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Bij de voorplaat

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

(jaarthema: windmolens in de regio)

Foto: Harry Heemskerk
Korenmolen 'De Zandhaas' is een zogeheten stellingmolen. Hij
staat in Santpoort-Noord (gemeente Velsen). De vlucht van de wieken is 24,20 meter.
De molen is vermoedelijk in 1779 gebouwd. Al eerder was sprake
van een molen op dezelfde locatie. Door molenliefhebbers is 'De
Zandhaas' in 1992-1998 grondig gerestaureerd.
De molenschuur die in 1872 is gebouwd, is deels ingericht als bezoekerscentrum en deels in gebruik als molenaarswoning. Momenteel wordt op de Zandhaas graan gemalen en er is in de molen een
bezoekerscentrum en een winkel met voornamelijk meel van diverse graansoorten. De molenwinkel is van donderdag tot en met
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur te bezoeken. In de molen is uiteraard meel te koop, ook in allerlei mixen voor koekjes, cake en
pannenkoeken bijvoorbeeld. Maar dat niet alleen. De nostalgisch
aangeklede winkel bij de molen biedt een ruim assortiment op
drink- en eetgebied, variërend van brood, groente, pasta's, honing,
eieren en koekjes tot vruchtensappen en oudhollands snoepgoed
in stopflessen.
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AANDACHT VOOR MENSEN

(KBO)

Onze bijzondere jarigen
80, 85, 90, 95 en 100 jaar; en elk jaartje meer
In de komende periode vieren
28 leden van de KBO hun 80ste verjaardag,
18 leden hun 85ste verjaardag,
8 leden hun 90ste verjaardag,
2 leden hun 95ste verjaardag.
Allen van harte gefeliciteerd
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Nieuwe leden
We heten 15 nieuwe leden van harte welkom.
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Overleden en in uw
gebeden aanbevolen

In de afgelopen periode zij 16 leden van de KBO overleden.

KBO Haarlem-Zandvoort-Bloemendaal zoekt een

voorzitter (m/v)
Nieuwsgierig naar deze functie? Wilt u meer weten? Bent u
geïnteresseerd? Kent u iemand die interesse heeft en/of die u
geschikt acht? Neemt u dan contact op met de heer Dames
Klunder (06-364 13 651). Uitgebreide informatie vindt u op onze
website www.kbohaarlem.nl
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BESTUUR

