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Bij de voorplaat (jaarthema: windmolens in de regio)
Foto's: Harry Heemskerk
De Schoterveense Molen.
Dit is dus de molen van de Schoterveenpolder; (adres: Schoterveenpolder 1, te bereiken via de Jan Haringstraat in Haarlem). Van
deze polder is niet veel meer
over. Ooit was die polder 203
hectare groot. Maar in HaarlemSchoten zijn sinds 1920 heel veel
huizen gebouwd. En nu is de polder nog maar 2 hectare groot.
Omdat de stedenbouwkundigen
zo aardig waren de molen te behouden en een klein beetje vrijheid te gunnen. Het poldertje
wordt nu bemalen door een elektromotor, maar één of twee keer
per jaar kan dit poldermolentje
bijspringen.
Dit type molen heet een wipmolen. Deze molen bestaat duidelijk
uit twee delen: een zogeheten
ondertoren en een boventoren of bovenhuis. Als de molen groot
genoeg is, kan de ondertoren bewoond worden. Dat is bij de Schoterveense molen niet het geval.
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De vlucht van de wieken is 20,30 meter, dus een betrekkelijk kleine
molen. Over het algemeen zijn wipmolens in gebruik om polders te
bemalen. Men spreekt dan van wipwatermolens. Een verklaring
voor deze naam is simpel. Er zijn mensen die zeggen dat deze
naam verwijst naar de wippende beweging van de staart van de
molen (aan de achterzijde) als de molen op volle snelheid draait.
Als deze molens nog kleiner worden, met een wiekenvlucht van
ongeveer 8 à 15 meter, spreekt men van een 'spinnenkop'.
Om te kruien (de wieken op de wind zetten) draait de molenaar
het gehele bovenhuis met de wieken rond.
In het Groende Hart, met name in de streek van Leiden, Oud Ade,
Rijpwetering, Hoogmade, Roelofarendsveen, treft men nogal wat
wipwatermolens aan. Een gids op een rondvaartboot over de
Kagerplassen vertelde over die molens en zei dat het bovenhuis in
die streek over het algemeen rood dan wel groen was geschilderd.
Een rood bovenhuis betekende dat de molenaar katholiek was en
een groen bovenhuis dat de molenaar protestant was.
Zoals gezegd, de Schoterveense molen is niet bewoond.
Naast de molen staat de molenaarswoning. De verbouwing ervan
is vorig jaar afgerond. De woning is helemaal aardgasvrij en energieneutraal gemaakt.
Vorig jaar kreeg de bewoonster, Joyce Beneker, de Noord-Hollandse Molenprijs 2019. Het thema van de prijs was dat jaar hoe
vrijwillige molenaars invulling geven aan 'multifunctioneel en allround molenaarschap'. Joyce Beneker viel in de prijzen omdat zij
met haar enthousiasme andere vrouwen en tieners ook weet te
interesseren voor het molenaarsvak, aldus de jury. Ze leidt ook
andere molenaars op en is examinator. Ook maakte ze deel uit van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De Schoterveense molen is
mede door haar inzet een geliefde molen in Haarlem en omgeving.
De molen is een rijksmonument.
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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 13 leden hun 80ste verjaardag te vieren; 3
leden hun 85ste verjaardag en 2 leden hun 90ste verjaardag.
Van harte gefeliciteerd.
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Overleden
en
in uw gebeden
aanbevolen

Wij herdenken 15 leden die zijn overleden

Nieuwe leden
We mochten de afgelopen maand zes nieuwe leden inschrijven.
Wij heten deze leden van harte welkom.
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BESTUUR

