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Kopij inleveren 
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Klachten over bezorging van Aandacht/Magazine KBO-PCOB 
KBO: mw. N.v.Kampen, ledenadministratie@kbohaarlem.nl 
PCOB: dhr. G.J. Germans,  

 

Bij de voorplaat (jaarthema: Haarlemse hofjes) 

Foto's: Harry Heemskerk 

 

Het Brouwershofje in de Tuchthuisstraat. Gesticht in 1472 door 

Jacob Huyge Roeper en zijn zus Katharina. In 1586 herbouwd na 

de grote stadsbrand van 1576. Het Brouwershofje werd na 

oprichting beheerd door het rijke Sint Maartensgilde van de 

Haarlemse bierbrouwers. Het gilde onderhield hier 22 arme 

vrouwen die te oud waren geworden om in de brouwerij te werken. 

Deze vrouwen mochten vrij wonen in het 

hofje en kregen een klein bedrag, turf en 

ieder een half vat boter. Ook hadden ze twee 

vrije stoelen in de nabijgelegen Nieuwe Kerk 

en ze kregen daar na overlijden een graf. Al 

direct bij de verbouwing in 1586 werd het 

oorspronkelijke aantal van 22 huisjes terug-

gebracht naar acht woningen. Na opheffing 

van de gilden werd de gemeente Haarlem 

eigenaar van het hofje. In 1930 werd het 

hofje door de gemeente gerestaureerd. Bij 

deze verbouwing zijn de ramen aan de 

buitengevel aangebracht. In 1987 werd het Brouwershofje weer 

gemoderniseerd. Hierbij werden twee huisjes samengevoegd tot 

één, zodat er nu vier moderne woningen zijn.  
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  AANDACHT   VOOR   MENSEN    
(KBO) 

 

Onze bijzondere jarigen 
 

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

 

 

 

 

 

 

Er zijn weer een aantal jarigen. 

13 leden worden 80 jaar 

4 leden worden 85 jaar 

5 leden worden 90 jaar 

2 leden worden 95 jaar  
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Overleden 
en  

in uw gebeden  
aanbevolen 

 

 

 

 

 

 

9 leden zijn overleden 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 
We mochten de afgelopen periode 5 nieuwe leden inschrijven. 

Hartelijk welkom.  
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Van Marjo 
 

Amper bekomen van de Covid-19 

schrokken we op de ochtend van 24 

februari 2022 enorm toen Rusland 

Oekraïne binnenviel. Ons hart stond 

even stil toen de dreiging van kern-

wapens op tafel kwam. Ooit bezocht 

ik in Nagasaki (Japan) het Vredes-

park. Vervolgens bezocht ik als enige 

van het reisgezelschap het museum 

van een pater die ten noorden van 

het Vredespark woonde. Na het val-

len van de atoombom bood hij met 

gevaar voor eigen leven medische 

hulp aan de nog levende Japanners. 

Dat bezoek liet diepe indruk achter. 

Er dwarrelen allerlei vragen door mijn hoofd, want Rusland wordt 

op het moment dat ik dit schrijf aangevallen met economische, po-

litieke en justitiële middelen en geen militaire acties en natuurlijk 

is er onder de Europese bevolking angst voor WO III. 

In mijn dagblad las ik een column van filosoof Marli Huijer. Zij 

schreef:  

"In het boek 'De klacht van de vrede' stelt Desiderius Erasmus 

dat vrede altijd te verkiezen is boven oorlog. De materiele kos-

ten en het verlies aan mensenlevens door oorlogen zijn te 

groot. Daarom verafschuwt het overgrote deel van de bevol-

king de oorlog. Erasmus roept vooral de machtigen der aarde 

op om geen oorlog te voeren maar de vrede te vestigen. Toch 

is Erasmus geen pacifist pur sang. Agressieve aanvallen van 

barbaren mogen we afweren, mits we dat doen zonder zelf 

barbaren te worden. In de zestiende eeuw waren het 'de Tur-

ken' die plunderend door Europa trokken. De 'we' die zich 

mochten weren waren de christenen. Erasmus raadt hun aan 

BESTUUR  EN  ORGANISATIE    
(KBO) 
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om de oorlog met 'christelijke middelen' te voeren: ze zouden 

de Turken moeten uitnodigen om betere mensen te worden. 

Ook nu waait de geest van Erasmus over Europa. Generaties 

groeiden op in vrede. De Nobelprijs voor de vrede wordt jaar-

lijks uitgereikt en we zijn ervan overtuigd dat zachte kracht 

van het overleg, de handel en onderhandeling wint van de 

harde kracht van wapengekletter. De morele superioriteit die 

uit Erasmus uitnodiging spreekt, haalt hij onderuit door de 

christenen te laten nadenken over zichzelf. In hoeverre hebben 

zij de oorlog over zichzelf afgeroepen? Voldoen ze zelf aan de 

hoge idealen? Of worden ze even sterk door begeerte naar 

rijkdom en honger naar macht beheerst als 'de barbaren'?  

Tot zover Marli Huijer. 

Deze houding vind je terug in ons dagelijkse leven, binnen het ge-

zin, familieverbanden, werk, school, kerk, sportclubs en KBO-

PCOB. Hoe sta jij in het leven? Welke weg kies jij? De harde weg 

of de weg tot mogelijkheden zoeken om vrede te behouden of te 

vinden? Wat kunnen wij doen met deze oorlog? 

Wat mij betreft in ieder geval bidden tot God dat Hij kracht en 

moed geeft om het geweld tegen te gaan op welke plek je ook 

staat, hetzij in Oekraïne, hetzij thuis. Vanmorgen heb ik een dage-

lijks gebedsoproep op mijn Facebook doorgestuurd met de opmer-

king: "Ik doe mee, jij ook?" Net als in WO II werd op initiatief van 

premier Winston Churchill wereldwijd op een vastgesteld moment 

één minuut gebeden tegen de oorlog. Nederland bidt dagelijks om 

16:00 uur. 

