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 Aandacht 267, 26 april 2022 
 

Vereniging KBO: KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN 
KBO Haarlem opgericht 12 oktober 1952 
 postadres secretariaat: Grevelingen 9, 2105 ZE Heemstede 
@ email secretariaat: secretaris@kbohaarlem.nl 
 www.kbohaarlem.nl  

 KBO Haarlem 

 € rek. nr. NL29 INGB 0000 1742 92 t.n.v. KBO Haarlem 

 

Bestuur KBO 
Marjo Wolse–de Weijze, voorzitter@kbohaarlem.nl 

Nancy van Kampen,  

M. Mathijssen:  

 
Ledenadministratie  
Voor aanmelden van nieuwe leden; opgave van e-mailadres; veranderin-

gen van adres/telefoon/e-mailadres; melden van overlijden, beëindiging 

van lidmaatschap. 

KBO 
Nancy van Kampen, ledenadministratie@kbohaarlem.nl 

PCOB 
Maarten Visser, secretaris.pcob@kbohaarlem.nl 

 
 

PCOB: PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND 
Afdeling Haarlem 
 postadres secretariaat, Langendijkstraat 26, 2013 EN Haarlem 
@ email secretariaat: secretaris.pcob@kbohaarlem.nl 
 www.kbohaarlem.nl  of landelijk: www.kbo-pcob.nl 
€ rek. nr. NL12 RABO 0149 6702 57 t.n.v. PCOB afd. Haarlem e.o. 
 

Bestuur PCOB 
Jan Hoekema, voorzitter, voorzitter.pcob@kbohaarlem.nl 
Maarten Visser, secr./penn., secretaris.pcob@kbohaarlem.nl 
Nel Pool-Verbeek, lid,   
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Redactie Aandacht 
Harry Heemskerk, redactie.aandacht@kbohaarlem.nl 
 

 
Kopij inleveren 
Kopij voor het volgende nummer [268] van 

Aandacht uiterlijk op woensdag 11 mei 2022 naar  

redactie.aandacht@kbohaarlem.nl 
Ook uw reacties op deze Aandacht richt u aan het redactieadres. 
 

 

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

 

Bij de voorplaat (jaarthema: Haarlemse hofjes) 

Foto: Harry Heemskerk 

Hofje van Staats. 

Op de Jansweg 39 in Haarlem vindt u een mooi patriciërshuis met 

een indrukwekkende gevel. Dit is het hoofdgebouw en ook de toe-

gang tot het Hofje van Staats. Het werd gesticht in 1730 door de 

rijke Haarlemse garenreder en -handelaar Ysbrand Staats. Hij be-

paalde in zijn testament dat zijn hele erfenis bestemd was voor 

arme, gereformeerde vrouwen van 50 jaar en ouder. Na zijn over-

lijden in 1729 werd zijn garenrederij verkocht. Van de opbrengst 

werd grond aangekocht voor de bouw van het hofje. In 1730 legde 

Cornelis Staats, de broer van Ysbrand, de eerste steen van het 

Hofje van Staats. Dat deed hij met een zilveren troffel. De bouw 

van het hofje duurde drie jaar. Het ontwerp was van Hendrik de 

Werff. 

Het Hofje van Staats is één van de grotere hofjes van Haarlem. Het 

had dertig woningen en een grote binnentuin. In 1992 werd het 

hofje gerenoveerd. Het aantal woningen is toen teruggebracht naar 

twintig. De luiken voor de ramen van de woningen werden opnieuw 

geel en zwart geschilderd, naar de kleuren van het familiewapen 

van Staats. In de gevel aan de voorzijde van het hoofdgebouw, is 

het wapen van de familie Van Staats verwerkt.  

 

(zie ook blz. 35)  
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  AANDACHT   VOOR   MENSEN    
(KBO) 

 

Onze bijzondere jarigen 
 

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

 

 

 

 

 

In de komende periode vieren 

5 leden hun 80ste verjaardag, 

11 leden hun 85ste verjaardag en 

4 leden hun 90ste verjaardag. 
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Overleden 
en  

in uw gebeden  
aanbevolen 

 

 

 

 

In de afgelopen periode zijn 17 leden overleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 
We mochten de afgelopen periode 9 nieuwe leden inschrijven. 

Hartelijk welkom.  
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Van Marjo 
 

 

 

Nancy, Marjo en Marianne 

 

Help, HELP, HELP! we zijn nog maar 

met z’n drietjes. 

