zomerbingo
in de ontmoetingsruimte van de Moeder van de
Verlosserkerk. Er zijn op deze middag vele
leuke prijzen te verdienen. Er is gratis
koffie/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.
Datum: dinsdag 20 augustus 2019
Tijd:
14:00 – 16:00 uur. (zaal open om 13:30 uur)
Plaats: Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48,
2035 XB Haarlem. (t/o verzorgingshuis Schalkweide).
OV:
bus 3 stopt op ca. 100 meter vanaf de kerk.
P.:
parkeren is mogelijk in de nabije omgeving
Kosten: gratis toegang. Een bingoblad kost € 2,-Aanmelden:
vooraf aanmelden in verplicht om veiligheidsredenen (brandpreventie). Aanmelden (en inlichtingen) kan alleen telefonisch
bij Jan Stuve. Dus niet per mail aanmelden.
Als ik u niet te woord kan staan, dan gaarne inspreken: uw
naam, met hoeveel personen u komt en uw telefoonnummer. Is
het vol dan wordt u teruggebeld. Dank voor uw medewerking.
Tot dinsdagmiddag 20 augustus 2019.
Jan Stuve (023-536 80 45)
Coördinator activiteitencommissie
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Met de seniorentablet de digitale wereld in!
Haarlemse senioren mogen de Compaan kosteloos uitproberen.
In het januarinummer (Aandacht 234) van dit jaar schreef ik al
over dit initiatief van de gemeente Haarlem en de firma
Compaan.
Onlangs sprak ik met de firma
Compaan en het blijkt nu dat er
nog enkele tablets beschikbaar
zijn.
Om ouderen vertrouwd te maken met een tablet krijgen zij
zes maanden gratis een tablet
op proef thuis, met instructie
erbij. Na die zes maanden kunt u hem gratis teruggeven of overnemen voor de speciale prijs van € 149,--. Daarnaast betaalt u een
maandabonnement van € 12,95 per maand. Hiervoor krijgt u volledig onderhoud en ondersteuning voor de tablet.
U kunt zich aanmelden via www.uwcompaan.nl/haarlem
of bellen naar 088-145 01 23
Ton van der Voort , KBO-PCOB iPad en tablet coach.

Vraag en Aanbod
Een oude rubriek nieuw leven ingeblazen
Op onze eigen website (www.kbohaarlem.nl) staat sinds kort de
rubriek 'Vraag en Aanbod'. Een service van KBO-PCOB leden voor
eigen leden.
Deze service aan elkaar is er vroeger ook geweest maar bij gebrek
aan belangstelling is daar toen een einde aan gekomen. Nu staat
er weer iets op. Bij wijze van experiment tot einde 2019.
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Het is niet de bedoeling om als een soort 'Marktplaats' op de commerciële toer te gaan. Wel kunnen 'vraag en aanbod' gratis of voor
een bescheiden attentie bij elkaar gebracht worden. Heeft u een
vraag of aanbod: op onze website staat een digitaal formulier dat
u kunt invullen. Doe er uw voordeel mee!

KBO-PCOB bindt strijd aan tegen internetcriminaliteit

KBO-PCOB roept juni uit tot maand van de strijd tegen cybercriminaliteit. En dat is hard nodig. Steeds meer mensen worden namelijk slachtoffer van een virtueel misdrijf. Met goede voorlichting wil
KBO-PCOB mensen wijzen op het belang van veilig internetten.
Om senioren te helpen bij veilig internetten start KBO-PCOB in de
maand juni een grote voorlichtingscampagne. Op onze website
(kbo-pcob.nl) verschijnt iedere week een duidelijk voorlichtingsfilmpje. Dit zijn korte instructiefilms met maatregelen die je eenvoudig kunt nemen. En elke woensdag in juni is het ‘gehacktdag’.
We laten dan aan de hand van een aantal nep-mails zien hoe je
deze kunt herkennen en hoe je vervolgens kunt voorkomen dat je
bestolen of gehackt wordt
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Van de (interim) voorzitter.
De zomervakantie staat op het punt van beginnen als u dit exemplaar van Aandacht ontvangt. In de maanden juli en augustus hebben veel activiteiten een zomerstop en dat geldt ook voor het verschijnen van Aandacht. Dit nummer van Aandacht is voor twee
maanden.
Vanuit het bestuur is er dit keer ook weinig nieuws te melden. Er
zijn in mei en juni geen PCOB bestuursvergaderingen geweest (behalve natuurlijk de Algemene Ledenvergadering in mei). De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op 3 september 2019.
Daarom zeg ik: óp naar de zomer! Over de zomer kwam ik het
volgende advies tegen:
Als ik wacht op de zomer voor een ijsje
Als ik wacht op een reden voor een reisje
Als ik wacht op de zon om te kunnen stralen
Als ik wacht op succes zonder te willen falen
Als ik wacht…
Is vandaag wat minder leuk
Is vandaag wat minder fijn
Is vandaag veel minder spannend
Dan vandaag zou kunnen zijn
Met andere woorden: ik hoop dat u niet
wacht op wat dan ook, maar dat u vandaag al doet wat u graag wilt doen.
Ik wens u een goede zomer toe, waarin u misschien ook een ijsje
gaat eten of een reis(je) gaat maken of op een of andere manier
kunt genieten van (hopelijk) een mooie zomer!
Hartelijke groet,
Maarten Visser, interim voorzitter & penningmeester
Telnr. 023-527 48 04, bereikbaar na 19:30 uur.
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Raadsels
Twee vaders en twee zonen gaan op een mooie dag vissen.
Er worden in totaal 3 vissen gevangen.
Iedereen is tevreden want ieder vangt een vis.
Hoe kan dit?
Zeven werknemers stappen één voor één in de lift.
Op het bovenste verdiep stappen ze dan één na één weer uit
de lift. Hoe lang zaten de werknemers in deze lift?
Het zit wel in een jaar, maar nooit in een eeuw. Altijd in
maand maar niet in een week. Wel in een dag maar niet in
uur. Rara wat is dat?
Antwoorden vindt u verderop in dit blad

AANDACHT VOOR MENSEN

(PCOB)

Huwelijksjubilea
1 echtpaar is 60 jaar getrouwd
1 echtpaar is 55 jaar getrouwd.