Daarnaast kun je praktisch helpen door te demonstreren, geld te 

doneren, hulpmiddelen geven, woonruimte aanbieden ter bemoe-

diging aan de vluchtelingen. Ach, je weet zelf het beste wat je wil 

of niet wil doen. Maar laten we hopen dat deze misère niet nog 

verder escaleert. 

 

Ondertussen gaat het leven in Nederland gewoon zijn gangetje. 

Tulpen staan in bloei, alsof er niets aan de hand is. Vergaderingen 

vinden plaats. Zo ook die we samen hielden met PCOB op 22-02-

2022. Ik heb toen een plan gepresenteerd voor onze zeventigste 

verjaardag op 12 oktober 2022. Het wordt een echt KBO-feest. Het 

bestuur is enthousiast en heeft al veel plannen om dit te realiseren. 

Daarnaast wil ik aan de kapstok van onze verjaardag een leden-

wervingsactie hangen met onze ogen gericht op 60+ers, want KBO 

en PCOB hebben inmiddels veel leden verloren door natuurlijk 
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verloop en helaas komen er weinig nieuwe leden bij. Om bestaans-

recht te behouden zullen we daar iets aan moeten doen. Vandaar 

dat ik een aantal plannetjes aan het bestuur heb voorgelegd, zoals:  

1. In de Doelenzaal van de Stadsbibliotheek zal de historicus 

Hein Klemann komen spreken. 

2. In de Pletterij zal onze PCOB-voorzitter Jan Hoekema een 

debat leiden met prominente Haarlemmers, waaronder burge-

meester Jos Wienen. Hij voert wekelijks vraaggesprekken met 

Haarlemse politici en publiceert korte interviews in het Haarlems 

Dagblad. Wat mij betreft de uitgelezen persoon om deze kar te 

trekken. 

3. Fotowedstrijd en tentoonstelling van de ingezonden foto’s 

in de Doelenzaal en inmiddels is er al een jury samengesteld met 

o.a. Hans Guldemond als professionele fotograaf. 

4. Wandeltocht door onbekende gedeelten van de stad die 

jaarlijks zal worden herhaald. Je moet dan denken aan een KBO-

PCOB Haarlemse wandeltocht. 

5. Misschien ook een hardloop evenement, vanaf 60 jaar. 

Ook worden tijdens het starten van het seizoen 2022-2023 allerlei 

nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals een Sing-In koor. Met een 

dirigent worden al gesprekken gevoerd. 

Wie weet komen in dit plan nog veranderingen, maar wij houden 

je op de hoogte. 

Natuurlijk komt daar meteen de vraag om te hoek kijken: Wie zou 

ons willen helpen? En dat ben jij natuurlijk. 

Je kunt je opgeven voor alles wat jij interessant vindt om te doen 

bij onze coördinator Activiteiten Jan Stuve. Het mailadres is: 

jstuve@1945gmail.com  

Mail je naam, telefoonnummer en welke bijdrage/inzet jij wilt le-

veren voor de ledenwerfactie. En het bestuur kijkt uit naar jouw 

reactie. 

 

Namen noemen we niet 

Het bestuur van KBO Haarlem ontving kortgeleden een geweldige 

opsteker. Een KBO Haarlem lid stortte een extra gift en wil dit jaar-

lijks gaan doen. We zijn hem zeer erkentelijk. Ik ervaar dit als een 

bevestiging dat we op de goede weg zijn. Inmiddels is er een be-

dankbrief verstuurd. Heel hartelijk dank. Aan welk project we deze 

gift gaan besteden moet nog besloten worden en dat zal zeker ge-

publiceerd worden. 
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Bezoek 

Op onze KBO-PCOB vergadering is Arno v d Vuurst de Vries van 

Het Verhalenhuis bij ons op bezoek geweest. Hij vertelde op en-

thousiaste wijze over deze organisatie. Een en ander staat op de 

website van onze KBO. 

 

Penningmeester 

Tijdens de KBO-Haarlemvergadering heeft Theo Vermeij zich te-

ruggetrokken als penningmeester. Gelukkig blijft hij wel zitting 

houden in het bestuur. Dit besluit verplicht ons een nieuwe, digitaal 

vaardige penningmeester te vinden. Wie-o-wie zou deze job op zijn 

of haar schouders willen nemen? Wil je interactie over het penning-

meesterschap, mail dan naar voorzitter@kbohaarlem.nl  

 

ALV 

De Algemene Leden Vergadering nadert met rasse schreden. We 

zijn druk bezig met de voorbereiding. Op de website staan het be-

leidsplan 2022-2025, het Algemeen Reglement en de agenda.  

 

Herrie Weber neemt dan afscheid. Na 12 jaar voorzitterschap heeft 

hij als extraatje tijdens het afgelopen jaar het secretariaat waar-

genomen. Grote hulde voor hem. En uiteraard zoeken wij een 

waardige opvolger. Wie wil het bestuur komen versterken? Van-

zelfsprekend is dat er digitaal gewerkt wordt. Dus vaardig zijn in 

de computerwereld is een must. Heb je vragen over deze job, of 

belangstelling bel of stuur een mailtje naar voorzitter@kbohaar-

lem.nl Voor meer informatie kun je mij ook bellen. Het nummer 

staat op bladzijde 2 van Aandacht. 

 

Ook nemen we op deze vergadering afscheid van Dames Klunder, 

de voorzitter van Communicatie & PR. Samen met Herrie heeft hij 

vele jaren bestuurswerk verricht en vertegenwoordigde hij KBO-

Haarlem in KBO Noord-Holland.  

Wij zullen ze beiden erg gaan missen.  