EN

ORGANISATIE

Van de voorzitter

Door Herrie Weber

Beste mensen,
Door de coronacrisis zijn veel buitenlandse vakanties niet doorgegaan en hebben mensen hun vakantie 'noodgedwongen' in Nederland doorgebracht. Ook onder onze leden zullen er soortgelijke verhalen te vertellen zijn. Helaas zullen er ook triestere verhalen zijn
van leden, vrienden en bekenden die een besmetting van zeer nabij meegemaakt hebben. Het aan huis gekluisterd zijn en niemand
kunnen ontvangen. Een bruiloft, jubileum, verjaardag, enz. kun je
nog uitstellen maar o.a. uitvaarten niet. Dan is het een hard gelag
dat er geen afscheid van een dierbare genomen kan worden. In het
begin van de corona-uitbarsting las je vaak in overlijdensadvertenties dat later een herdenking van de overledene plaats zal vinden.
Maar de laatste weken kom ik dit in overlijdensadvertenties niet
meer tegen. Duidelijk is geworden dat het allemaal te lang gaat
duren. Zo lang de 1½ meter afstand houden van elkaar nodig blijft,
komt een herdenking of uitgesteld feest niet aan de orde, laat staan
de warmte van een begroeting of verwelkoming. We leven nu –
ondanks de warmte – wel in een 'koude' wereld. Het wachten is
volgens deskundigen op een corona-vaccinatie en die wordt – volgens diezelfde deskundigen – dit jaar niet meer verwacht. Maar er
wordt met man en macht aan gewerkt. Wie weet?
Maar hoe houd je de conditie op peil in deze periode. Juist voor
senioren is dit belangrijk. De spieren zijn toch al wat strammer. Ik
heb al gelezen dat diverse sportscholen op sportvelden of ergens
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anders buiten trainingen verzorgen, ook voor senioren. Balans,
conditie en spierkracht blijven dan zoveel mogelijk op peil. Goede
initiatieven die u in de dag- en weekbladen kunt lezen.
In mijn 'werkzame' leven zwerf ik nogal rond in vergadercentra bij
gemeenschapsgebouwen en kerken. Het valt mij dan op dat de ouderenbonden daar soms over een eigen ruimte beschikken waar
activiteiten gehouden kunnen worden en vergaderingen. Ze exploiteren de ruimte zelf met vrijwilligers. In een dorp in de Achterhoek
heeft een woningbouwvereniging een ruimte gerenoveerd en ter
beschikking gesteld aan de plaatselijke KBO-afdeling met 400 leden. Het dak is gerenoveerd, voorzien van zonnepanelen en voor
de verwarming is een warmtepomp geïnstalleerd. De vloeren zijn
ook vernieuwd. Alleen, toen ik dit artikel las, lagen wel alle activiteiten stil door corona. Maar de afdeling hoopt per september enkele activiteiten weer op te kunnen starten met o.a. koersbal, kaarten en bingo, koffiebijeenkomsten en een wekelijkse maaltijd. Ook
beweging en cursussen worden er gegeven. Dat kan ook allemaal
in kleinere dorpen waar maar één parochiekerk is en waar minder
faciliteiten zijn dan in de steden.
Tot enkele jaren terug had KBO
Haarlem in de Amsterdamstraat de
Sociëteit St. Jan de Doper die gelijkluidende activiteiten ontwikkelde.
Met het sluiten van de kerk viel toen
helaas het doek. Als KBO-PCOB
Haarlem moeten we hier eens over
nadenken. Zijn er leden die willen
meedenken, mogelijkheden zien of
suggesties hebben, geef het aan het
bestuur door.

OPROEP

Wie wil meedenken?

