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Bij de voorplaat (jaarthema: windmolens in de regio)
Foto's: Harry Heemskerk

Molen De Veer.
Het is een achtkantige rietgedekte boven-/buitenkruiende grondzeiler. U herkent de vaktaal inmiddels. Toch?
[Grondzeiler: de wieken komen tot vlak langs de grond. Kruien: de
wieken op de wind zetten. Bovenkruier: alleen de kap met de wieken draaien rond om de molen te kruien. Buitenkruier: het kruien
gebeurt aan de buitenkant, met een wiel aan de staart.]
Het betreft hier een poldermolen uit 2001/2002. Hij diende oorspronkelijk om de Veerpolder te bemalen. De molen is draaivaardig, maar kan niet meer malen en is dus niet meer als poldermolen
in bedrijf. De molen is zeer geliefd bij recreanten om te bezoeken
(adres: Penningsveer 35A, 2031 AP Haarlem). De vlucht van de
wieken is 21,50 meter. De molen is het eigendom van het Recreatieschap Spaarnwoude. Hoewel de molen een bezoekje zeker
waard is, wordt de landschappelijke waarde van De Veer gering
geacht. Een poldermolen komt natuurlijk het best tot zijn recht in
de open ruimte van een polder. Deze molen heeft nogal wat gebouwen in de directe omgeving staan. Vooral de hoge zendmast
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van de PTT in de nabijheid doet afbreuk aan de uitstraling van de
molen.
U leest het goed. Deze molen is van recente datum, van 2002.
Deze molen is hier gebouwd omdat er vroeger ook al een molen
stond. Die was vier jaar eerder, op 3 mei 1998, afgebrand. Van
deze vroegere molen is het volgende bekend.
De Veer van 1701.
In of kort na 1701 kreeg de Veerpolder toestemming van Rijnland
om een 'nieuwe' molen te bouwen. Dat was nodig omdat de 'oude'
molen door ouderdom verzwakt was. De 'nieuwe' molen uit 1701
moest worden opgebouwd op de fundering/voet van de 'oude' molen.
Deze molen uit 1701 werd in 1874 voorzien van een stalen vijzel.
In 1938 werd in de molen een elektrische aandrijving op de vijzel
gemaakt. Hoewel deze installatie zodanig was ontworpen dat ook
met windkracht kon worden gemalen schijnt dit niet meer gebeurd
te zijn.
Vlak bij de molen werd later een nieuw volautomatisch gemaal gebouwd. De molen verloor daardoor zijn bestaansrecht. Er volgde
een periode van stilstand en verval. Er werd nooit meer serieus
gedacht over maalvaardig maken van de molen.
In 1980 werd met de restauratie begonnen en op Nationale Molendag 1982 was de molen aan de buitenkant weer compleet. Vanaf
die tijd was de molen regelmatig draaiend te zien en als 'open monument' een grote publiekstrekker voor recreanten.
Tot oktober 1997 is de molen bewoond geweest. In de vroege ochtend van zondag 3 mei 1998 werd deze molen door vandalen in
brand gestoken. Op de fundering en de motorvijzel na, bleek voor
de herbouw niets meer bruikbaar. In 2002 werd de tegenwoordige
molen gebouwd.