Waar zijn de mannelijke bestuursleden 

gebleven? 

 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (AVL) op 6 april hebben 

wij afscheid genomen van Herrie Weber als secretaris a.i., Dames  
Klunder, de verbindende factor tussen KBO NH en landelijk, van 

Jan Stuve bestuurslid Activiteiten, want hij gaat tussen de bloem-

bollen wonen. Ton van Meurs heeft zich beschikbaar gesteld de fi-

nanciën bij te houden totdat er een nieuwe penningmeester is. 

Dit alles heeft tot gevolg dat drie sterke meiden zijn overgebleven. 

Tijdens de ALV vertelde ik al dat wij nu meerdere taken op onze 

schouders hebben: Nancy is al sinds november 2021 naast het voe-

ren van de ledenadministratie ook notulant, Marianne is voorzitter 

van het Praat- & Luistercafé en vertegenwoordigt KBO Haarlem 

voor de themamiddag van KBO NH en ik ben voorzitter, ledenwerf-

activiste en ontvang de post. Wij hebben veel visie en we borrelen 

over van ideeën, maar kunnen dit niet alleen realiseren; dat gaat 

ten koste van de kwaliteit van KBO Haarlem. Dus: HELP! 

Aan jou de oproep: Wil jij ons komen helpen? Of kijk met wijd 

opengesperde ogen en met oren die scherp luisteren en zoek po-

tentiële krachten voor het bestuur. Wees geen consument, die 

denkt ach, dat komt wel goed, maar ga op zoek en help ons een 

voltallig bestuur te krijgen. 

Een samenvatting van de ALV kun je verderop in Aandacht lezen. 

Mijn dank gaat uit naar de vrijwilligers die ons van koffie, thee, 

BESTUUR  EN  ORGANISATIE    
(KBO) 
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wijntjes en een lunch hebben voorzien. Wat is het toch waardevol 

om mensen in de vereniging te hebben die zich willen inzetten. 

Applaus. Foto’s van de ALV staan op Facebookpagina KBO Haarlem 

en op de website. 

  

(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 
 

 

Middag voor nieuwe leden 

Twee jaar lang is er geen contactmiddag met onze nieuwe leden 

geweest. Lockdowns waren redenen om het telkens af te zeggen. 

Maar nu alles vrijgegeven is, konden wij een middag organiseren 

in Sociëteit De Wereld. 

 
Nancy had een lijst met namen en telefoonnummers samengesteld 

van de nieuwe leden en Marianne en ik telefoneerden. Ik sprak o.a. 

met een echtpaar op vakantie op Bonaire, in Italië, ergens onder-

weg en leden die 'gewoon' thuis waren. 

 

mailto:voorzitter@kbohaarlem.nl
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Die ontmoetingsmiddag was hartverwarmend. Onder het genot 

van lekkernijen en drankjes stelde het bestuur zich voor, vertelde 

over alle activiteiten 

en ik kon zelfs leden 

terugzien op de Alge-

mene Leden Verga-

dering. Hoe bijzon-

der is dat. Een lid 

vertelde dat zij tij-

dens haar werkzame 

periode les had ge-

geven in line dance 

en dit weer graag 

wilde doen met de le-

den van KBO Haar-

lem. Iemand anders 

vertelde over zijn carrière in het buitenland, hoe graag hij contac-

ten wil aanknopen in zijn geboortestad en achter zijn huis ligt een 

heuse Jeu de Boulesbaan die hij aanbood om gebruik van te ma-

ken. Weer iemand anders vertelde over de deskundige hulpverle-

ning tijdens het invullen van het belastingformulier en was daarom 

lid geworden. Ik hoorde ook van de geweldige steun die verkregen 

was met het oplossen van de problematiek van zijn laptop. Terwijl 

het bridgen onder de aandacht kwam, realiseerde ik mij hoe onze 

senioren vol levenslust zijn. Sommigen zijn op zeer hoge leeftijd 

en wandelen dagelijks en wonen zelfstandig. Ze hebben plezier in 

het leven en daar mag KBO Haarlem een rol in spelen. 