EN

ORGANISATIE

Van de voorzitter

door Herrie Weber

Beste mensen,
Met veel goede wensen wederzijds voor 2020 is het jaar weer begonnen en traditiegetrouw begint KBO-PCOB Haarlem met de
nieuwjaarsreceptie voor onze vele vrijwilligers. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik het belang van KBO-PCOB landelijk genoemd, de
belangenbehartiging m.b.t. inkomen, wonen, zorg en welzijn; de
provinciale bonden en vertegenwoordigers met de ondersteuning
van de plaatselijke afdelingen. Ik heb hier genoemd de scholing
van de hulpen bij het invullen van de belastingaangiftes in Noord
Holland. Op Haarlems niveau het seniorenplatform waar KBOPCOB een prominente plaats inneemt en waarin ook de nieuwe
voorzitter van PCOB Haarlem zijn plaats krijgt. Tot slot een overzicht van alle activiteiten van KBO-PCOB Haarlem. Een indrukwekkende lijst die alleen in stand gehouden kan worden dank zij de
vele vrijwilligers waarvan velen aanwezig waren. En in die lijst vergat ik nog de bingo te noemen waar juist veel leden met plezier
aan deelnemen. Tot slot een oproep. Weet iemand nog een goede
activiteit of project en wil daar zijn energie in steken, kom naar het
bestuur om de mogelijkheden te bespreken. Wij kijken uit naar uw
initiatieven. Het was een gezellige receptie waar geproost werd op
2020 en onder een hapje en drankje bijgepraat kon worden.
Waar gaan de besturen van KBO en PCOB Haarlem in 2020 mee
bezig? Als eerste met het in stand houden en uitvoeren van onze
activiteiten voor onze leden. Daarnaast investeren in de
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belangenbehartiging van onze leden in Haarlem, Bloemendaal,
Zandvoort en Heemstede. Hiervoor is het belangrijk te investeren
in verdere en intensievere samenwerking tussen de beide besturen.
Een grote kop in de krant: "Alarm in de zorg". Het betreft diverse
oorzaken, buiten de financiën om. Allereerst personeel. Er komen
wel veel mensen werken in de zorg maar een te groot deel is na
twee jaar al weer weg. Werken in de zorg is toch minder aantrekkelijk dan het lijkt. Te weinig kans om carrière te maken en onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Om er maar één te noemen: de
roosters. Onregelmatige diensten, werken in het weekend en ook
de nachtdiensten trekken een zware wissel op het personeel dat
toch ook een familiair leven wil leiden. Het werken in de zorg brengt
deze diensten mee maar toch, het personeel kiest voor een andere
baan.
Ook in de thuiszorg gaat het knagen. Vorig jaar is de eigen bijdrage
voor de thuiszorg gelijk getrokken voor alle inkomens EN naar beneden gegaan. Gevolg is dat de gemeentes veel meer aan thuiszorg moeten uitgeven en dat er een groter beroep op wordt gedaan. De rijksoverheid vult dit niet aan dus moeten veel gemeenten geld uit andere potjes halen om de WMO te bekostigen. Volgens
de minister moeten de gemeenten de thuiszorg nog beter organiseren, maar hoe? Maar laten we als senioren niet al te veel klagen.
Nederland heeft een van de beste zorgstelsels ter wereld; alleen,
het kost wel wat en het wordt nog moeilijker. De werkenden betalen het meest aan het zorgstelsel door de inkomensafhankelijke
zorgpremie. De verhouding werkenden en senioren gaat echter de
komende 20 jaar verder scheef lopen. Na 1970 is het aantal geboortes scherp gedaald tot 1980 en daarna maar langzaam weer
gestegen. Het aantal geboortes vanaf 1945 tot 1970 was veel hoger en die groep is en gaat tot 2038 met pensioen. Pas daarna
wordt de verhouding weer langzaam recht getrokken.
Het Zilveren Kruis heeft in november voor KBO-PCOB Haarlem een
themamiddag verzorgd voor onze leden. Daarin werd uitleg gegeven over de teruggang van de korting op de basisverzekering die
door de overheid is opgelegd. Het betreft alle collectieve
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verzekeringen, dus niet alleen die van het Zilveren Kruis. De aanvullende verzekeringen vallen daar niet onder dus die korting is
gelijk
gebleven.
Vervelend
vond ik dat ik een brief ontving
van het Zilveren Kruis met de
mededeling dat alle voordelen
van het KBO-PCOB pakket in
2020 zouden vervallen. Enkele dagen later kwam de brochure 2020
voor leden van KBO-PCOB en daarin kwamen alle voordelen in het
pakket weer terug. Het heeft ons wel enkele leden gekost.
Op 4 januari kwam ineens het landelijk bericht dat er een koepel
gepensioneerden was ontstaan met ca. 300.000 leden. Zoeken op
internet bracht mij bij het persbericht van KNVG en NVOG, twee
verenigingen van kleine seniorenorganisaties. De 'grote' ouderenbonden zoals KBO-PCOB en ANBO hebben een plek in 'Den Haag'.
Zij zijn opgenomen in een klankbordgroep die bij het uitwerken van
het pensioenakkoord geraadpleegd wordt door de stuurgroep van
de sociale partners en de regering. Daarnaast wil de nieuwe organisatie ook toegelaten worden tot relevante commissies van de
SER, de Sociaal Economische Raad.
Het resultaat is dat de ouderenbonden en seniorenverenigingen
hun gezamenlijke invloed nu kunnen gaan aanwenden voor een
goed pensioenakkoord en dat is hopelijk ook goed voor de gepensioneerden.
Het nieuwe jaar begint dus goed.