De Kleine Veer.
Vlak bij molen De Veer – bijna om de hoek – staat langs het Veerpad nog een molen(tje): De Kleine Veer. Het molentje staat aan
een sloot die in open verbinding staat met De Liede.
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Historie
Vóór de Tweede Wereldoorlog heeft een klein weidemolentje aan
de oever van De Liede gestaan, even ten oosten van het huidige
station Haarlem-Spaarnwoude. Tijdens de oorlog is het verdwenen.
Maar in 1952 kon er een nieuw 'kittig groen' molentje geplaatst
worden dat op 27 juni 1953 officieel in gebruik werd genomen.
Helaas: in 1969 bleek het molentje opeens verdwenen. Tien jaar
later worden de restanten in uiterst slechte staat teruggevonden.
Het was de bedoeling om het molentje te restaureren, maar omdat
de meeste onderdelen zwaar verrot waren, besloot men het molentje na te bouwen.
Het molentje heeft, in afwachting op
een definitieve bestemming, ongeveer een jaar naast poldermolen De
Veer staan proefdraaien. Een nieuwe
naam was daarom niet moeilijk te
vinden. Een definitieve bestemming
voor De Kleine Veer werd ook gevonden. Het Recreatieschap Spaarnwoude, eigenaar van molen De Veer,
wist dat de pachter van een stuk buitendijks land, een weidemolen goed
kon gebruiken voor het bevloeien
van een natuurgebiedje. Landschap
Noord-Holland wist wel raad met de
kleine molen.
Op 11 november 1994 is De Kleine
Veer op een kleine 100 meter van zijn oude plek teruggezet. Het
terrein staat bekend als 'de oeverlanden aan de Liede'. Het is een
buitendijks rietland dat omringd is door het water van de Liede. De
poel in dit gebiedje wordt door het molentje natgehouden. Het molentje maalt dus in en niet uit. Het beschermde gebied is een uitstekende plaats voor zeldzame broedende watervogels, zoals de
rietzangers en de roerdomp en plantensoorten zoals de orchidee.
De betonnen bak waar de molen op verankerd staat is gebouwd en
geplaatst door de Grontmij die toentertijd bezig was met de herinrichting van de Veerpolder.
Op 13 juni 1995 is De Kleine Veer officieel door Stichting Molens
Zuid-Kennemerland overgedragen aan Het Noord-Hollands Landschap. Het is een wipmolentje. De wieken hebben een vlucht van
4 meter. De Kleine Veer is een gemeentelijk monument.
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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 verwachten
17 leden hun 80ste verjaardag te vieren,
8 leden hun 85ste verjaardag te vieren,
9 leden hun 90ste verjaardag te vieren en
verwacht
1 lid haar 95ste verjaardag te vieren.
Allen van harte gefeliciteerd.
De namen en adressen van deze jarigen
staan in de gedrukte editie van de Aandacht.
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Overleden
en
in uw gebeden
aanbevolen

11 leden zijn overleden.
Hun namen staan vermeld
in de gedrukte editie van deze Aandacht.

Nieuwe leden
We mochten de afgelopen periode helaas geen nieuwe leden inschrijven.