Wij hadden voor dit jaar een standplaats gereserveerd op een camping in de Achterhoek met het oog op het 25-jarig huwelijksjubileum van een van onze dochters in juni. Spannend of dit door kon
gaan. Met alleen de directe familie – alle vrienden vielen af en dat
is pijnlijk – kwamen zij net op 30 personen en dus kon het feest
gelukkig doorgaan. Wel vreemd in de grote entourage met zo
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weinig genodigden en op 1½ meter afstand. Feliciteren is dan zeer
moeilijk.
Voor ons was het doorbrengen van onze 'vrije tijd' in eigen land
een verademing. Een heel andere wereld dan in het drukke Westen
van Nederland. Heerlijk om naast elkaar te kunnen fietsen zonder
gestoord te worden door auto’s of op fietspaden door snelle fietsers. De ruimte om rustig te fietsen geeft al veel rust. Gelukkig
beschikken wij over e-bikes en dat is in de wind wel prettig. Ook
de actieradius wordt hierdoor vergroot. In De Gelderlander las ik
een artikel van Veilig Verkeer Nederland met het advies de e-bike
te laten begrenzen op maximaal 20 km/u. De huidige snelheid is
wettelijk begrensd op 25 km/u. Op een normale fiets rijdt een oudere fietser gemiddeld 16 – 18 km/uur. Een e-bike biedt de mogelijkheid om harder te rijden en vooral ouderen anticiperen minder
goed op deze hoge snelheid. Mede daardoor hebben ouderen meer
ongevallen dan jongeren met daarbij grotere lichamelijke gevolgen. Veilig Verkeer Nederland raadt daarom ook aan om een fietshelm dragen. Dat beperkt hoofdletsel. En als je wat ouder en
strammer bent: neem dan als extra een spiegel op je stuur zodat
je goed overzicht houdt. Die laatste raad hebben wij al opgevolgd
en met plezier: het werkt. En wat de snelheid betreft, wij houden
het op ca. 16 km/uur.
Al sinds half maart liggen de bestuurswerkzaamheden en de activiteiten stil. Vanaf begin augustus begon het aantal corona besmettingen weer licht op te lopen. Ik houd mijn hart vast als de
maatregelen weer verscherpt moeten worden. De wil om ze nog op
te volgen is danig verslapt. Mijn gedachten gaan weer naar die senioren die uit angst voor besmetting veroordeeld worden om thuis
te blijven. Ik hoop dat het mogelijk blijft/wordt om op kleine schaal
familie te kunnen ontvangen. Koffiedrinken met een goede buur of
vriend(in) moet ook mogelijk zijn. Zelf moeten we er vooral voor
zorgen vaak onze handen te wassen en de 1½ meter afstand in
acht te nemen. Ik hoop en bid om wijsheid bij onze bestuurders.

Een goede buur is – vooral in deze tijd –
beter dan een verre vriend.
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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

ACTIVITEITEN
Alle activiteiten zijn voor leden van KBO en PCOB
Alle
activiteiten
(m.u.v.
Praat- & Luistercafé) zijn afgelast en/of tenminste uitgesteld tot 1 januari 2021.
Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar onze website
www.kbohaarlem.nl
Een vriendelijk maar dringend verzoek: belt u voor informatie niet
meteen naar de contactpersonen of organisatoren van activiteiten.
Raadpleeg altijd eerst onze website! Daar is alle informatie te vinden.
Blijf gezond en houd afstand.
Groet, Jan Stuve, coördinator activiteiten.

* Bingo
Vanaf 5 augustus is elke woensdag om 15:00
uur de nationale thuisBingo. Gratis deelname.
www.denationalethuisbingo.nl
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* Praat- & Luistercafé
… in tijden van 'Het nieuwe normaal…'
Zondagmiddag 6 september om 14:00 uur bent u weer van harte
welkom in het Praat- & Luistercafé in restaurant Vooges Centraal
(Noordzijde station), adres: zie blz. 23

Gespreksonderwerp.

Deze keer gaan wij ons verdiepen in een aparte vorm van wonen.
In Haarlem zijn diverse bijzondere woonvormen aanwezig. De
rijksoverheid streeft ernaar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het zelfstandig wonen of een woonvorm kiezen
met ondersteuning of begeleiding hangt van uw persoonlijke situatie af. Wat is een geschikte woning voor uzelf en welke informatie
is er over de mogelijkheden op het gebied van wonen.
Ons samenkomen gaat (zoals we nu kunnen overzien) volgens het
protocol van de noodverordening per 1 juni 2020. Dat houdt het
volgende in:
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1. U moet zich op maandag 31 augustus 2020 tussen 13:00
uur en 17:00 uur telefonisch aanmelden bij Marianne Mathijssen tel: 06-488 25 154.
2. Maximaal 30 personen kunnen deelnemen aan de bijeenkomst.
3. Plaats van samenkomst is alleen boven in de bibliotheek
(waar ook de drankjes & snacks geserveerd worden) van
het restaurant.
4. Alle personen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
5. Een mondkapje is niet vereist.
Deze nieuwe manier van samenzijn zal voor ons allen even wennen
zijn. Maar het is helaas nog nodig gezien de huidige omstandigheden.
Uw eigen bijdrage is € 2,-Vriendelijke groet,
Commissie Welzijn
M. Mathijssen: 06-488 25 154
N. Dellebeke: 023-525 13 46

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

* Wandelen in de duinen
Voorlopig geen doorgang tot 1 januari 2021. We houden u op de
hoogte.