 

Oekraïne 

Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die lijden met een hoofd-

letter L door het oorlogsgeweld in Oekraïne en ook elders op de 

wereld. Wanneer ik die verhalen hoor en de gevolgen van het ge-

weld zie, huilt mijn hart. Terwijl in onze samenleving ook mensen 

gekweld worden door ziekte of eenzaamheid. Het is zo’n grote te-

genstelling als we denken aan de laatste dagen van Jezus op aarde, 

Zijn lijden, de kruisiging en Zijn overwinning over de dood en dat 

allemaal om ons te redden van de zonde en te mogen leven in Zijn 

liefde. Verderop in Aandacht staat een mogelijkheid beschreven 

wanneer je iets wilt doen voor de slachtoffers van het oorlogsge-

weld. 
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Voor mij is de periode voor Pasen (ik schrijf dit op 13 april) dé tijd 

om samen met mijn geliefde de Matthäuspassion te beluisteren en 

zoals dit jaar met ons twee jaar oude toegangskaartje in de Phil-

harmonie. Onverwachts ontving ik van een goede vriendin als ver-

jaardagscadeautje een toegangskaartje Matthäuspassion met 

voorafgaand een diner in het Concertgebouw te Amsterdam. 

Hoera, ik mag twee keer en ach, die muziek van J.S. Bach verveelt 

nooit. 

 

(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 
 

 

Samenvatting van de ALV 2022 KBO Haarlem 
 

Op woensdagmorgen 6 april jl. was het een regenachtige dag 

waarop de Algemene Leden Vergadering werd gehouden in de Moe-

der van de Verlosserkerk. We mochten 39 leden verwelkomen.   

In reactie op de vraag over de notulen van de ALV 2021 werd door 

Herrie toelichting gegeven over de veranderingen in het basispak-

ket van de zorgverzekeringen: met ingang van 1 januari 2023 ver-

valt de landelijk korting op het basispakket. De korting op de aan-

vullende verzekeringen blijft doorlopen. Herrie had de pakketten 

van Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid vergeleken, waarbij het 

Zilveren Kruis er gunstiger uit kwam. De relatie met het Zilveren 

Kruis blijft bestaan. De notulen worden vastgesteld onder dank-

zegging aan Nancy. 

 

mailto:voorzitter@kbohaarlem.nl
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Jaarverslag 

Het samenwerken met PCOB gebeurt op lokaal niveau. Vandaag 

zijn ook twee PCOB-leden aanwezig. Er wordt ook gezamenlijk ver-

gaderd en beide besturen worstelen met het gebrek aan bestuurs-

leden. Herrie werd met een hartelijk applaus bedankt voor het 

schrijven van het jaarverslag. 

 

Financiën 

Het financieel verslag 2021 werd door Ton van Meurs toegelicht. 

Het afgelopen jaar is er aan de leden een korting toegekend van 

€ 5.- omdat er door Corona weinig activiteiten konden doorgaan. 

Dat leverde minder opbrengsten op, maar door die geringe activi-

teiten is er toch een redelijk resultaat. De afgelopen maanden is er 

wat verwarring geweest over het 

storten van de contributie 2022 op de 

juiste bankrekening. Er zijn over en 

weer contacten hierover geweest 

met de Reiscommissie en de pen-

ningmeester van PCOB. Eind april 

zullen de contributies via de afgege-

ven machtigingen worden geïnd. 

Hierover verschijnt een melding in 

Aandacht 267. 

Dames Klunder en Ton van de Voort 

hebben als kascommissie de financi-

ele gegevens van het afgelopen 

boekjaar bekeken en akkoord bevon-

den. De ALV verleent décharge. De begroting 2022 is vastgesteld. 

De nieuwe kascommissie voor 2023 zal bestaan uit Dames Klunder, 

Herman Broek en als reserve lid Frank Heerens. 

Marjo geeft toelichting over het terugtrekken van penningmeester 

en bestuurslid Theo Vermeij. Ton van Meurs heeft zich bereid ver-

klaard om tijdelijk als interim-penningmeester (hij is geen be-

stuurslid) aan te blijven. Het bestuur zoekt naarstig naar een pen-

ningmeester. 

 

Marjo roept met klem alle aanwezige leden op naarstig te zoeken 

naar een penningmeester en secretaris voor ons bestuur. Ook ver-

telde ze over ledenwerving in zijn algemeenheid en over de diverse 

activiteiten die verder ontplooid zullen worden in het kader van het 

70-jarig bestaan van KBO Haarlem. Om daar bekendheid aan te 
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geven en tegelijk leden te werven, worden de komende zomer fly-

ers en billboards ingezet en zullen advertenties in lokale bladen 

worden geplaatst. 