 

Maar groot nieuws is dat Lydia Heerens is aangenomen als lid van 

de Communicatie & PR. Lydia, vanaf deze plaats heten wij je van 

harte welkom en we hopen op een prettig samenwerking. 
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(vacature) 

 

 

Binnen het bestuur van KBO Haarlem is de plaats van een 

Secretaris 
vacant. 

 

Wij zoeken een secretaris die geïnteresseerd is in zorg voor se-

nioren en verantwoordelijkheid wil dragen voor de voorberei-

ding en organisatie van bestuursvergaderingen in samenwer-

king met de overige bestuursleden en de Algemene Vergade-

ringen (agendering, convocaties, notulen e.d.). 

De secretaris coördineert ook de informatie betreffende vereni-

gings- en bestuursactiviteiten in en buiten de vereniging. Het 

secretariaat fungeert als postadres voor instanties in en buiten 

de vereniging. De secretaris is belast met het voeren van de 

officiële correspondentie van de vereniging en houdt ook het 

archief van de vereniging bij. 

 

Heeft u interesse in deze boeiende vrijwilligers job, dan kunt u 

uw per e-mail reageren naar voorzitter@kbohaarlem.nl 
 

 
 

(Vacature) 

 

 

Binnen het bestuur van KBO Haarlem is de plaats van een  

Penningmeester 
vacant. 

 

Wij zoeken een digitaal vaardige penningmeester die als lid van 

het dagelijks bestuur verantwoordelijkheid wil dragen voor alle 

financiële stromen binnen onze vereniging. Affiniteit met senio-

ren is een pré. 

 

Hebt u interesse in deze boeiende vrijwilligers job, dan kunt u 

per e-mail reageren naar voorzitter@kbohaarlem.nl 
 

 

mailto:voorzitter@kbohaarlem.nl
mailto:voorzitter@kbohaarlem.nl
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Algemene ledenvergadering KBO 
 

Op woensdag 6 april wordt de Al-

gemene Ledenvergadering 2022 

gehouden. De agenda voor de ver-

gadering staat in deze Aandacht, 

de andere vergaderstukken staan 

op de website. 

U wordt verzocht u aan te melden 

met vermelding van uw mailadres. 

De vergaderstukken worden dan 

ook nog digitaal aan u toegezon-

den. Wenst u ze op papier te ontvangen, dan kunt u dat doorgeven 

bij de aanmelding. 

Als u zich al aangemeld hebt zonder uw mailadres door te geven, 

dan kunt u uw mailadres alsnog doorgeven. 

 

Er zijn vacatures. Dames Klunder is aftredend als lid van het be-

stuur en Herrie Weber als secretaris. Bovendien zoeken we een 

penningmeester. Voor deze vacatures kunt u zich aanmelden bij 

het secretariaat t.a.v. secretaris@kbohaarlem.nl of telefonisch. In-

spreken is mogelijk. 

Het bestuur vergadert zeven à acht keer per jaar. Elk bestuurslid 

heeft een 'aandachtsgebied' d.w.z. dat zij/hij contact onderhoudt 

met een commissie of activiteit. 

 

De twee bestuursleden die afscheid nemen, hebben allebei met 

veel plezier 12 jaar of langer als lid van het bestuur gefunctioneerd. 

Maar er komt een tijd om het stokje over te dragen aan 'jong 

bloed'. Er komen nieuwe uitdagingen op het bestuur af. De tijd 

staat niet stil. 

KBO Haarlem heeft leden van 50 jaar tot ouder dan 100 jaar. Voor 

deze diversiteit aan leden met hun verschillende interesses moeten 

andere activiteiten ontwikkeld worden. KBO Haarlem heeft daar 

ruimte voor, samen met PCOB Haarlem met wie we al enkele jaren 

samenwerken. U kunt uw ideeën altijd kwijt bij onze bestuursleden 

of het secretariaat. 

 

Herrie Weber 
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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN  
AFDELING HAARLEM 
 

H.J.J. Weber, secretaris 

secretaris@kbohaarlem.nl 

 

Geachte leden, 

 

namens het bestuur van KBO Haarlem nodig ik u uit voor de  

Algemene Ledenvergadering 2022 op woensdag 6 april a.s. van 

10:00 – 12:30 uur in de Ontmoetingsruimte van de Moeder van de 

Verlosserkerk aan de Prof. Eijkmanlaan 48. 

 

 

AGENDA  

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter, mw. Marjo 

Wolse–de Weijze. 

2. Mededelingen en vaststellen van de agenda. 

3. Vaststellen van het conceptverslag Algemene Ledenverga-

dering 2021. 

4. Jaarverslag 2021. 

5. Financieel verslag 2021. 

Verslag kascommissie, dhr. Ton van der Voort en dhr. Da-

mes Klunder. 

Decharge bestuur. 

Benoeming nieuwe kascommissie: dhr. Dames Klunder, dhr. 

Herman Broek, reserve 

6. Huishoudelijk Reglement. Bespreking artikel 5 en vaststel-

ling. 

Toelichting: 

Het Huishoudelijk Reglement is in 2020 vastgesteld. 

Artikel 5 is toegevoegd i.v.m. de Wet Bestuur en Toetsing 

Rechtspersonen. (WBTR) 

7. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar Nancy van Kampen. 

Toelichting: 

Statutair bestaat het bestuur uit min. 3 en max. 7 perso-

nen. Er zijn 2 vacatures. Kandidaat-bestuursleden kunnen 

zich aanmelden tot 31 maart 2022 met een motivatie van 
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hun kandidatuur en belangstelling voor een functie. De aan-

melding kan dan op de ALV beschikbaar zijn. 

8. Ingebrachte agendapunten. 

Toelichting: 

Eventuele agendapunten voor 31 maart aanmelden. 