* Fietsen
Voorlopig geen doorgang tot 1 januari 2021.

* Bridge
Voorlopig geen doorgang tot 1 januari 2021. Wordt er eerder begonnen dan krijgen de deelnemers een mail van Hans van Elk.

* Klaverjassen
Voorlopig geen doorgang tot 1 januari 2021.

* Bijeenkomst in 'De Schakel'
Geen bijeenkomsten.
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* iPad hulp en beeldbellen
Voor hulp kunt u contact opnemen met:
Ton van der Voort, 06-505 17 299
a.voort4410@gmail.com
RIVM-maatregelen worden gevolgd (iedere donderdagmiddag).

Van de Reiscommissie
Zoals u allen al eerder in de Aandacht heeft kunnen lezen is de
zomervakantiereis van begin juli naar Vledder niet doorgegaan. Op
het moment dat wij een beslissing over het doorgaan van de reis
moesten nemen, heeft de regering de intelligente lockdown afgekondigd. Voor ons betekende het dat wij de reis moesten afgelasten.
We zijn nu zes maanden verder en het coronavirus is nog steeds niet weg. Sterker
nog, er ontstaan telkens nieuwe brandhaarden. We moeten nu een beslissing
nemen over de kerstreis. In Nederland
gelden nog steeds de R.I.V.M.-regels.
Dus 1,5 meter afstand houden, drukke
plaatsen vermijden en een mondkapje
op in de bus.
Het lijkt erop dat dit niet op korte termijn zal veranderen. Gezien
deze beperkingen heeft de Reiscommissie, ook in overleg met het
hotel, besloten ook de kerstreis dit jaar te annuleren. Helaas het is
niet anders. Bij deze beslissing heeft de gezondheid van onze deelnemers op de eerste plaats gestaan. Wij behoren tenslotte tot de
groep met een verhoogd risico.
Voor nu: blijf gezond en hopelijk kunnen we volgend jaar zomer
naar Vledder en met de kerst naar Millingen.
De reiscommissie.
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OVERGENOMEN UIT

>>> KBO-PCOB start Zomerbellijn voor senioren
24-07-2020

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is een speciale
Zomerbellijn voor senioren gestart. De lijn is er
voor ouderen die om een praatje verlegen zitten of behoefte hebben om hun verhaal kwijt
te kunnen, of zomaar even wat gezelligheid
zoeken.
Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Nu de zomervakanties zijn begonnen, merken we dat veel senioren contact met anderen missen. De kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie, de huishoudelijke hulp is ook een
paar weken vrij. Mensen voelen zich dan snel eenzaam of willen gewoon
even tegen iemand aan praten. Voor deze mensen hebben we de Zomerbellijn in het leven geroepen.”
De KBO-PCOB Zomerbellijn is op maandag tot en met donderdag van 10:00
uur tot 13:00 uur te bereiken op 030 3400 680.

>>> Meer fietsongelukken met dodelijke afloop onder senioren
28-07-2020

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) blijkt dat steeds meer
ouderen omkomen bij een fietsongeluk.
Het aantal 70-plussers dat om het leven
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is gekomen bij een ongeluk met de fiets is de afgelopen twintig jaar toegenomen met 68 procent. Van alle fietsdoden was vorig jaar 59 procent 70
jaar of ouder.
De afgelopen twintig jaar ligt het aantal fietsdoden rond de 200 per jaar,
waarvan de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is gestegen. Reden van
die stijging is dat Nederland steeds meer 70-plussers telt, maar ook omdat
deze groep steeds meer fietst, mede dankzij de e-bike. En met name eenzijdige ongelukken met een e-bike vormen een probleem, zoals tegen een
paaltje of een stoeprand rijden.
Maatregelen
Volgens KBO-PCOB is het mogelijk om met een paar eenvoudige maatregelen het aantal (dodelijke) slachtoffers te verminderen:
• Stimuleer provincies en gemeenten om de infrastructuur aan te
passen, bijvoorbeeld bredere fietspaden aan te leggen.
• Stel fietslessen voor de elektrische fiets ter beschikking, want hier
vinden veel ongevallen mee plaats.
Overigens, met enige regelmaat organiseren lokale KBO- en PCOB-afdelingen cursussen om met een e-bike te fietsen. Mocht u dit ook willen, informeer bij uw afdeling of er binnenkort een cursus is.