De wereld geeft zich als een spiegel bloot.
Kijk er boos in en zij kijkt boos terug.
Glimlach en zij glimlacht ook.
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Contributie 2020 voor KBO-leden
Ook voor 2020 is de contributie niet verhoogd en blijft
€ 25,-- per lid. Ook de korting is ongewijzigd. Ieder
tweede en volgend lid op het zelfde adres krijgt € 5,-- korting.
Daarnaast wordt nog steeds € 2,-- per verzonden rekening berekend. Ter verduidelijking; dit zijn de kosten voor het vervaardigen
van de rekening, de bezorgkosten en de meerkosten die de bank
voor de verwerking berekent. Vier jaar geleden is dit in de ledenvergadering besloten. Het is namelijk niet redelijk om de leden die
via incasso betalen mee te laten delen in de kosten van de anderen.
Op verzoek van de vergadering is toen ook besloten dat iedereen
die vóór het versturen van de rekeningen al betaald heeft, die kosten niet hoeft te betalen.
Wat betreft de inning van de contributie geldt het volgende:
•
Vanaf medio februari worden de acceptgirokaarten verstuurd. Het vriendelijke verzoek is om de contributie, voor zover u
dat al niet deed, zo snel mogelijk te betalen.
•
De incasso zal in de derde week van februari plaatsvinden.
Alleen wanneer het incassobestand wordt verwerkt door de bank is
niet precies te zeggen, meestal duurt dat een paar dagen. De contributie zal dus uiterlijk eind februari afgeschreven zijn.
•
Leden die de contributie zelf overmaken (graag wel met lidnummer en/of adres vermelden in de omschrijving) kunnen dit tot
half februari doen.
Het rekeningnummer is ongewijzigd NL29 INGB 0000 1742 92 ten
name van KBO Haarlem.
Als u voortaan de contributie via automatische incasso wil betalen,
dient u dit via de ledenadministratie aan te vragen. Indien uw verzoek hiertoe, volledig ingevuld en ondertekend, voor 15 februari is
ontvangen bij de ledenadministratie, kan dit nog verwerkt worden
in de incasso van 2020, tevens vervallen daarmee de kosten voor
de acceptgirokaart.
Ton van Meurs, Penningmeester
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Aan onze KBO leden,
Onze jaaragenda geeft voor dit jaar o.a. de volgende evenementen
aan:
➢ de gebruikelijke Jaarvergadering
➢ de Ontmoetingsdag
Tot op heden vonden deze evenementen op dezelfde dag plaats.
Dat deed – naar de mening van het bestuur – beide gebeurtenissen
geen recht. Daarom is besloten de jaarvergadering een eigen datum te geven op een aparte locatie.

Jaarvergadering.
Zodoende vindt de jaarvergadering 2020 plaats op woensdag 8
april a.s. en wel in de Ontmoetingsruimte van de Moeder van de
Verlosserkerk in Schalkwijk. Adres: zie blz. 12. Hierbij de voorlopige agenda:
AGENDA Jaarvergadering 8 april 2020.
1. Opening vergadering door voorzitter Herrie Weber.
2. Mededelingen.
3. Vaststellen conceptverslag Algemene Ledenvergadering
van 3 april 2019.
4. Jaarverslag 2019.
5. Financieel verslag 2019.
6. Verslag Kascommissie en décharge bestuur, waarna benoeming nieuwe kascommissie.
7. Vaststelling Alg. Reglement voor de vereniging KBO Haarlem.
8. Bestuurswijziging?
9. Rondvraag en sluiting.
De bij deze agenda behorende stukken worden te zijner tijd op
onze website gepubliceerd en zijn van daaruit te downloaden.

Ontmoetingsdag.
De jaarlijkse ontmoetingsdag vindt een week later plaats, namelijk
op woensdag 15 april in de Moeder van de Verlosserkerk zelf.
Adres: zie blz. 12 Voor deze bijeenkomst is aanmelding verplicht.
Een uitnodiging en meer informatie treft u aan in de volgende AANDACHT 246.
Het bestuur hoopt op deze manier beide evenementen de juiste
aandacht te hebben gegeven.
Met vriendelijke groet, Joke M. Hulsebosch, secretaris
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ACTIVITEITEN
alle activiteiten zijn voor leden van KBO en PCOB

Agenda

17 feb
25 feb
3 mrt
10 mrt
17 mrt
24 mrt

28 januari t/m 24 maart

Praat- en Luistercafé
Elke eerste zondag van de maand
zie blz.
Bijeenkomsten in De Schakel
Elke tweede woensdag van de maand
zie blz.
Wandelen in de duinen
Elke woensdag
zie blz.
Bridge
Elke laatste woensdag van de maand
zie blz.
Ipad hulp
Elke donderdag 14:00
Ton v.d. Voort zie blz.
Klaverjassen
Elke eerste vrijdag van de maand
Aanmelden voor de dagtocht
zie blz.
Aanmelden voor de Bingo
zie blz.
KBO-PCOB Magazine verschijnt ZONDER Aandacht
Bingo in de Moeder van de Verlosserkerk zie blz.
Dagtocht naar de Hoekse Waard
zie blz.
Aandacht 246 verschijnt

16
25
14
17
28
19
20
20
19

Vooruitblik
(om alvast in uw agenda te noteren)
5 apr Jubileumconcert
zie blz. 14
8 apr Jaarvergadering KBO Haarlem
zie blz. 11
15 apr Voorjaarsontmoetingsdag
zie blz. 11
29 jun – 3 juli. Zomerreis
zie blz. 18
NIEUW