9. Samenwerking KBO-PCOB op landelijk, provinciaal en plaat-

selijk niveau. 

10. Afscheid scheidende bestuursleden: 

dhr. Dames Klunder. 

dhr. Ton van Meurs als penningmeester. 

dhr. Herrie Weber als secretaris. 

11. Rondvraag en sluiting.  

 

Na de vergadering gelegenheid met elkaar bij te praten, gevolgd 

door een lunch. 
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AANDACHT VOOR MENSEN 
(PCOB) 

 
 

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

en elk jaartje meer 
 

   

   

1 lid viert haar 80ste verjaardag 

2 leden vieren hun 85ste verjaardag 

Wij wensen ook alle andere jarigen een fijne verjaardag toe en bo-

venal een goed nieuw levensjaar. 

 

Overleden 
In de afgelopen maanden zijn 3 PCOB leden 

overleden. 

 

 

 

 

Leden die een 'kroonjaar' vieren, noemen we in de Aandacht. Dat doen we 

na telefonisch contact en met uw goedvinden. Als wij uw (goede) telefoon-
nummer niet hebben, blijft vermelding dus achterwege. Wilt u toch ge-
noemd worden, neem dan contact op met ons bestuur. Zie bladzijde 2. 
 

Wanneer een PCOB-lid overlijdt, kunnen de nabestaanden ons laten weten 
dat dit overlijden in de Aandacht mag worden vermeld. Stuurt u dan een 
berichtje per e-mail naar secretaris.pcob@kbohaarlem.nl  
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BESTUUR EN ORGANISATIE 
(PCOB) 

 

Van de voorzitter 
 

 

 

 

door Jan Hoekema, 

voorzitter PCOB afd. Haarlem 

 

Beste mensen, 
 

Het voorjaar nadert en is – nu ik dit tik – vanuit mijn raam zicht-

baar: zonneschijn, en ook de temperatuur gaat omhoog. Nu nog 

zo nu en dan een drupje regen om herhaling van het extreem droge 

voorjaar van 2020 te vermijden, hoop ik vanuit het bredere kli-

maatperspectief. 

Mijn gedachten gaan deze dagen veel en vaak terug naar voorjaar 

2020. Toen, rond 13 maart, ging Nederland opeens op slot; een 

ongekend fenomeen. We waren als land en volk getroffen, er is 

veel leed geweest, van verpleeghuizen tot in gewone gezinnen. 

Maar er was ook saamhorigheid, zingen voor zorgmedewerkers, 

omzien naar elkaar, hechtere banden met familie en vrienden. Dat 

lijkt nu met de opening van de maatschappij aan het verdwijnen. 

Ik hoop dat er van deze twee jaar nog iets zal blijven aan groter 

bewustzijn van de kwetsbaarheid van ons leven, van de natuur, 

van de aarde. En van het als mensen op elkaar betrokken zijn, 

binnen de kring van familie en vrienden, maar ook bijvoorbeeld 

met je buren en andere naasten. 

Een praktisch voorbeeld. Omdat mijn vrouw nu ook positief is ge-

test (en ik afgelopen zondag al), belde ik even de buurman of hij 

of zijn vrouw in staat waren iets voor ons in huis te halen. Ja na-

tuurlijk zei hij en binnen 10 minuten was het geregeld. Thuis wer-

ken helpt dan wel, maar de kern is: zie om naar elkaar. Dat is de 

christelijke boodschap van naastenliefde, eigenlijk een gebod. Het 

is van belang dat we ons aan dat gebod houden als permanente 

opdracht. 
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Intussen zijn ook de activiteiten van PCOB en KBO weer opgestart. 

Samen met onze grotere broer/zus zullen we proberen dit jaar 

weer een mooi programma te gaan bieden met voor elk wat wils. 

We doen dat wel tegen de zorgelijke achtergrond van teruglopende 

aantallen leden, met ook weinig aanwas van onderop. We breken 

ons daarover telkenmale het hoofd, maar een eenvoudige oplos-

sing is er niet. Misschien een wat lossere structuur met meer na-

druk op activiteiten en minder op de ouderwetse ledenbinding? 

Maar zo werken we eigenlijk al, toch? Het zoeken bij onze PCOB 

naar nieuwe bestuursleden toont wel aan dat de oude manier van 

werken niet meer per se voldoet. En ja, waar blijven de jonge zes-

tigers? Je ziet ze super actief zijn, die al dan niet krasse (wat een 

woord!) senioren, in de stad, in de musea, in de Toneel-/Film-

schuur. Maar dan op zichzelf en zonder het verband van een struc-

tuur als een ouderenvereniging. Daarvoor komt een vrienden ap-

pgroep ofzo in de plaats. 

Enfin, thema's te over voor een goede reflectie later dit jaar. Daar-

voor biedt het aanstaande jubileum van KBO Haarlem, voldoende 

gelegenheid. Die bereikt de jonge seniorenleeftijd van 70 jaar. En 

met de energieke nieuwe voorzitter, Marjo Wolse, zal er zeker een 

mooi programma 

uit de bus komen 

met viering, debat 

en reflectie. Omdat 

we toch alles samen 

doen: we zien el-

kaar daar maar ho-

pelijk ook eerder. 

Het ga u goed, ook 

in de komende we-

ken als opmaat voor 

de eerste 'normale' 

Pasen in drie jaar. Ik verlang nu al naar een live Mattheüs Passion. 

U hopelijk ook! 
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Contributie 2022 voor PCOB 
Graag zelf overmaken, u krijgt geen acceptgiro meer! 

 

Aan PCOB-leden die hun contributie voor 2022 nog niet hebben 

betaald verzoek ik vriendelijk dit alsnog z.s.m. te doen. Het bedrag 

is voor 2022 verlaagd naar € 25,-- voor een individueel lid en  

€ 45,-- voor partners. 