7

BESTUUR

EN

ORGANISATIE

Van de voorzitter

Door Herrie Weber

Beste mensen,
In het vorige KBO-PCOB magazine hebt u kunnen lezen dat Manon
Vanderkaa een nieuwe uitdaging aangaat. Zij verlaat per 1 oktober
KBO-PCOB. Een groot gemis voor onze bonden.
De keren dat ik haar sprak, was ze vol belangstelling voor KBOHaarlem en later voor onze samenwerking met PCOB-Haarlem. Zij
heeft veel energie gestopt in de samenwerking tussen de Unie KBO
en de PCOB. Dankzij haar inzet zit KBO-PCOB nu aan te tafels waar
landelijk de belangen van de senioren behartigd worden en besluiten voorbereid. Wij wensen haar veel plezier in haar nieuwe baan.
Er is in Haarlem een gespreksgroep 'Verder na Verlies'. Het is een
doorlopende praatgroep voor ieder die een naaste verloren heeft,
daar een weg in wil vinden en het verlies op een draagbare manier
in het leven wil meenemen. Tijdens een ochtend worden onder professionele begeleiding thema’s besproken rondom rouw en verlies
en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Ook al is het
overlijden al langer geleden, ieder is van harte welkom.
De gespreksgroep 'Verder na Verlies Haarlem' is elke 2 de woensdag
van de maand van 10:00 tot 12:00 uur aan de Jansstraat 33. Deelname is gratis maar een vrijwillige bijdrage is welkom. De RIVMmaatregelen worden in acht genomen en desinfectie is aanwezig.
Voor meer informatie: www.stichting-nabestaandenzorg.nl of 023844 82 01.
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Van de gemeente Haarlem ontving ik folders m.b.t. een tegemoetkoming in de schoolkosten voor het net begonnen schooljaar in het
basis- en voortgezet onderwijs. Wat moet een seniorenorganisatie
met deze informatie? Zoveel schoolgaande kinderen zullen onze
leden niet hebben maar … wel kleinkinderen in die leeftijd.
De regeling Tegemoetkoming schoolkosten 2020 – 2021 is er voor
ouders met een laag inkomen en kan helpen bij de extra schoolkosten. Een moeilijk onderwerp maar u kunt eventueel uw kleinkinderen hiermee helpen. Ouders met een laag inkomen kunnen
een informatie krijgen en een aanvraagformulier aanvragen op
www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/ .
De overheid gaat helemaal over op digitaal en ook de afgeleide
instanties doen dat. KBO-PCOB protesteert hier al lang tegen en
pleit voor toegankelijke loketten voor onze senioren die niet allemaal over een computer beschikken of de vaardigheid missen om
formulieren digitaal in te vullen. Een lid van ons wilde zich inschrijven bij de Woonservice en werd daar niet geholpen. Ze moest dit
digitaal regelen maar dat kan zij niet en hulp heeft zij ook niet. Zij
beklaagde zich bij de gemeente over deze handelswijze maar zij
werd doorverwezen naar het wijkcentrum bij haar in de buurt. Tijdens de afspraak werd het aanvraagformulier netjes met haar digitaal ingevuld en verzonden. Zij blij maar ik ook blij. De gemeente
luistert goed naar ons en doet wat zij belooft. Op de binnenkant
van deze Aandacht staan de nummers van de Wijkcentra. Lees ook
blz. 17 in deze Aandacht: een nieuw initiatief van de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland.
Even iets anders. Wij zaten in het oosten van het land. En met onze
kleinzoon ben ik een dagje naar Münster geweest. Een mooie, oude
stad met veel geschiedenis en daar zijn wij beiden in geïnteresseerd. In het mooie, oude stadhuis van Münster is de Vredeszaal
waar in 1648 twee belangrijke verdragen ondertekend werden. Op
15 mei 1648 ondertekenden Nederland en Spanje hier het einde
van de 80-jarige oorlog en op 24 oktober volgde het sluiten van de
Westfaalse Vrede, de 30-jarige oorlog. Wat ik mij onvoldoende realiseerde was dat in het begin van de 17de eeuw heel Europa in
oorlog was. Vanaf 1568 Nederland en Spanje maar 50 jaar later in
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Bohemen de opstand tegen keizer Ferdinand II die uitmondde in
een totale Europese oorlog. In 1536 begonnen de vredesonderhandelingen die 10 jaar later uitmondden in De Vrede van Münster op
24 november 1648. In dit verdrag werd o.a. de gelijkstelling van
de confessies bepaald en werd de volledige soevereiniteit van de
Noordelijke Nederlanden en Zwitserland erkend. Eindelijk vrede in
Europa en dat was eind 1648.
Belangrijke diplomaten en gebeurtenissen werden in die tijd in
schilderijen vastgelegd. Voor Nederland was dat o.a. Adriaen Pauw
en de schilder Gerard Ter Borch.
Nog een Nederlands tintje in Münster. Aan de toren van de Lambertuskerk hangen twee kooien. In 1534 werd Münster ingenomen
door de wederdopers onder leiding van Jan Matthijs en Jan van
Leiden. Het jaar daarna nam het leger van de bisschop van Münster
de stad weer in en werden de leiders ter dood veroordeeld. Na de
executie werden de lichamen in de kooien voor het volk tentoongesteld. De kooien hangen er nu dus al 386 jaar.
In maart – na het uitbreken van de corona-crisis – is onze jaarvergadering uitgesteld naar het najaar. Nu het najaar aangebroken is
weten we beter, een fysieke jaarvergadering zit er dit jaar niet
meer in. Het bestuur zal binnenkort besluiten hoe de statutaire
jaarvergadering 2020 gehouden zal worden. U leest daar meer
over in de volgende Aandacht. Wij hopen in april 2021 weer een
reguliere jaarvergadering te houden met onze leden. (zie ook het
kader op blz. 19).
De jaarvergadering van KBO Noord-Holland wordt op 18 november
in Heiloo gehouden. Hier is een grote zaal en er wordt gewerkt met
afgevaardigden van de provinciale afdelingen.
In de vorige Aandacht staat dat tot 1 januari a.s. de activiteiten
niet doorgaan behalve het Praat- & Luistercafé bij Vooges. Zondagmiddag 6 september zaten mijn vrouw en ik met 28 andere leden
dus bij Vooges voor een leuke presentatie van de Haarlemse
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hofjes. Voor mij goed om weer even samen te zijn met onze leden.
Een verslagje vindt u op blz.14 in deze Aandacht.
U leest het in de krant of hoort het in het journaal: het wordt steeds
moeilijker de regels van het RIVM na te komen en het is zo belangrijk dat wel te doen. Afstand houden en vaak handen wassen. De
geluiden van de senioren over eenzaamheid nemen ook steeds toe.
Het verstoken zijn van contact met kinderen en kleinkinderen maar
ook van vrienden en goede buren. In de vorige Aandacht schreef
ik al dat koffie- of theedrinken bij buren of vrienden wel kan mits
de anderhalve meter afstand maar in acht genomen wordt. Bezoek
van kinderen en kleinkinderen nemen gelukkig onder die voorwaarden ook weer toe maar afstand houden blijft bij kleinkinderen wel
moeilijk. Bezoek ontvangen of bezoekjes afleggen is belangrijk om
eenzaamheid tegen te gaan. En haal iedere dag een frisse neus
met een wandeling, scootmobielritje of fietstochtje.
De week tegen de eenzaamheid is van 1 t/m 8 oktober 2020. Wat
doen wij eraan?