Adressen waarop onze activiteiten plaatsvinden
Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eykmanlaan 48, 2035 XB Haarlem
De Schakel, Pijnboomstraat 17, 2023 VN Haarlem
Restaurant Vooges Centraal, Kennemerplein 6, 2011 MH Haarlem
(achterzijde station Haarlem)
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Externe Activiteiten
Er is een enorm aanbod aan activiteiten, juist voor senioren. Wij kunnen en willen daarvoor geen gratis advertentieruimte in de Aandacht maken. Maar we willen
u daarvan wel graag op de hoogte brengen.
Op onze website (www.kbohaarlem.nl en dan doorklikken op externe activiteiten) vertellen we heel kort iets
over dit aanbod en/of we leiden u daar door naar de
site van de betreffende aanbieder.
U leest dan o.a. over: Haarlem Effect, Sociale Wijkteams, Seniorweb, Bewegen 50+, Het Verhalenhuis,
De Blauwe Kom, Vier het leven, Welzijn Bloemendaal,
De Nieuwe Kring, Museum PLUS bus, enz. Ook de organisatie Kennemerhart (www.kennemerhart.nl) heeft
op een aantal plaatsen o.a. dagbestedingen. Allemaal
zeer de moeite waard. Bovendien is die informatie altijd
actueel en niet afhankelijk van het verschijnen van de
Aandacht.

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 buurt- en wijkcentra.
Buurtcentrum De Hamelink, Noormannenstraat 1
Buurtcentrum De Tulp, Voortingplantsoen 56
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
Wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2
Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20
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Wandelen
Nora Teeuwen,
023-527 18 92
Elke woensdag om 10:00 uur
15 jan.:
22 jan.:
29 jan.:
5 feb.:
12 feb.:
19 feb.:
26 feb.:
4 mrt.:
11 mrt.:
18 mrt.:
25 mrt.:

Kennemerduinen
Koningshof
Middenduin
Elswout
Kennemerduinen
Koningshof
Middenduin
Elswout
Kennemerduinen
Koningshof
Middenduin

Verzamelen
Verzamelen
Verzamelen
Verzamelen
Verzamelen
Verzamelen
Verzamelen
Verzamelen
Verzamelen
Verzamelen
Verzamelen

bij
op
bij
bij
bij
op
bij
bij
bij
op
bij

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Tetterodehal
parkeerplaats
Tetterodehal
ingang
Tetterodehal
parkeerplaats
Tetterodehal
ingang
Tetterodehal
parkeerplaats
Tetterodehal

Jubileumconcert
Ik ben Frits Duker. Al
jarenlang lid van de
KBO. Ik zing in het koor
The Midday Singers uit
Haarlem-Schalkwijk. Dit koor bestaat binnenkort 25 jaar. Ik nodig
u daarom uit naar ons jubileumconcert te komen luisteren.
Datum en tijd: 5 april, 14:00 uur (zaal open 13:30 uur)
Plaats:
Augustinuskerk, Kromme Spieringweg 400,
Vijfhuizen.
Kosten:
gratis
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Belastingservice 2019

door Hans van Elk, coördinator.
Ook dit jaar staan de vrijwilligers weer klaar om u te helpen bij uw
belastingaangifte 2019. Deze service is bedoeld voor de leden van
KBO-PCOB.
Als u hulp wil hebben, meld u zich dan vanaf 1 februari aan maar
zeker vóór 1 maart. Uw belastinghelper komt bij u thuis en wil
graag een goede (route)planning maken.
Wij zijn blij een nieuwe collega te mogen verwelkomen: de heer
Peter Jongejan komt ons team versterken. Het is van belang dat
u de juiste persoon vraagt voor hulp, zodat het aantal hulpvragen
min of meer gelijk verdeeld is over de vrijwilligers.
Overigens hebben we dringend nieuwe vrijwilligers nodig als belastinghelper. Meld u aan bij Hans van Elk, 023-524 62 66.
De ouderenbond KBO-PCOB gaat op dezelfde manier te werk als
vorig jaar. De service aan u blijft hetzelfde. En uw bijdrage voor
de onkosten van de vrijwilliger blijft € 10,-- per (gezamenlijke)
aangifte.
Vanaf 1 maart kunnen we gebruik maken van de gegevens die de
Belastingdienst al van u heeft. Om met deze gegevens te kunnen
werken, moet uw belastinghelper een code gebruiken. Als u vorig
jaar door ons geholpen bent, krijgt u de code vanzelf thuis van de
belastingdienst.
Als u zich voor het eerst aanmeldt bij een belastinghelper vraagt
deze de code voor u aan. Daarna ontvangt u de code thuis. Bewaar uw code zorgvuldig. Geef uw code altijd zo snel mogelijk
door aan uw belastinghelper. Als u deze code doorgeeft aan de
belastinghelper kunt u meestal meteen een afspraak maken.
Zie bladzijde 27 om te zien wie uw belastinghelper is.
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Praat- & Luistercafé
Wij hopen elkaar ook in 2020 weer te ontmoeten in een goede sfeer
en te praten over ouder worden; gedachten en meningen met elkaar
willen delen en elkaar aanvullen.
Gespreksthema op 2 februari: Gezond ouder worden.
Mariël Houweling, coach en psychosomatisch
ergotherapeut, zal een voordracht houden
over gezond ouder worden. In haar lezing komen onderwerpen aan de orde als 'wat is de
huidige definitie van gezondheid', 'hoe blijf ik
in beweging', 'hoe houd ik mijn brein actief' en
'hoe zorg ik voor balans tussen inspanning en
ontspanning'. Wanneer je met beperkingen te
maken hebt: 'hoe kan ik het beste met mijn beperking omgaan' en
'welke mogelijkheden zijn er om zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven'.
De lezing zal interactief zijn en er is mogelijkheid om vragen of
onderwerpen in te brengen.
Hierbij nodigen wij u weer van harte uit op:
Datum/tijd: zondag 2 februari 2020 van 14:00-16:00 uur.
Gespreksthema op 1 maart: 'Maart roert zijn staart…'
Een bekend gezegde...
Mooie dagen, afgewisseld met regen, hagel en
soms ook sneeuw of veel wind. Tijd voor verandering, de wind erdoor, opruimen en plaats
maken voor een nieuwe periode.
Roerige tijden brengt mensen dicht bij elkaar.
De natuur ontluikt...
Onvoorspelbaar en toch kijken wij weer uit
naar deze lentemaand. Hoe kijken wij zelf uit
naar de nieuwe lente?
Voor beide bijeenkomsten geldt:
Plaats:
Restaurant Vooges Centraal, (adres zie blz. 12)
Kosten:
€ 2,--