 

In de week van 12 oktober 2022 worden lezingen gegeven in de 

Doelenzaal van de Stadsbibliotheek, er zal een fotowedstrijd met 

als onderwerp 'Haarlem en senioren' worden gehouden. Er komt 

een feestelijke dag voor KBO-leden. 

Marjo vraagt aanwezigen om onder belangstellenden en mogelijke 

bestuur kandidaten een nummer van Aandacht met ingesloten een 

brief met activiteiten te verspreiden. 

 

Algemeen Reglement 

Herrie licht deze wijziging in het Algemeen Reglement (vroeger 

Huishoudelijk Reglement genoemd) toe. In november 2018 zijn wij 

een zelfstandige vereniging geworden waarvoor statutair een Al-

gemeen Reglement nodig was. In de ALV van 2020 is dit Algemeen 

Reglement goedgekeurd. Echter, de wetgeving verandert en per 1 

juli 2021 is een wijziging ingevoerd die binnen vijf jaar bekrachtigd 

moest worden. 

Artikel 5 is 'er tussen' geschoven. Het is de letterlijke tekst zoals 

door de notaris opgesteld, zodat we volgens de wet veilig zijn qua 

aansprakelijkheid. Met minimaal drie bestuursleden mogen we 

doorgaan. Het belang van de vereniging staat voorop, evenals het 

vermijden van belangenverstrengeling. Ook belangrijk: een goede 

overdracht bij bestuurswisselingen en transparante afspraken over 

eventuele vergoedingen. Verdere uitwerking hiervan dient binnen 

het bestuur van de vereniging te geschieden. Artikel 5 wordt goed-

gekeurd. 

Wat betreft artikel 7: hier vervalt de acceptgiro (niet langer lever-

baar). De zinsnede: "nieuwe leden uitsluitend automatische mach-

tiging" wordt vervangen door "bij voorkeur automatische machti-

ging of via betalingsverzoek zelf het contributiebedrag overmaken 

vóór 15 december". Artikel 7 wordt goedgekeurd. Het goedge-

keurde Algemeen Reglement wordt op de website geplaatst. 

 

Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar Nancy van Kampen. Aldus geschiedt. Zij 

ontvangt een mooi boeket bloemen. 
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Samenwerking KBO-PCOB 

Na de pauze ging Dames Klunder nader in op de samenwerking 

KBO-PCOB op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. 

 
Een aantal jaren geleden is de fusie KBO-PCOB op landelijk niveau 

voorgesteld. Zo zou een efficiënte landelijke organisatie ontstaan. 

Maar al snel bleek dat het de KBO-leden veel geld zou gaan kosten. 

De meeste provinciale bon-

den stemden tegen een fu-

sie. KBO NH dreigde zelfs 

met uittreden. Samenwer-

king zou het alternatief 

worden. Geen fusie, maar 

een federatie. Dat leek 

mooi, maar helaas. Na een 

goede start gingen steeds 

meer luiken dicht voor de 

provinciale bonden. De 

centrale bureau-organisa-

tie groeide als kool, terwijl 

samenwerking juist tot vermindering zou moeten leiden. De bon-

den kregen weinig tot zeer weinig informatie. De democratie ver-

dween uit het zicht en vooral KBO NH voelde zich steeds meer bui-

tenspel gezet en wil uittreden per 1 januari 2023. Dit voorstel is in 

zeer grote meerderheid door de plaatselijke afdelingen aangeno-

men. 

De voornaamste bezwaren tegen de landelijke KBO-PCOB zijn: 

• Er is een begroting gepresenteerd, die uitgaat van een le-

dengroei van 3% per jaar. Overal is een ledenverlies van 3 à 4% 

per jaar. 

• De financiële verantwoording van de besteding van het geld 

ontbreekt. Dat is veel geld dat in het verleden is gespaard door de 

leden. 

• Het ziet ernaar uit dat na 2023 de contributie voor de KBO-

leden drastisch omhooggaat voor de afdracht aan de landelijke 

KBO-PCOB. 

De federatie KBO-PCOB zal na 31 december 2022 doorgaan zonder 

KBO NH. 

De provinciale KBO Noord Holland is in de tussentijd bezig met: 

• Een eerste opzet voor een maandblad 
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• Ontwikkelen nieuwe website en ledenadministratie 

• Samenwerking met KBO Brabant voor grotere invloed op 

landelijk niveau 

• Bouwen aan ondersteunde functies, zoals die ook landelijk 

geboden worden. En voordelen van Zilveren Kruis, ledenvoordeel, 

energievoordeel enz. 