Vriendschap is te vergelijken met wijn,
rauw als hij jong is, gerijpt met de jaren

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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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.

* Praat- & Luistercafé
… in tijden van 'het nieuwe normaal…'
Zondagmiddag 4 oktober om 14:00 uur bent u weer van harte welkom in het Praat- & Luistercafé in restaurant Vooges Centraal
(Noordzijde station), adres: zie blz. 27
Gespreksonderwerp.
Deze keer gaan wij ons verder verdiepen in aparte woonvormen.
Een vervolg van de vorige keer. Het onderwerp is zó veelzijdig, dat
niet alles in één keer aan bod kan komen. In Haarlem zijn diverse
bijzondere woonvormen.
Welke woning of woonvorm past het beste bij jou?
Wonen in een huis waar je lang kunt blijven?
In een groep of liever alleen?
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Het aanbod is heel divers en
geldt voor iedereen...

Hieronder volgt nu een verslag van de vorige bijeenkomst.

Een korte terugblik op de vorige bijeenkomst van het Praat- & Luistercafé op 6 september 2020.

Op gepaste afstand waren wij met 30 bezoekers samengekomen.
Het thema 'diverse woonvormen' kreeg een andere wending…Er
werd deze keer maar één woonvorm belicht: een bijzondere
woonplek nl. de Haarlemse Hofjes. Een lezing gepresenteerd
door Willem Brand. Willem is al jaren de redacteur van de Haarlemse Hofjeskrant die eens per kwartaal gratis verschijnt bij de
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supermarkten en de bibliotheek. Aan de hand van een korte film
en vele dia’s over de Hofjes vertelde hij hierover een kleurrijk
verhaal.
Haarlem is rijk aan 23 Hofjes. Ze zijn cultureel erfgoed. De hofjes werden in de middeleeuwen vooral gesticht door gilden, particulieren of christelijke gemeenten. Er waren vroeger rijke en
arme hofjes.
Tegenwoordig worden vijf hofjes verhuurd door een woningbouwcorporatie. De overige worden toegewezen en bestuurd
door een gekozen bestuur van regenten. Op de website van
Woonservice Kennemerland vindt u hierover verdere informatie.
Het is een aantrekkelijke woonvorm waar nog steeds belangstelling voor bestaat. Dat blijkt uit de redelijk recente bouw
(2000) van de Gravinnehof aan het Spaarne. Het is, net als veel
van de oude hofjes, uit architectonisch oogpunt een sieraad voor
onze stad.
Het oudste Hofje (1395) is
het Hofje De Bakenesserkamer, gelegen aan de Wijde
Appelaarsteeg 11. Het vrij
nieuwe Johan Enschedé Hof
(2007) aan de Korte Begijnestraat, is aan dit oudste
hofje van Haarlem gebouwd.
Een ontwerp van Joost
Swarte en Henk Doll die ook
de nieuwe Toneelschuur op
hun naam hebben staan.
Het Proveniershof (waar wij, mijn man en ondergetekende wonen), is een rijksmonument. In 2014 zijn deze woningen stevig
gerenoveerd. De huizen moesten helemaal leeg omdat er asbest
verwijderd moest worden. Ook een individuele centrale verwarming werd aangelegd. Voorheen was dit collectief geregeld.
Onze binnentuin werd geheel opnieuw aangelegd en wordt nu
door de gemeente onderhouden.
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Deze lezing bleek de middag geheel te vullen, vandaar dat de
overige diverse woonvormen helaas niet aan bod konden komen.
Volgende bijeenkomst wordt u hierover verder geïnformeerd!
Met Hoffelijke Groet,
Marianne Mathijssen
Coronaprotocol.
Ons samenkomen gaat (zoals we nu kunnen overzien) volgens het
protocol van de noodverordening per 1 juni 2020. Dat houdt het
volgende in:
1. U moet zich op maandag 28 september 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
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* 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.