16

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
M. Mathijssen: 06-488 25 154
Nel Dellebeke: 023-525 13 46

marianne.mathijssen@xs4all.nl
ndellebeke@gmail.com

KBO-PCOB
bridgecompetitie
Op woensdag 11 december hebben we de kerstdrive gehouden. Dit
was zo vroeg vóór Kerstmis omdat veel leden ook naar de kerstviering van de KBO wilden. Deze vierde ronde hebben we volgens
traditie afgesloten met een borrel en een loterij.
Aan de competitie doen in totaal negentien paren mee. Dit is een
uitbreiding ten opzichte van vorig jaar en we zijn daarom genoodzaakt om biedboxen te lenen.
De tussenstand na vier ronden is alsvolgt:
1
Iet Woerde en Dames Klunder
2
Jopie Kuipers en Aletta Schwanefeld
3
Theo Germes en Theo Braak
4
Jacqueline Sernee en Ans Schoutsen
5
Bea Meier en Marijke den Uijl

60,15
56,92
56,87
56,17
54,52

%
%
%
%
%

Voor inlichtingen over deze competitie kunt u terecht bij
Hans van Elk, (023-524 62 66)
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Zomerreis 2020
Om alvast te noteren in uw agenda.
KBO-PCOB reizen organiseert weer een fantastische zomerreis
naar het 3*** Superior Hotel Brinkzicht in Vledder.
Het hotel is recentelijk volledig gerenoveerd. U kunt
al een kijkje nemen over de
nieuwe
faciliteiten
op
www.brinkzicht.com.
Wij gaan daarnaartoe van
29 juni tot en met 3 juli
2020. Het wordt weer een volledig verzorgde reis inclusief drie uitjes.
In het aprilnummer volgt het volledige programma. Zo gauw het
programma bekend is zal het ook op de website van KBO-PCOB
Haarlem gezet worden.
Team KBO-PCOB reizen.

LET OP
U leest nu Aandacht 244/245 (dubbelnummer).
Op 3 maart ontvangt u KBO-PCOB Magazine 3 (februari)

DAN ONTVANGT U GEEN AANDACHT !
Op 24 maart ontvangt u KBO-PCOB Magazine 4 (maart)
Daarbij ontvangt u gewoon Aandacht 246.
Waarom?