Het bankrek.nr. is NL12 RABO 0149 6702 57 t.n.v. PCOB Haarlem 

e.o. Betaalt u onder vermelding van uw naam+postcode en 'Con-

tributie 2022' 

Ik heb ervaren dat sommige senioren liever niet elektronisch ban-

kieren. Daarom is het mogelijk om deze contributiebedragen op 

verzoek bij deze senioren thuis op te halen. U krijgt dan een on-

dertekend bewijs dat u contant heeft betaald. Heeft u interesse om 

op deze manier te betalen, bel mij 023-527 48 04 ’s avonds na 

19:30 uur. 

Let op dit verzoek is niet bestemd voor de KBO leden. Zij worden 

zelf benaderd door de penningmeester van de KBO. 

Bij voorbaat dank! 

Uw penningmeester. Maarten Visser,  

telnr. 023-527 48 04 (na 19:30 uur). 

 
 

Vooraankondiging 

Algemene Ledenvergadering PCOB 
woensdag 11 mei 2022 

 

Met blijdschap kan ik u berichten dat we na twee jaar eindelijk weer 

de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering willen organiseren. Alle 

PCOB leden zijn op 11 mei 2022 van harte welkom in De Schakel, 

Pijnboomstraat, Haarlem. 

 

In deze vergadering informeren wij over afgelopen (corona-)jaren 

en over onze plannen in de toekomst. 

De agenda volgt in het meinummer van de Aandacht. 

U bent van harte uitgenodigd! 

 

Bestuur van PCOB-afdeling Haarlem e.o. 
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NUance 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

door Gerard van de Mast 

 

 

Medailles of een kruisje 
 

In de schuur bewaar ik een emmertje gevuld met veel gouden me-

dailles, een paar zilveren en een enkele bronzen. Dat emmertje is 

de stille getuige van mijn atletiekloopbaan. Ja, ik was de winnaar 

van allerlei nationale atletiekwedstrijden, gevreesd door atleten, 

bewonderd door toeschouwers. Niettemin ben ik vrijwel onbekend 

gebleven omdat ik de pers altijd wist te ontlopen (en voor een at-

leet van mijn klasse vormde dat een aparte tak van sport). En ca-

mera’s werden in mijn tijd nog maar sporadisch gebruikt. 

Ik acteerde alleen in regionale of nationale evenementen: bij de 

afkorting EK dacht ik eerder aan de stand van de maan dan aan 

Europese Kampioenschappen. Het hele gedoe met volksliederen en 

vlaggen vond ik altijd vreemd.  

"Wij! hebben goud."  

"Nee, ik! heb goud”.  

Even misleidend als een Duitse krant, later, die bij de verkiezing 

van Ratzinger kopte: "Wir sind Pabst!" 

Goed, ik beperkte mijn optredens dus tot het vaderland. Dan val 

je niet zo op en het helpt om bescheiden te blijven. Dat viel niet 

mee: soms was ik al in de kleedkamer als de andere deelnemers 

uitgeput finishten. Ik blonk uit in alle takken van atletiek, maar 

mijn favoriete bezigheid was hordenlopen: moeiteloos over die 

witte hekjes springen, heerlijk! 
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Bij een sportevenement in Deventer stond een eenzaam jochie van 

zeg 7 jaar hartverscheurend te snikken: hoe hij ook zijn best deed, 

hij had nog nooit een medaille gewonnen. Dus toen ik aan de beurt 

was voor de 100 meter horden, zette ik dat joch op mijn nek en zo 

bereikten hij en ik de finish, weliswaar niet als eersten, maar als 

derden. Een sombere bobo twijfelde of onze hordeloop wel geldig 

was. In de reglementen staat wel omschreven wat de afstand tus-

sen de horden moet zijn, en de hoogte etc. Doch over het meevoe-

ren van een kind tijdens een hordenloop zegt het reglement niets. 

Wellicht voorkwam mijn schietgebedje tot Sint Christoffel diskwa-

lificatie. Ik ontving dus de bronzen medaille die ik natuurlijk aan 

dat jochie gaf: hij was er overgelukkig mee. Nog steeds bewaart 

hij die kostbare medaille, weet ik, want we houden nu al jaren con-

tact. 

In mijn emmertje vol medailles ontbreekt – en dat doet pijn – het 

Elfstedenkruisje. Ik heb het niet en ik zal het ook nooit meer kun-

nen bemachtigen. Dat zit zo: 

Rond mijn twintigste zag ik hoe Rei-

nier Paping de winnaar werd van de 

zwaarste Elfstedentocht ooit. Ik liet 

mij daarna onmiddellijk inschrijven 

als lid van de vereniging 'De Friesche 

Elfsteden', niet als wedstrijdrijder 

maar als toerrijder, wetend dat de 

volgende tochten altijd minder zwaar 

zouden zijn dan die van Paping. 

Jammer genoeg kon ik aan tochten 

die volgden niet meedoen: mijn werk 

liet dat niet toe. Mijn omgeving dreef 

de spot met mijn Elfstedenkoorts: "Je 

kan niet eens schaatsen" klonk het 

honend. Daar hadden ze een punt! 

Maar ik vind dat je als toerrijder van 

een tocht van 200 kilometer best de 

eerste 10 kilometer kunt besteden aan het leren schaatsen. 