>>> Criminelen gebruiken spoofing
23-07-2020
Spoofing is een (digitaal) trucje dat gebruikt wordt om een andere identiteit
aan te nemen en daarmee anderen te
misleiden. Ten tijde van corona wordt
dit trucje veelvuldig toegepast en veel
mensen trappen hierin. Het voornaamste doel is om slachtoffers veel geld te
ontfutselen. Er zijn meerdere varianten van spoofing. KBO-PCOB heeft de Digibellijn hierover de laatste
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informatie gegeven, om een antwoord te kunnen geven op eventuele vragen
van senioren.
E-mailspoofing
E-mail spoofing is een veelgebruikte techniek waarbij het e-mailadres van
de afzender vervalst wordt. Het wordt vaak gebruikt bij phishingpogingen
of om spamberichten te verspreiden. Er wordt een e-mail gestuurd dat niet
van de afzender afkomstig is. De mail ziet er betrouwbaar uit, omdat het
adres gebruikt wordt van bijvoorbeeld de bank en alles er precies op lijkt
(incl. logo). Weet je niet zeker of de mail echt is? Neem dan contact op met
de afzender: organisatie of bank. Of doe gewoon niets. Niet laten misleiden
door een telefoonnummer dat in de mail wordt genoemd, maar altijd gebruik maken het nummer van de bank dat bij u bekend is. Als u het telefoonnummer uit de mail gebruikt krijgt u hoogstwaarschijnlijk een allervriendelijkst persoon aan de lijn die zich voordoet als bankmedewerker,
maar dat dus niet is.
Websitespoofing
Websitespoofing komt vaak voor in combinatie met een valse mail. Via een
link in de email kom je op een website die precies lijkt op de ‘echte’ website.
De website wordt zo goed nagemaakt, dat je het verschil niet ziet met de
echte. Het zijn vaak kleine details, bijvoorbeeld in de URL, een paar letters
verschil. Maar zo goed en geraffineerd dat iedereen erin kan lopen. Gebruik
de link niet, negeer de mail. Laat je niet misleiden en neem contact op met
de bank of organisatie, ook nu weer via het nummer dat bij u bekend is.
WhatsAppspoofing
Oplichters versturen op dit moment valse berichten via WhatsApp. Zij doen
zich dan voor als zoon of dochter, die zegt een nieuw telefoonnummer te
hebben. Meestal wordt in deze berichten gevraagd om geld over te maken,
of bankpasjes op te sturen. Deze vorm van criminaliteit komt ook voor in
sms berichten. Wees alert. Trap hier niet in! Ook worden er sms’jes en emails verstuurd waarin gevraagd wordt om je bankpas op te sturen. Vertrouw je het niet? Controleer eerst het nieuwe nummer door de persoon
(bijvoorbeeld dochter of zoon) te bellen of het oude nummer te controleren
(bij banken).
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>>> Direct gesprekken aanvragen met een geestelijk verzorger thuis
22-07-2020
Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben
als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik
verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf
nu is het mogelijk om bij vragen op het gebied van zingeving en levensvragen contact
op te nemen met een landelijk telefoonnummer om in contact te komen met een geestelijk verzorger thuis.
Voor wie?
Vanaf nu is het mogelijk om, voor wie wil, over deze levensvragen te praten.
Dat kan via het telefoonnummer 085 004 3063. Via dit nummer kunnen gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aangevraagd worden. De telefoonlijn is bedoeld voor mensen die thuis wonen van 50 jaar en ouder en
voor mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten. Een aantal gesprekken worden vergoed. De lijn is ook toegankelijk voor kinderen en
jongeren tot en met 18 jaar met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten.
Luisterend oor
Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulverlening en advies bij zingeving en levensvragen. Een geestelijk verzorger helpt mensen
erachter te komen wat voor hen van waarde is en hoe zij verder kunnen. Zij
bieden een luisterend oor, een troostend woord, en voeren verdiepende
gesprekken. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of geloof. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid zijn verzekerd.
Gesprek aanvragen
Het landelijk nummer is: 085 004 3063 (lokaal tarief). Na het intoetsen van
een postcode wordt u doorverbonden met een regionaal contactpunt. Ook
nu, in tijden van corona, zijn gesprekken thuis mogelijk. Er wordt gewerkt
volgens de richtlijnen van het RIVM.
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NUance