Eigenlijk hoort u Magazine 3 op 25 februari te ontvangen. Omdat Zuid
Nederland dan Carnaval viert, zijn daar geen mensen in staat om alles
rond te brengen. Daarom heeft de landelijke KBO-PCOB beslist dat Magazine nummer 3 een week later komt. Magazine 4 komt gewoon op 24
maart. De periode tussen nummer 3 en 4 is zó kort, dat wij hebben
besloten om Aandacht 244 en 245 samen te voegen. Dat is dit nummer.
Er verschijnt dus geen Aandacht 245
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Dagtocht: Historische Hoeksche Waard
Programma.
Dit keer een aparte en niet-alledaagse tocht.
Hoeksche Waard is een gemeente in de Nederlandse provincie
Zuid-Holland. Deze gemeente ontstond na een gemeentelijke herindeling in januari 2019 en omvat naast het eiland Hoeksche Waard
ook het eiland Tiengemeten.
We drinken twee kopjes koffie of thee (een
gebakje erbij) in restaurant de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland. Hierna
stapt een gids bij ons op de touringcar.
Deze vertelt over de watersnoodramp en
de oorlogstijd.
Rond het middaguur gaan we genieten van een heerlijk driegangen-diner. Voldaan van het diner stappen we op
de pont naar…Tiengemeten. Hier brengen we een
bezoek aan het Landbouwmuseum en Rien Poortvlietmuseum. Hier kunnen we genieten van deze
geweldige kunstenaar die met zijn aquarellen en
olieverfschilderijen een geweldig oeuvre heeft. In
het museum zijn verschillende werken te bewonderen en kunnen we ook veel leren over de man
Rien Poortvliet die nooit schilderles heeft gehad.
Hij heeft zichzelf leren schilderen!
Datum:
dinsdag 17 maart 2020
Vertrek: 08:30 uur bij de HEMA in Centrum Schalkwijk aan de
Europaweg
09:00 uur hoek Schoterweg/Pijnboomstraat
Terug:
ongeveer 18:15 uur
Kosten: € 56,-Boeken: maandag 17 februari vanaf 08:00 uur precies bij Ronny
Visser, tel. 06-499 188 76
Betalen: op rekening NL 15 INGB 0007 2874 57 t.n.v. KBO Haarlem afd. Reizen
Anneke de Wilde & Ronny Visser
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Bingo, Bingo, Bingo

Op dinsdagmiddag 10 maart
2020 verzorgen Henneke en
Ineke de bingo in de ontmoetingsruimte van de Moeder van de Verlosserkerk.
Er zijn op deze middag vele leuke prijzen te verdienen. Gratis koffie
of thee met iets lekkers. Uw aanwezigheid, zowel voor KBO- als
voor PCOB-leden, wordt op prijs gesteld. Dus kom en verhoog de
gezelligheid.
Datum: 10 maart 2020.
Tijd:
Zaal open om 13:30 uur, bingo van 14:00 tot 16:00 uur.
Plaats: Moeder van de Verlosserkerk, (adres zie blz. 12) t/o verzorgingshuis Schalkweide. Bus 3 stopt op ca. 100 meter
vanaf de kerk. Parkeren is mogelijk in de directe omgeving.
Kosten: Toegang is gratis, een bingoblad kost € 2,-Meenemen: een pen of schrijfstift.
Aanmelden: verplicht (om veiligheidsredenen/brandpreventie)
vanaf 25 februari 2020. U kunt zich alleen telefonisch bij
mij aanmelden (023-536 80 45). Kan ik u niet te woord
staan, dan gaarne inspreken: uw naam, met hoeveel personen u komt en uw telefoonnummer. Als het vol is, bel
ik u terug. Dus niet per mail aanmelden. Dank voor uw
medewerking.
Tot dinsdagmiddag 10 maart 2020.
Jan Stuve, coördinator activiteitencommissie.
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Impressie van de laatste kerstreis.
Het was voor de deelnemers weer genieten van…
…elkaars gezelschap,
…het lekkere eten,
…allerlei verwennerijtjes,
…leuke excursies,
Niets doen, alleen genieten!!!
Ronny Visser
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NUance