Maar ik ben geroyeerd als lid van de Elfsteden. Waarom?  Navraag 

leverde niets op. Via een voormalig rayonhoofd kwam ik uiteinde-

lijk achter de reden van mijn uitsluiting: ik ben een te warme per-

soonlijkheid en dat kan schadelijk zijn voor de kwaliteit van het ijs. 
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INGEZONDEN 
 
'Wonen-welzijn-zorg' is één van de vijf speerpunten van de KBO-

PCOB. De politiek vindt dat alle ouderen in Nederland zo lang mo-

gelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. De meeste ouderen wil-

len dat ook. En ook de meest kwetsbaren moeten in staat zijn (of 

worden gesteld) op een kwalitatief goede manier thuis oud te wor-

den. Dit is echter een streven dat klaarblijkelijk nog te weinig de 

verkiezingsprogramma's kan halen. Door de coronapandemie van 

de achterliggende twee jaar is onze samenleving ingrijpend ge-

raakt. De coronamaatregelen waren voor de oudste en kwetsbare 

senioren bijzonder zwaar. Het thuis blijven wonen zorgde voor een 

mate van onvoorzien isolement. Desondanks is naar mijn mening 

de wens om thuis ouder te worden overeind gebleven. Omdat het 

speerpunt 'wonen' van de KOB-PCOB moet delen met de aan-

dachtsgebieden 'welzijn en zorg', is een herschikking nodig zodat 

geschikte woonruimte voor ouderen meer aandacht krijgt in de 

speerpunten en de belangenbehartiging op lokaal, provinciaal en 

landelijk niveau. 

 

Geert Wagenaer 
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ACTIVITEITEN 
voor leden van KBO en PCOB 

 

 Agenda   
 
 

22 maart t/m 20 april 
 

 

 Wandelen in de duinen 

 Elke woensdag  zie blz. 29  

 Bridge  

 Elke laatste woensdag van de maand   

 Klaverjassen 

 Elke donderdagmiddag.  zie blz. 30 

 IPad hulp (en hulp bij QR-code)  

 Elke donderdagmiddag om 14:00 uur zie blz. 27 

 

  4 apr. Aanmelden voor de MuseumPlusBus zie blz. 24 

  6 apr. Algemene ledenvergadering KBO zie blz. 11/12 

10 apr. Praat- & Luistercafé  zie blz. 23 

13 apr. Fietsen  zie blz. 29 

13 apr. BijSchakelen  zie blz. 30 

15 apr. Sluiting aanmelding Ontmoetingsdag zie blz. 28 

20 apr. Ontmoetingsdag  zie blz. 28 

20 apr. Aandacht 267 verschijnt   

 

Vooruitblik                (om alvast in uw agenda te noteren) 

 

22 apr. Reis met de MuseumPlusBus   zie blz. 24 

  3 mei Aanmelden voor Zomerreis zie blz. 22 

11 mei Algemene Ledenvergadering PCOB zie blz. 17 

4-8 juli Zomerreis  zie blz. 22 

12 okt. KBO Haarlem bestaat 70 jaar  

 

Meer informatie: zie www.kbohaarlem.nl  
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*   Beste leden van KBO en PCOB, 
 

Nu de RIVM-maatregelen enigszins versoepeld 

zijn, gaan onze activiteiten van coronastand naar 

de activiteitenstand. Veel activiteiten zijn al op-

gestart of gaan weer beginnen. Op woensdag 6 

april is de Algemene Ledenvergadering in de ont-

moetingsruimte van de Moeder van de Verlosser-

kerk, ook worden er al voorbereidingen getroffen 

voor een ontmoetingsdag na Pasen (zie elders in 

deze Aandacht) en een bingo. 

Voor een actueel overzicht van activiteiten: zie onze website 

www.kbohaarlem.nl 

 

Wees voorzichtig en blijf gezond. 

Warme groet, 

 

 

 

*   Zomerreis 
 

Het mag weer! 

Na 2 jaar geen zomerreizen te 

hebben georganiseerd mogen we 

nu weer op reis.  

Om alvast te noteren:  

de zomerreis vindt plaats van 4 tot 8 juli 2022. 

U kunt zich aanmelden op dinsdag 3 mei as. 

De reis gaat naar Hotel Brinkzicht in Vledder. 

De eigenaar van Hotel Brinkzicht heeft de coronaperiode aange-

grepen om het hotel grondig te verbouwen. Zo is er een nieuwe 

ontbijtzaal gekomen en een compleet nieuw restaurant. Een vier 

sterren hotel waardig. 

Het volledige programma en de kosten zullen in de volgende Aan-

dacht worden gepubliceerd. De luxe touringcar van Hotel Brinkzicht 

staat al voor ons klaar. Noteer alvast de datums in uw agenda. 

 

De reiscommissie.  
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*   Praat- & Luistercafé  
Elkaar ontmoeten in een goede sfeer en praten over ouder worden; 
gedachten en meningen willen delen met elkaar. 
 

Gespreksthema: Een ode aan de liefde. 

Gastspreekster: Marianne Visser van Klaarwater. 

Marianne was 64 jaar en ruim acht jaar we-

duwe, toen zij een nieuwe relatie met Peter 

kreeg. Hij was 17 jaar weduwnaar. Na een 

knipperlichtrelatie hebben zij samen de pro-

blemen die zij hierbij ondervonden door de 

wederzijdse liefde overwonnen. Uiteindelijk 

gaven zij elkaar in 2016 hun ja-woord. 

U hoort een persoonlijk openhartig verhaal 

door Marianne waarin ook de rol van het ge-

loof in haar leven wordt belicht. Zij is met recht een echte doorzet-

ster die met vallen en opstaan haar weg in het leven zoekt door 

trouw aan zichzelf te blijven. Een inspirerend levensverhaal om met 

anderen te delen. 

 

Dankbaar dat wij deze overdenking met elkaar kunnen delen.  

Het beantwoorden van vragen hierover en het napraten door de 

aanwezigen wordt zeer op prijs gesteld. Hierbij nodigen wij u 

weer van harte uit op: 

 

Datum/tijd:  Zondagmiddag 10 april 2022 om 14:00 uur. 

Plaats:  Restaurant Vooges Centraal (achterkant station), 

Kennemerplein 6, 2011 MJ Haarlem. 