* iPad hulp en beeldbellen
Iedere donderdagmiddag is er computerhulp / spreekuur in de zaal
bij de Adelbertuskerk. Van 14:00 tot 16:00 uur. De RIVM-maatregelen worden hierbij gevolgd.
Voor hulp kunt u contact opnemen met:
Ton van der Voort, 06-505 17 299
a.voort4410@gmail.com
Zie ook het artikel hiernaast.

* Bingo
Vanaf 5 augustus is elke woensdag om 15:00
uur de nationale thuisBingo. Gratis deelname.
www.denationalethuisbingo.nl
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Informatiepunten Digitale Overheid
Vanaf 10 september 2020 zullen
de vestigingen Haarlem-Noord
en Haarlem-Schalkwijk van de
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
starten met een Informatiepunt
Digitale Overheid. Graag informeren wij u over deze nieuwe dienstverlening.
Wat is een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)?

Een IDO is een plek waar mensen terecht kunnen met algemene
vragen over de digitale overheid (De Belastingdienst, UWV, SVB, CAK,
CIZ, CBR, RDW, CJIB, LBIO, Raad voor Rechtsbijstand) . Zorgtoeslag
aanvragen, een afspraak maken bij de gemeente, hoe doe je dat?
Het antwoord op dit soort vragen vind je op de betreffende overheidswebsites. Maar hoe vind je die, hoe kom je daar?
Daarvoor kan de burger nu naar het informatiepunt IDO. Dat is te
vinden in de Bibliotheek Zuid Kennemerland. Vanaf 10 september
in Haarlem-Noord en Haarlem-Schalkwijk. Volgend jaar ook in de
andere vestigingen. Mensen die minder goed hun weg kunnen vinden op sites van de overheid komen naar het IDO. Zij hoeven geen
lid te zijn van de Bibliotheek, de drempel is laag. Ook is het niet
nodig om van tevoren een afspraak te maken, er is tijdens openingstijden van de genoemde vestigingen altijd iemand aanwezig
om ze te helpen. Zo willen zij burgers die minder digitaal vaardig
zijn tegemoetkomen.
Het IDO als aanvulling op de bestaande dienstverlening.
Op het moment dat burgers behoefte hebben aan meer persoonlijke hulp of hulp na het inloggen met hun DigiD, zal de IDO-medewerker van de Bibliotheek hen doorverwijzen naar de juiste organisatie.
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Nederlands Transport Museum – Nieuw-Vennep.
[Ingezonden door Jan Stuve. De tekst is van Marco de Bruin,
lid van KBO Haarlemmermeer en vrijwilliger bij het Transport
Museum Nieuw Vennep. Leuk om dit museum met (klein)kinderen te bezoeken. Jan spreekt uit ervaring].
Sinds medio 2018 is het Nederlands Transport Museum gevestigd in de voormalige Lucas Bols fabriek in Nieuw-Vennep. In
het museum exposeren 28 verenigingen die elk hun eigen
transporttoestellen onderhouden. Met de collectie transporttoestellen wordt een beeld gegeven van transport door de laatste
eeuwen heen.
Er is een vereniging die zich bezighoudt met oude historische
vliegtuigen, autobussen, kleine zeilschepen, auto's, metro,
militair transport, Fokker, brommers, fietsen, modelspoor,
flight-simulatoren en veel meer.