Door Gerard van de Mast

God in de oorlog
Mijn vorige bijdrage aan dit blad, over de houding van de Duitse
kerkleiders in de Nazitijd, eindigde met "Misschien kan een lezer
mij hierover meer vertellen". Dat betrof de arrestatie van een prelaat die niet doorging omdat die bisschop zich in vol ornaat beschikbaar hield.
En jawel, één 'Aandachtige' lezer belde me: hij wist over wie het
ging en hij nodigde me uit om erover te praten. Die lezer leende
mij een boekje met herinneringen aan het katholieke oorlogsverleden, met een bijdrage van H.W. Agterof, van 1931 tot 1950 secretaris van de Haarlemse bisschop Mgr. J.P. Huibers.
Agterof vertelt hoe twee Duitsers in de nacht van 2 op 3 augustus
1941 de Haarlemse bisschop namens Seys Inquart sommeerden er
telefonisch voor te zorgen dat het herderlijk schrijven van het Nederlands episcopaat de volgende morgen níét zou worden voorgelezen in alle kerken. Dat weigerde Huibers resoluut. Dan moesten
de Duitsers hem arresteren. "Mag ik me dan eerst even behoorlijk
aankleden?" vroeg de bisschop. Dat werd toegestaan. Even later
verscheen Mgr. Huibers in 'klein paars', dus in paarse toog, met
sjerp, borstkruis en ring. De Duitsers dropen af.
Later is er op Nieuwe Gracht 80 nog eens huiszoeking gedaan door
NSB'ers; dat leverde niets op.
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Van de man die op mijn artikeltje reageerde kreeg ik ook te leen 'God in de
oorlog. De rol van de kerk in Europa
1939–1945' door Jan Bank.
Een uitputtend complete studie die ik met
grote interesse doorploeg. (Gelukkig
volgt er geen tentamen, want mijn geheugen is omgekeerd evenredig aan mijn
interesse).

Steeds beter begrijp ik hoe Hitler en zijn trawanten erin slaagden
zoveel mensen te overtuigen en mee te slepen in hun perverse
ideeën. Zo lees ik dat Hitler op de dag na zijn aantreden als de
nieuwe kanselier, op 1 februari 1933, zich via de radio tot het
Duitse volk richtte met als slotzin "Moge de Almachtige God ons
werk in Zijn genade aannemen, onze wil in goede banen leiden,
ons inzicht zegenen en ons met het vertrouwen van ons volk gelukkig maken." Geen christen die tegen zoveel moois bezwaar zou
kunnen hebben!
Mijn vraag hoe het kon zijn dat de Duitse kerken zwegen na de
Kristallnacht van 9 november 1938 blijft onbeantwoord. Wel begrijp ik nu beter dat die kerken toen al helemaal ingekapseld waren
door nationaalsocialistische beperkingen. Bovendien was de interne communicatie tussen de bisschoppen onderling en die met
de protestantse leiders gebrekkig.
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Van de voorzitter PCOB