door Gerard van de Mast

Feestliedjes
Jan van mijn kweekschoolklas speelde gitaar, best goed. En hij
zong erbij, minder goed. Daarom vroeg hij een paar klasgenoten
om mee te zingen bij optredens in de aula. Dat vond ik leuk en het
klonk niet onaardig. Maar ik vond de liedjes eigenlijk niks. Liever
maakte ik zelf teksten op bestaande melodieën waarmee we een
leraar huldigden of gewoon een beetje ironisch in het zonnetje zetten. Dat oogstte veel waardering; logisch want je speelt een thuiswedstrijd.
Sindsdien maak ik voor allerlei gelegenheden – jubilea, afscheid,
kroonjaren van familieleden, bruiloften, afscheidsavonden van zesdeklassers/achtstegroepers etc. etc. – teksten op melodietjes die
het publiek mee kan zingen.
Bijna al die teksten heb ik gelukkig bewaard, bij elkaar twee dikke
ordners. Als je die beide mappen doorleest zie je een gestage ontwikkeling: de teksten worden directer en scherper, de clou zit
steeds keurig in de laatste regel en rijm en woordaccent zijn onberispelijk.
Gaandeweg heb ik een paar dingen ontdekt die een middelmatige
tekst een meerwaarde geven: geef je publiek géén eigen
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tekstblaadje in handen, maar zet een tekst – in stukken - op grote
flappen, goed leesbaar (dus letters van zeker vijf centimeter hoog,
niet meer dan vijf regels per flap). Die vellen spijkerde ik dan op
een bezemsteel en dat geheel hielden mijn vrouw en ik dan ieder
aan een uiteinde vast. Dan kun je makkelijk omslaan (of nog niet).
Zo houd je zelf de regie: je kunt tussendoor opmerkingen maken,
herhalen, en als de tekst verrassend is beleeft íedereen dat op hetzelfde moment. Het uitschrijven van die teksten op flappen van
100 x 80 cm met een dikke viltstift kost heel veel tijd; met moderne
digitale middelen kan dat waarschijnlijk sneller en beter, maar mijn
trouwe lezers – die zijn er echt – weten dat digitale middelen mij
wezensvreemd zijn.
Kies een bekende melodie, liefst eentje die past bij deze specifieke
persoon of gelegenheid: kinder- of sinterklaasliedjes zijn vaak heel
bruikbaar. Is je publiek ouder en rooms, dan kan een kerklied of
een Marialied wonderen verrichten. Uitermate geschikt is natuurlijk
Beethovens Europese volkslied "Alle Menschen werden Brüder" c.q.
"Freude, schöner Götterfunken". Op die ijzersterke melodie, die iedereen kent heb ik minstens honderd keer teksten gemaakt.
Nóg een voorwaarde voor succes: zorg dat de tekst zo in elkaar zit
dat iedereen bij het zingen spontaan en trefzeker de enig juiste
klemtoon legt.
Helemaal mooi wordt het als de tekst begint met de woorden die
lijken op die van het oorspronkelijke lied. Denk aan Wim Kan's
"Jelle zal wel zien" op de melodie van "the yellow submarine". Bij
een huwelijksjubileum gaven we ons optreden een liturgisch tintje:
op de melodie van "Adoro, Te devote, latens deitas" zongen we
"Aanhoor, O, feestgeno-o-ten, laat ons weten dat…"
Op een terras aan de Molenplas (mooie openingszin) vierden we
een 70ste verjaardag. Dus ik had weer een lied op flappen gezet.
Dat werd met overgave gezongen. Nog in het applaus – dat ik met
gepaste trots ontving – vroeg een mij goedgezinde feestganger
"Een onderwijzer moet toch weten hoe je het woord 'onmiddellijk'
spelt…" Ik heb dat typische dicteewoord duizenden malen moeten
nakijken, nu had ik het met één 'l' gespeld! Weg trots!
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Van de voorzitter PCOB
Na de feestdagen is het voor veel mensen, zeker voor hen met een
baan, 'back to normal'. Maar voor veel andere mensen, zij die met
pensioen zijn of anderszins niet meer actief in het arbeidsproces,
is dat niet zo. Natuurlijk: veel ouderen zijn druk bezig met vrijwilligerswerk in bijvoorbeeld de kerk, de bond, de maatschappij of zij
vervullen mantelzorgtaken.
Maar er zullen ook mensen zijn die met Kerst wel aanloop kregen
van de (klein-) kinderen, familie of vrienden, maar voor wie het nu
– in deze kale, sombere januarimaand – eenzaam stevig volhouden
is. Ook zonder Black Monday op maandag 20 januari is het echt
wel even doorzetten en de lange, snel donkere dagen doorstaan.
Hopelijk brengen de activiteiten van de ouderenbonden (naast andere dingen) wat afleiding. Over een paar weken is het om zes uur
's avonds weer licht, steken de narcisjes en sneeuwklokjes hun
kopjes boven de grond en is er misschien nog wel een winterzonnetje dat gaat schijnen als contrast met al die grijze druilerige dagen! Ik hoop dat de zon in elk geval zo veel mogelijk in uw hart
schijnt. Dat God u de kracht mag geven door te zetten en vol te
houden. Zoekt u misschien een óók eenzame persoon in de buurt
op en ga zo enigszins mogelijk samen wat ondernemen.
Samen sta je sterk en als we goed en gul vriendschap schenken en
onderhouden, zijn we beslist niet alleen!
Jan Hoekema, voorzitter PCOB.