In het museum zijn ca 200 vrijwilligers actief betrokken. Zo
werken zij aan het restaureren van historische vliegtuigen, het
rijwaardig houden van autobussen en het reviseren van oude
militaire legervoertuigen.
Er is een duidelijke looproute langs de transporttoestellen en
op een affiche-bord worden, in het kort, de bijzonderheden van
elk toestel vermeld. Men kan ook in onze CM170 Fouga straaljager plaatsnemen en ervaren hoe het is om even piloot te zijn.
Verder wordt in de educatieve ruimtes uitleg gegeven over het
transport op de luchthaven Schiphol en in de haven van Rotterdam. Onder begeleiding van een museumgids kan er ook
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bezoek worden gebracht aan de Fokker-hal met een replica van
een Fokker FVIIb-3m uit 1924. Om het museum ook leuk en
interessant voor kinderen te maken is er een springkussen, zijn
er oudhollandse spelletjes, kleurplaten en kunnen zij papieren
vliegtuigjes maken, een quiz spelen en sjoelen.
In het museum worden geregeld leuke evenementen georganiseerd, zo is er in het verleden een boeken- en fietsenbeurs gehouden.
Voor evenementen en algemene informatie: zie onze website
nederlandstransportmnuseum.nl/
of de facebookpagina
facebook.com/NederlandsTransportMuseum/
Het museum is dagelijks open van dinsdag t/m zondag van
10:00 — 17:00. Adres: Lucas Bolsstraat 7, Nieuw-Vennep.
Voor mindervaliden beschikken we ook over een rolstoel.

Jaarvergadering KBO Haarlem 2020
Het Bestuur moet nog besluiten of, en zo ja hoe, de jaarvergadering kan plaatsvinden. Daarover leest u volgende keer meer.
De volgende stukken kunt u al lezen op de website van KBO
Haarlem.
• Verslag jaarvergadering 2019
• Jaarverslag 2019
• Voorstel Reglement KBO Haarlem.
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Zilveren Kruis voert lidmaatschapscontrole uit
van collectieve zorgverzekering KBO en PCOB
Komend najaar controleert zorgverzekeraar Zilveren Kruis of verzekerden binnen
het collectief van KBO-PCOB daadwerkelijk
lid zijn van KBO of PCOB. Mensen die onterecht gebruikmaken van de collectiviteitskorting verliezen dit voordeel.
In de collectieve zorgovereenkomst van KBO-PCOB met Zilveren
Kruis is vastgelegd dat het lidmaatschap van KBO of van PCOB
verplicht is om gebruik te kunnen maken van het aanbod en dat
het lidmaatschap zal worden gecontroleerd. Binnenkort zal Zilveren Kruis daarom een lidmaatschapscontrole uitvoeren op het bestand van onze collectief verzekerden. Dit alles vindt natuurlijk
plaats onder de privacyregels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zilveren Kruis schrijft verzekerden aan
Na de controle schrijft Zilveren Kruis de collectief verzekerden die
niet teruggevonden zijn in de ledenbestanden van KBO of PCOB
aan. Is de ontvanger van de brief geen lid, dan kan hij/zij alsnog
lid worden van de KBO of de PCOB. Als geen lidmaatschap wordt
afgesloten dan wordt hij/zij uitgeschreven uit ons collectief en verliest daarmee de kortingen en andere voordelen
Wel lid, toch een brief van Zilveren Kruis?
Mocht u, als lid van KBO of PCOB, onverhoopt een brief ontvangen
waarin staat dat u niet teruggevonden bent in ons ledenbestand,
dan gaan we dit uiteraard snel voor u rechtzetten. Wellicht is er
een klein verschil in de administratie van Zilveren Kruis en de KBO
of de PCOB. Wie (KBO-lid) onterecht een brief ontvangt, kan contact
met opnemen met het bureau van KBO-Noord-Holland via
info@kbonoordholland.nl of
telefonisch 023-750 51 55.
Of (KBO- of PCOB-lid) met het landelijk bureau van KBO-PCOB via
info@kbo-pcob.nl
of telefonisch 030 – 3400 600.
We helpen u graag, zodat u gebruik kunt blijven maken van de
collectiviteitskorting en andere voordelen!
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(ingezonden)

Covid-19-crisis duurt voort
Door Geert Wagenaer.