Door Jan Hoekema
Voorzitter PCOB
Volop zomer. Toch nog steeds een beetje vreemde, bijzondere zomer. We leven tussen hoop en vrees, terug naar het oude normaal
of leven we al in het nieuwe normaal, en zo ja wat is dat nieuwe
normaal? We zoeken nog steeds met zijn allen een evenwicht,
maar weten echt nog niet waaruit dat evenwicht zal bestaan. Permanente anderhalve meter afstand? Bijna overal mondkapjes?
Ik was zelf eind juli 10 dagen op vakantie in Frankrijk, na enige
aanvankelijke aarzeling of zo'n vakantie wel kon. Mijn vrouw – met
astmadispositie toch wel een beetje tot de risicogroep behorend –
zocht een coronavrij gebied uit, een eiland voor de kust van Bretagne. Onderweg en ter plekke merkten we hoe anders het dagelijks leven in Frankrijk inmiddels is dan het leven in Nederland. Op
alle plekken binnen, van supermarkten tot kerken, van restaurants
tot hotels, mondkapjes. Dat is wennen en niet altijd comfortabel.
Maar het werkt wel.
Wat we niet weten is wat voor effect het dragen van een mondkapje heeft op anderen. In Frankrijk merkten we verschillende effecten: afstand houden en door het mondkapje juist geen afstand
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houden. Ook in Nederland zijn de geleerden verdeeld over het effect. Wat ik wel echt hoop is dat mensen elkaar ontmoeten, op
afstand en met respect voor de regels. Vele ouderen hebben dit
voorjaar 'droog gestaan' qua contacten met familie, geliefden en
bekenden. De situatie in verpleeg- en verzorgingshuizen was echt
vaak spannend en weinig hoopgevend. Ik heb met mijn opgenomen veel oudere demente broer veel meegemaakt, ook waar het
gaat om maatregelen door de leiding van die huizen. Dat zal wat
mij betreft nog eens goed moeten worden onderzocht.
Intussen wens ik u een mooie verdere zomer toe. Het weer werkte
zeker in de eerste helft van deze augustusmaand goed mee. Maar
– zonder nu al te somber te willen zijn – het is ook wel weer veel
jaren erg warm achter elkaar en we hebben nu langzaamaan echt
een waterprobleem in Nederland. Ik ben geen onheilsprofeet maar
'we' moeten nu echt het roer omgooien.
Voor mij zelf heb ik al het nodige geconcludeerd en toegepast: weinig tot geen vlees eten, veel bewegen (wandelen, fietsen), niet of
nauwelijks vliegen en selectief zijn in wat je doet aan verplaatsingen. Ik besef terdege dat dit voor iedereen anders ligt. Ik gun bijvoorbeeld onze leden een spoedige hervatting van de zo geliefde
fiets- en bustochten. Ontspanning mag en moet er voor iedereen
zijn en zeker voor alleenstaanden is het echt belangrijk om met
elkaar dingen te ondernemen en te beleven.
Ik wens u het allerbeste met de toch ietwat herwonnen vrijheid.
Blijf bewegen, blijf gezond, en blijf deelnemen aan de maatschappij. De ouderenorganisaties zijn er voor u!
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AANDACHT VOOR MENSEN
(PCOB)

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

In de volgende periode zijn 2 jarigen: één wordt 90, de ander 95.
Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag toe en bovenal een
goed nieuw levensjaar.
Deze maanden zijn er ook enkele PCOB leden die een kroonjaar
vieren maar waarvan wij geen goed telefoonnummer hebben.
Daarom kunnen wij niet vragen of zij vermeld willen worden in de
Aandacht. Als u wenst dat wij uw kroonjaar (leeftijd met een veelvoud van 5) 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 de afgelopen periode hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld.
Tevens is door verhuizing een PCOB lid van elders bij onze afdeling
gekomen.
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 (voor zover ons bekend) twee leden
overleden.
Mogen zij opgenomen zijn in Gods ontferming.
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Adressen waarop onze eigen KBO-PCOB 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)

Buurt- en Wijkcentrums zijn tijdelijk gesloten.
In buurtcentrums en wijkcentrums zijn veel activiteiten, ook voor senioren. Loop er eens binnen en laat u informeren. Je kunt er koffiedrinken,
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

Externe Activiteiten

Zie: www.kbohaarlem.nl

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
Zuidwest
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 Kennemerhart
Activiteiten door derden
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
zie onze website www.kbohaarlem.nl
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
vacature
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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