Kosten:  € 2,-- 

 

Onder het genot van een drankje en een hapje bespreken we dit 

onderwerp in een ontspannen sfeer met elkaar. 

 

Warme Brasa 

 

Commissie Welzijn. 

M. Mathijssen 

N. Dellebeke 
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*   De MuseumPlusBus 
 

De MuseumPlusBus is een uniek initiatief voor ouderen in Neder-

land. De bus rijdt elke doordeweekse dag een groep ouderen naar 

één van de veertien deelnemende musea. Het gaat om ouderen die 

écht niet meer zelfstandig een museum 

kunnen bezoeken. Vaak komen onze deel-

nemers uit verzorgingstehuizen, maar ook 

andere groepen ouderen kunnen – mits ze 

voldoen aan de criteria – mee met de bus. 

En dit allemaal dankzij de VriendenLoterij en haar deelnemers. 

(Stichting Museum Plus Bus) 

 

En nu mogen wij weer mee. Hopelijk gaat het nu wel door… We 

gaan naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Doel van de Museum 

Plus Bus is om mensen die er niet zo makkelijk toe komen naar 

musea te brengen. Er is zelfs een lift om een rolstoel in de bus te 

krijgen. 

 

Wie: de deelnemers moeten 70+ zijn 

Wanneer: vrijdag 22 april 2022 

Opstapplaats: op de hoek de Pijnboomstraat / Schoterweg 

Instaptijd: vanaf 09:30 uur 

Vertrektijd: om 10:00 uur 

 

Programma: 

ca 11:00 uur aankomst in Amsterdam. 

11:30 uur  we drinken koffie en gebruiken de lunch in Bras-

serie Zuiderbad tegenover het museum 

12:30 uur we wandelen naar het museum 

12:45 uur aankomst bij het museum 

13:00 uur begin van de rondleiding o.l.v. mensen van het 

museum. In 3 kleinere groepjes. 

14:15 uur vanaf nu is er gelegenheid om zelfstandig rond 

te kijken. 

15:00 uur vertrekken we uit het museum en gaan we op 

terugreis. 

ca. 16:00 uur terug bij onze opstapplaats in Haarlem. 

 

Kosten:  € 11,00 
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Busreis en toegang tot het museum zijn gratis. 

U betaalt alleen zelf de lunch. 

Lunchmenu: Kippensoep 

 broodje Kwekkenboom kroket 

 koffie/thee 

(de broodjes zijn witte zachte bolletjes). 

 

Aanmelden: 

maandagmorgen 4 april 2022 vanaf 08:00 uur bij  

Ronny Visser tel. (023) 526 13 05. 

Geef wel aan of u een rolstoel of rollator meeneemt. 

 

Betalen: 

Als u mee mag, kunt u het bedrag overmaken op rekening 

NL15 INGB 0007 2874 57 t.n.v. KBO Haarlem afd. Reizen 

 

 

 

KBO Haarlem in 2018 

met de MuseumPlusBus 

in het Rijksmuseum. 
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*   Wat eten we vandaag?    
 

Ik heb positieve reacties mogen ontvangen op onze nieuwe ru-

briek. Het waren vooral berichtjes dat de recepten goed bevallen 

waren. Helaas was daarbij maar één bericht met een nieuw bijge-

voegd recept. Dat kwam 

van mevrouw Wil van der 

Veld en ik wil het graag bij 

u introduceren. 

Het recept is voor 2 à 3 

personen en wordt geser-

veerd in een middelgrote 

ovenschaal. 

 

 

 

 

 

Gesmoorde knolselderij met prei, ham en kaas 

 

Ingrediënten: 

- 1 middelgrote selderieknol 

- 1 prei 

- 2 eetlepels droge witte wijn 

- 100 gram gekookte ham in reepjes 

- 1 dl room of kookroom 

- 40 gram boter 

- 40 gram geraspte oude kaas 

- zout en peper 

 

Verder benodigd: 

- koekenpan of hapjespan 

- middelgrote ovenschaal 

 

Bereidingswijze: 

Snij de knol in plakken van ongeveer 3-4 cm. Schil de plakken en 

snij deze in reepjes van ongeveer 5 cm. Snij de prei in smalle halve 

ringen. Alles goed schoonspoelen onder de kraan en goed droog-

deppen. Vervolgens de 40 gram boter in een pan smelten. Eerst de 

prei door de hete boter en daarna de knolselderie smoren. Alles 
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goed omscheppen. Schenk de wijn erover en voeg zout en peper 

toe. Ongeveer 16-18 minuten zachtjes laten smoren. Voeg de ham, 

de helft van de kaas en de room erbij. Doe dit mengsel in de mid-

delgrote ovenschaal en strooi de rest van de kaas erover. Plaats de 

ovenschaal in de oven (onder de grill) op 180 graden en laat het 

goudbruin bakken. 

Er kan eventueel knapperig stokbrood of gebakken aardappelen / 

krieltjes bij geserveerd worden. 

 

Smakelijk eten. 

 

Om deze rubriek te kunnen laten slagen heb ik meer enthousiasme 

nodig van leden (mannen en vrouwen) die graag koken. 

Ik hoop weer op positieve reacties en dan graag met een bijge-

voegd recept. Doen hoor!!!  

Geen bezwaar als u niet over een computer beschikt. U mag het 

recept ook per post sturen naar: 

Nel Pool,  

 

 

 

 

 

 
*   Hulp bij laptop, tablet en smartphone 
 

Het spreekuur is bedoeld voor vragen 

en/of problemen met laptops, tablets, 

iPads, iPhones en smartphones. 

Ook met vragen over software helpen 

we u, zoals DigiD en de corona app. 

(QR-code). 

 

Datum en tijd: elke donderdag van 14:00 tot 16:00 uur. 