De corona-maatregelen houden ons stevig in de greep. Vrijwel alle
activiteiten zijn vooralsnog tot 1 januari 2021 afgelast. Enkele uitzonderingen bevestigen de regel. Behoedzaam werd de intelligente
lockdown afgebouwd maar van een 'na-de-corona-periode' kan nog
niet gesproken worden. Veel 80plussers en anderen die tot de risicogroep behoren hebben bijvoorbeeld nog geen hotels en musea
bezocht en het openbaar vervoer gemeden. 'Na-zomeren' is er voor
de meeste 80plussers dit jaar niet bij. Het nonchalant omgaan met
de anderhalve meter, handen wassen
en het dragen van
mondkapjes
doet
het gevoel ontstaan
dat de hoogbejaarden door een deel
van onze samenleving
gedwongen
worden thuis-te-blijven. Wellicht moeten de speerpunten:
wonen, welzijn &
zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving voor hun
houdbaarheid in covid-19-tijd getoetst worden. Ook belangenbehartiging, dienstverlening, informatie, kaderscholing, verdieping,
vertegenwoordiging, voorlichting en vorming vragen qua inhoud en
vormgeving om een aanpassing aan de nieuwe situatie.
Dit probleem opschrijven is natuurlijk een stuk gemakkelijker dan
een oplossing verzinnen. En ook het op de borden leggen van de
plaatselijke en provinciale besturen en het bureau van de kbo-pcob
is snel gedaan.
Maar wellicht kunnen leden suggesties doen wensen aandragen?!
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NUance

Door Gerard van de Mast

Oudergesprekken
Er zijn mensen die – als ze met je praten – hun gezicht vlakbij het
jouwe houden: je voelt hun adem, je ruikt hun geurtjes. In deze
coronatijd kun je met goed fatsoen aan zo’n gesprekspartner best
vragen om een beetje afstand te houden. Daardoor herinnerde ik
mij een situatie van lang voor de coronatoestand: de moeder van
George wilde mij, zijn leerkracht, na twaalf uur even spreken. Ze
stond in de hal van de school al op me te wachten. Het gespreksonderwerp ben ik totaal vergeten (was dus waarschijnlijk niet zo
heel problematisch). Maar het verloop – letterlijk – van het gesprek
staat me nog helder voor de geest.
Deze moeder had een opvallend gaaf, fel opgemaakt gezicht en een duidelijk geprononceerde
borstpartij. En zij was dus zo iemand die kennelijk
altijd met haar gezicht heel dicht bij dat van haar
gesprekspartner kwam. Dat gaf mij een ongemakkelijk gevoel, te meer omdat die borstpartij niet te
vermijden was. Dus ik deed telkens een stapje
naar achteren, waarna zij de kleine kloof tussen
ons weer tenietdeed. Ik weet dat het niet geloofwaardig klinkt,
maar zij en ik legden zo een parcours af langs de vier wanden van
de grote hal, zeg 10 bij 8 meter.

22

Echt waar! Na drie kwartier waren we eindelijk rond, dat wil zeggen, we stonden weer daar waar de voorstelling begon. Toen vertrok mevrouw godzijdank, blij dat ze haar verhaal kwijt kon.
Over ouders en leerlingen kan iedere leerkracht mooie verhalen
vertellen. Dus ik ook. (Overigens kan menige ouder ook sterke verhalen vertellen over de juf of meester van hun kind). Alle ouders
met wie ik probleemloos overweg kon, zakken op den duur een
beetje uit mijn herinnering weg. Maar natuurlijk blijven juiste de
heel leuke en de bijzonder vervelende ouders in mijn gedachten.
Neem die vader van wie ik, nieuwbakken schoolhoofd, alleen wist
dat de ouderbijdrage, ondanks herhaald verzoek van de penningmeester, niet betaald was. Die onbekende man, een zware jongen
met enorme kolenschoppen stond opeens bij het binnenkomen van
de kinderen om half 9 in de hal van de school. Dwars door alle
kinderstemmen brulde hij naar de lelieblanke, fragiele juf van zijn
zoontje "Joú moet ik 'ns effe hebben!!!" Het was meteen doodstil.
Voordat iemand kon reageren riep ik "Kom eerst maar even bij mij"
en ik dirigeerde hem naar mijn kamer.
"Gaat u dáár maar zitten, achter
mijn bureau" wees ik.
"Maar dat is toch joúw stoel?"
"Jawel, maar hier zit ik dichter bij
de deur, want u hebt wel érg
grote handen!"
Zo begon een serie wekelijkse
gesprekken met een verwarde
man die mij op den duur allerlei geweldige kwaliteiten toedichtte.
Mij, en zichzelf ook trouwens. Ik kwam niet van hem af. Tenslotte
sprak ik met telkens een andere collega af om tijdens zo’n wekelijkse sessie mijn kamer binnen te komen met de vraag of ik onmiddellijk even kon helpen, want …
Toen dat een paar maal zo gebeurde verscheen de man niet meer.
Hoe het hem – en zijn kind – vergaan is, ik weet 't niet. Intussen
had hij via mij wel de ouderbijdrage betaald.
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Van de voorzitter PCOB