Contributie jaar 2020 voor PCOB leden
De plaatselijke PCOB-afdelingen stellen zelf de contributie vast
waarbij wordt gestreefd naar een betaalbaar en bereikbaar lidmaatschap voor iedereen.
De landelijke ledenraad heeft in oktober 2019 nogmaals bevestigd
en vastgesteld dat gestreefd wordt naar harmonisatie van de contributiebijdragen voor KBO- en PCOB-leden.
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Het is nog steeds het doel om te komen tot gelijke contributiebedragen voor KBO- en PCOB-leden. Voor 2020 is het
contributiebedrag voor PCOB leden hetzelfde gebleven als vorig jaar. Partners € 50,--, individuele
leden € 28,50.
De PCOB leden van afdeling Haarlem ontvangen bij
dit KBO/PCOB Magazine en Aandacht 244/245 een acceptgirokaart
voor deze contributie 2020. Gaarne verzoek ik u de contributie
deze maand over te maken. De PCOB contributie voor 2020 kan
ook via internetbankieren worden overgemaakt naar: NL12 RABO
0149 6702 57 t.n.v. PCOB Haarlem, onder vermelding van uw
naam en postcode.
Alvast hartelijk dank!
Maarten Visser, penningmeester.

ACTIVITEITEN
alle activiteiten zijn voor leden van PCOB en KBO

Bijeenkomst in 'De Schakel'
Ten eerste wil ik u een goed 2020 wensen, hoe uw omstandigheden
ook zijn. Het is alweer januari, alle feestelijkheden zijn weer geweest. De maand december was een maand van licht, misschien
niet voor iedereen en januari is lang en donker.
We kijken terug naar het kerstfeest, erg fijn met 51 mensen. De
themamiddag van 8 januari hebben we spelletjes gespeeld.
Programma: de heer Bras komt een diapresentatie houden
over de graficus/etser M.C. Escher.
Datum:
12 februari.
Lokatie:
De Schakel (adres: zie blz. 12).
Tijd:
14:00-16:00 uur.
Kosten:
€ 2.-Komt u ook?
Hartelijke groeten, Nel Pool-Verbeek.
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AANDACHT VOOR MENSEN
(PCOB)

Onze bijzondere jarigen
80, 85, 90, 95 en 100 jaar; en elk jaartje meer
In de komende periode viert een aantal leden van PCOB een kroonjaar.
5 leden vieren hun 80ste verjaardag
4 leden vieren hun 85ste verjaardag.

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag toe en bovenal een
goed nieuw levensjaar.
Er zijn deze maand mogelijk meer 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
In deze periode zijn er vijf nieuwe leden
aangemeld.
Kent u iemand die lid wil worden van onze
vereniging, neemt u dan contact op met
onze secretaris Gert Vedder, 023 537 17 88.

Overleden
In de afgelopen periode zijn vier leden overleden. Mogen zij opgenomen zijn in Gods ontferming.
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Belastinghelpers en wijkindeling
Let op: veel mensen in de wijk met postcode 2012 (ongeveer het
Rozenprieel) wenden zich nu tot een andere belastinghelper. Dit
geldt ook voor de mensen in postcodegebied 2063.
Wijkindeling volgens postcode
Het cijfer vóór de postcode (wijk) verwijst naar uw belastinghelper.
1
2
3
4
5
6

2011, 2012 behalve 'Rozenprieel', 2013, 2014, 2015, 2041, 2042,
2051
2021, 2022, 2023, 2024, 2063
2025, 2026
2032, 2033
2034, 2035, 2036, 2037
'Rozenprieel e.o.': gebied begrensd door Gasthuis-/Kampersingel,
Spaarne, Rustenburgerlaan/Frederikspark, Houtplein.

Belastinghelpers
1
dhr. Hans van Elk
023-524 62 66
2
mw. Leida Kramer
023-525 72 64
3
mw. Annamarie Angenent
023-538 44 67
4
dhr. Gerard Kortekaas
06-193 46 652
5
dhr. Harry Heemskerk
023-533 19 92
6
dhr. Peter Jongejan
06-178 17 768
Dhr. Maarten Visser (527 48 04, bereikbaar na 19:30 uur) blijft beschikbaar voor zijn huidige cliënten en nieuwe cliënten van PCOB.
Mw. Jos van der Linden (536 57 37) blijft beschikbaar voor haar huidige
cliënten.

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)
Administratie leden PCOB
Activiteiten door KBO-PCOB
Activiteiten door anderen
Belastingzaken (coördinator)
Cliënt-ondersteuner KBO-PCOB
Computercursussen
Computerhulp (coördinator)

mw. N. van Kampen
023-525 27 98
mw. de Leeuw-v.Dongen 023-526 28 77
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 Nieuwegein
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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