Plaats: Adelbertuskerk, hoek Zaanenstraat/Rijksstraat-

weg in Haarlem-Noord. Bereikbaar met het openbaar vervoer en 

er is ruime parkeergelegenheid. 

 

Ton van der Voort 
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*   Ontmoetingsdag 20 april 
 

Eindelijk, eindelijk, eindelijk het kan weer: de voorjaars-ontmoe-

tingsdag van KBO–PCOB Haarlem. Op 20 april is het zo ver. 

Wij nodigen u uit voor een gezellige dag, zoals u gewend was tot 

twee jaar terug. Vanaf half elf bent u welkom in de Moeder van 

de Verlosserkerk aan de Professor Eijkmanlaan 48. 

 

10:30 uur Inloop 

11:00 uur koffie met iets lekkers. Muzikale omlijsting verzorgd 

door Ben Kamer. 

11:30 uur De nieuwe voorzitter van KBO Haarlem, Marjo 

Wolse–de Weijze opent deze dag. 

12:15 uur lunch 

13:30 uur 

eerste optreden van 

'Het Muzikaal Gezel-

ligheidskoor'. Het 

gezelligheidskoor 

heeft vooral een Ne-

derlandstalig reper-

toire met veel oude 

bekenden, luister-

liedjes en meezin-

gers. Plezier en her-

kenning verzekerd. 

14:15 uur Pauze, met een hapje en drankje 

14:45 uur tweede optreden van 'Het Muzikaal Gezelligheids-

koor'. 

15:45 uur Afsluiting van deze gezellige dag. 

 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 april bij: 

Lia Burger  

Joke van Galen. 

 

Zet u deze dag in uw agenda? Wij hopen – zoals vanouds – op 

een volle zaal. De toegang is uiteraard voor onze leden gratis.  

 

De voorbereidingscommissie, 

Lia, Joke en Rini 
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*   Wandelen 
 

Elke woensdag 10:00 uur. 

 

23 maart: Elswout 

 Verzamelen bij de ingang. 

30 maart: Kennemerduinen 

 Verzamelen bij de Tetterodehal. 

6 april: Oase 

 Verzamelen bij de ingang. 

13 april: Middenduin 

 Verzamelen bij de Tetterodehal. 

20 april: Duin en Kruidberg 

 Verzamelen bij de ingang. 

27 april: Koningshof 

 Verzamelen bij de ingang. 

 

Groeten,  Nora Teeuwen 

 

*   Fietsen 

De winter is achter de rug. 

Dus de fietsen kunnen weer uit de schuur. 

We gaan het deze keer anders doen dan vo-

rig jaar. We vragen  

€ 1,- voor de koffie bij Trionk. En ‘s middags 

– als we gaan lunchen – is dat voor eigen re-

kening. Of je kan natuurlijk ‘n broodje meenemen. Ik hoop dat ie-

dereen hier tevreden mee is. 

 

John en ik vinden het fijn om jullie weer te verwelkomen. 

Datum: op 13 april 

Tijd:  10:00 uur verzamelen, 10:30 vertrek 

Waar:  bij 't Trionk 

Van Oosten de Bruinstraat 60, Haarlem 

Wij verheugen ons er weer op om gezellig met elkaar te gaan 

fietsen. 

 

Vriendelijke groeten John en Ineke 
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*   Klaverjassen 
 

Datum: elke donderdagmiddag. 

Tijd:  inloop 13:15 uur;  

kaarten start 13:30 uur 

Plaats: Hof van Eden, Muiderslotweg 222 A 

Kosten: € 2,-- 

 

Mw. Jonny Riksman 

 

 

 

 

 

* Even BijSchakelen 
 

Het is alweer een tijd geleden dat wij op 

woensdagmiddag een bijeenkomst in de 

Schakel hadden. Maar nu is het dan weer zo 

ver. We komen als KBO-PCOB op 13 april 

weer bij elkaar. We gaan dan samen bespre-

ken hoe we de komende woensdagmiddagen 

gaan invullen. Denkt u er alvast over na en 

vertel ons dan wat uw wensen zijn. 

 

Kom naar de ontmoetingsmiddag, iedereen is welkom. 

 

Locatie: de Schakel, Pijnboomstraat 7, Haarlem 

Tijd:  14:00-16:00 uur 

Datum: woensdagmiddag 13 april 

 

Hartelijke groet van Nel Pool-Verbeek.  
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*   Belastingservice 2021  

 

 

 

door Hans van Elk, coördinator. 

 

 

Belastinghelpers en wijkindeling  
 

 

Wijkindeling 

1 Haarlem ten westen van de Kinderhuissingel, Wilhelminastraat 

en de Dreef, Bloemendaal, Santpoort-Zuid en Zandvoort. 

2 Haarlem Noord tussen Jan Gijzenvaart en het Bolwerk plus 

Spaarndam.  

3 Haarlem Noord boven de Jan Gijzenvaart.  

4 Haarlem Oost tussen de Heerenvest, het Spaarne, de Schip-

holweg en de Prins Bernhardlaan. 

5 Molenwijk.  

6 Rozenprieel, Parkwijk, Zuiderpolder en Boerhaavewijk. 

7 Europawijk en centrum. 

8 Meerwijk. 

  

Belastinghelpers met het nummer van hun wijk. 

1  dhr. Hans van Elk  

2 mw. Leida Kramer  

3 mw. Annamarie de Weerd  

4 dhr. Gerard Kortekaas  

5 dhr. Harry Heemskerk  

6 dhr. Peter Jongejan  

7 dhr. Frank Heerens  

8 dhr. Jan Stuve  

 

dhr. Maarten Visser blijft beschikbaar voor zijn huidige cliënten en 

nieuwe cliënten van PCOB. 

 

Tekst en informatie: 

Zie:          Aandacht 264, blz. 26 

Zie ook:    www.kbohaarlem.nl 