Door Jan Hoekema
Voorzitter PCOB
Tsja, in welke fase zitten we nu eigenlijk met Corona?
Die vraag is onontkoombaar, nu ik dit medio september schrijf. In
afwachting van een bewezen werkend vaccin – en dat kan best nog
een flinke tijd duren – lijken we in een soort overgangssituatie te
verkeren. Er mag en kan best weer veel, maar onder strenge condities.
Niet iedereen houdt zich ook echt aan die condities. Flauwe Grapperhausgrappen maak ik niet, maar als je dagelijks om je heen
kijkt zie je heel veel 'schemer situaties'. Die familieverjaardag met
meer dan zes mensen mag niet meer? Maar wel – zij het met
mondkapje op – dicht op elkaar in OV en het vliegtuig? Lastig hier
de juiste koers uit te zetten, zowel voor het kabinet, de veiligheidsregio's, de gemeentes, maar ook voor u en mij.
Wel positief vind ik dat die enorme aandacht voor 'kwetsbare ouderen' lijkt te verminderen. De meeste actuele besmettingen zijn
onder jongeren en vaak redelijk makkelijk te herleiden en te lokaliseren. Ik begrijp ook wel iets van de onrust van 'de jeugd' als je
die groep al zo mag noemen.
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Maar we moeten waakzaam blijven, het is en blijft geen griepje,
integendeel. En de verpleeghuizen vormen een categorie van instellingen om echt goed op te letten. Ik heb via een familielid daar
wel de nodige ervaring mee inmiddels. En die is gemengd, ondanks
alle goede wil en inzet van de staf.
Dus opgelucht de herfst in naar het nieuwe normaal – wat dat ook
moge zijn – is er nog lang niet bij. Geen echte tweede golf, maar
genoeg verontrustende signalen, het virus is nog niet onder controle.
Voor de leden van de PCOB betekent dat naar alle waarschijnlijkheid een voortgezet aangepast, soms zelfs nogal opgesloten, leven. Gelukkig wel weer kinderen en kleinkinderen op bezoek. Het
is geen lockdown meer. Maar wel afzien van activiteiten en het
missen van vertrouwde sociale contacten. De samenwerkende ouderenorganisaties - aan de fusie wordt hard gewerkt! - doen wat
ze kunnen om u een aangepast programma te bieden. U leest daar
meer over in de Aandacht en de digitale nieuwbrieven. En juist nu
blijft het belangrijk om naar elkaar om te zien, buren, mensen in
de straat, vrienden, familie.
Laat deze tijd ook in dat opzicht bijzonder blijven, dan brengt die
ook nog iets goeds tot stand. Omzien naar en geven om elkaar, dat
wens ik u toe om te mogen ontvangen en waar mogelijk te mogen
geven. En heel praktisch wens ik u ook een goede nazomer en zo'n
fraaie Hollandse herfst. Ik spreek u weer als de novemberstormen
naderen, als tenminste dat deel van de seizoenen en ons moeilijke
klimaat blijft zoals dat was.
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AANDACHT VOOR MENSEN
(PCOB)

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

Nieuwe leden
Overleden

Er zijn geen gegevens voor
deze rubriek.
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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 en/of gedeeltelijk
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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