Beide echtparen Van Harte Gefeliciteerd met het bereiken van deze
mijlpaal!
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Onze bijzondere jarigen
80, 85, 90, 95 en 100 jaar; en elk jaartje meer

2 leden vieren hun 80ste verjaardag
2 leden vieren hun 85ste verjaardag
1 lid viert haar 90ste verjaardag
Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag toe en bovenal een
goed nieuw levensjaar.
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.

Nieuwe leden
Er hebben zich geen nieuwe leden aangemeld.

Overleden
In de afgelopen periode zijn, voor zover ons bekend, geen leden
overleden.
Antwoord raadsels:
1) Grootvader, vader en (klein)zoon
2) 2 minuten (van 12:59 tot 13:01).
3) De letter A
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ACTIVITEITEN
alle activiteiten zijn voor leden van PCOB en KBO

Bijeenkomst in 'De Schakel'

Programma: De heer Bras komt een presentatie met beelden
houden over van Gogh
Datum en tijd: dinsdag 16 juli, 14:00-16:00 uur
Locatie: De Schakel, Pijnboomstraat 17.
Hartelijke groeten en een fijne zomer,
Nel Pool-Verbeek.
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NUance

door Gerard van de Mast

Jongeling
In de jaren ’60 en ’70 werd het Gereformeerd Politiek Verbond
(GPV) in de Tweede Kamer vertegenwoordigd door Piet Jongeling.
Als oprechte protestant in hart en nieren was hij zeer gezagsgetrouw en steunde hij zoveel hij kon de regering. Behalve als de
regering kwam met plannen die in zijn ogen niet strookten met
'Gods ordonnantiën'.
Het GPV had slechts twee zetels. Dat betekende dus hard werken
voor de degelijke en kurkdroge Jongeling; studeren op alle terreinen van wetgeving. En dat dééd-ie. Altijd had hij zich ernstig verdiept in al die uiteenlopende onderwerpen. Telkens als Jongeling in
de Kamer het woord voerde, werd er naar hem geluisterd, ook door
de parlementariërs en bewindslieden die mijlenver van zijn gelovige opvattingen af stonden.
Jongeling werd dan ook bestempeld als 'beste parlementariër', een
onderscheiding die later ook zijn geestverwanten Gerrit Schulte en
André Rouvoet ten deel viel. Ik kreeg een zwak voor het parlementslid Jongeling, hoewel ik om inhoudelijke redenen nooit op
hem gestemd heb.
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Stomverbaasd was ik toen ik veel later hoorde dat Jongeling de
schrijver was van 'Holland onder het hakenkruis'. Piet Prins, de auteur, was een pseudoniem van Piet Jongeling. Dat boek, in vijf
deeltjes, heb ik minstens tien
keer voorgelezen in klas 6/groep
8. De kinderen vonden het geweldig, spannend en aangrijpend. Ik moet er wel bij vertellen
dat ik tevoren al de gereformeerde zinnen, fragmenten en
zelfs een enkel hoofdstuk had
doorgestreept: het is helemaal
niet gek als in zo’n bezettings- en verzetsverhaal gebeden wordt
en men zijn hoop op God stelt, maar de wereldvreemde manier
waarop dat in het boek te pas en vooral te onpas gebeurt, stoorde
mij. Dat bezwaar kon ik bij het voorlezen omzeilen. Wat bleef, is
een boeiende schildering van de bezettingstijd zoals twee schooljongens en hun ouders die beleven. Alles wat die tijd bijzonder
maakte, komt aan de orde: nationaalsocialisme, Jodenvervolging,
onderduik, NSB, verzet, verraad enz.
Onlangs heb ik het boek dat ik zo vaak heb voorgelezen nog eens
herlezen. (Het doet sterk denken aan 'Oorlogswinter' van Jan Terlouw, ook vaak voorgelezen). In het boek van Piet Prins is vooral
de figuur Gerrit Grijp aansprekend; hij lijkt een verrader al kan
men hem niet echt betrappen; het hele dorp minacht deze onsympathieke kerel die kind-aan-huis is bij de Ortskommandant. In het
laatste deel ontdekken de jongens dat Gerrit Grijp al jaren een geweldige verzetsman is.
Jongeling, Piet Prins, schreef ook het kinderboek 'Snuf, de hond'.
Daarvan is een tv-bewerking gemaakt.
Nog steeds begrijp ik niet dat zo’n strak gereformeerde man mij,
een veel losser gevormde katholiek, zo heeft weten te boeien als
politicus én als schrijver. Gode zij dank!
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MEDITATIEF

Harde structuren kunnen het licht
niet tegenhouden.

Het licht kruipt ons
door de kieren tegemoet.

Het licht dringt door hout en steen
door alles heen:
als wij het willen ontvangen
als wij het willen koesteren
als wij het willen uitdragen
als wij de ander een licht willen zijn

Gedicht van: Felicia Dekkers

26

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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