KBO NH heeft aan de PCOB kantoorruimte aangeboden voor de 

provinciale vertegenwoordiging van de PCOB, maar dat is tot op 

heden onbeantwoord gebleven. Er wordt wel samengewerkt met 

belastinginvullers. Verder staan alle KBO-activiteiten open voor de 

PCOB. De samenwerking op plaatselijk niveau leest u in de Aan-

dacht en op de website. We staan open voor elkaar. 

 

(Vacature) 

 

 

Binnen het bestuur van KBO Haarlem is de plaats van een  

Bestuurslid Activiteiten 
vacant. 

 

Wij zoeken een communicatief vaardig bestuurslid die tijd en 

energie wil inzetten om als voortrekker activiteiten voor onze 

leden te ondersteunen.  

 

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

per e-mail reageren naar voorzitter@kbohaarlem.nl 
 

 

Afscheid scheidende bestuursleden 

Er wordt afscheid genomen met mooie woorden en bloemen door 

Herrie van de heren Dames Klunder en Jan Stuve, terwijl Marianne 

met een persoonlijke speech afscheid neemt van de heer Herrie 

Weber met eveneens een mooi boeket. 

Marjo bedankt de heer Ton van Meurs voor het voortzetten van de 

financiële taken en overhandigt ook hem een mooie bloemenstruik. 

 

Tijdens de rondvraag wil Ronny Visser graag horen wat er met het 

gedoneerde bedrag gaat gebeuren dat door een gulle gever aan 

KBO Haarlem is geschonken. Marjo kan hier nog geen concreet 

antwoord op geven, maar komt erop terug. 

mailto:voorzitter@kbohaarlem.nl
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De voorzitter sluit de vergadering om 11:40 uur onder dankzegging 

aan eenieder voor hun inzet. Hierna werden drankjes aangeboden 

en gesprekken aangeknoopt. We sloten deze ALV af met een lunch. 

 

Contributie KBO 
 

Wordt uw contributie aan KBO Haarlem automatisch afgeschreven? 

Aan het einde van deze maand april vindt de afschrijving plaats.   
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AANDACHT VOOR MENSEN 
(PCOB) 

 
 

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

en elk jaartje meer 
 

 

 

In de komende periode vieren 

2 leden hun 80ste verjaardag, 

2 leden hun 85ste verjaardag en 

1 lid zijn 95ste verjaardag. 

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

venal een goed nieuw levensjaar. 

 

60-jarig huwelijksjubileum 
Eén echtpaar viert in de maand april hun 60 

jarig Huwelijksfeest! 

Nog van harte gefeliciteerd! 

 
 
 

 
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 is buiten op deze mooie ochtend terwijl ik dit verhaal schrijf 

nog lekker fris, maar de dag draagt de belofte in zich mooi te wor-

den. Voor het eerst hoeft de verwarming zelfs niet eventjes hoger 

(binnen de grenzen van Minister Jetten...) om de eerste kou te 

verdrijven. Het is eindelijk na veel regen, kou en wind, lente. Een 

voorjaar van bevrijding van corona, van ontmoeting, van het her-

nemen van het gewone leven. Maar het is ook een voorjaar met 

zwarte randen. Ik zie er drie. 

Om te beginnen is corona nog niet volledig weg en ook nog niet 

volledig beheersbaar zoals de 'gewone' griep, in wezen hetzelfde 

soort virus. En een virus dat niet voor iedereen slechts vervelend 

is. Er zijn nog mensen die met long covid tobben, er zijn nog kwets-

bare mensen die nog lang niet overal naar toe durven omdat ze 

risico's lopen (corona bovenop griep is zeer gevaarlijk). Dan, in de 

tweede plaats, is er een grote groep mensen die geestelijk (nog) 

niet goed uit de crisis van twee jaar zijn gekomen. Die groep loopt 

uiteen van jonge mensen, en dat zijn er best veel, tot ouderen die 

in die twee jaar veel contacten hebben verloren, kinderen en klein-

kinderen weinig hebben kunnen zien, misschien wel een depres-

sieve stemming hebben ontwikkeld, de vaste elementen uit het le-

ven misten die juist voor wat afwisseling en afleiding en ontspan-

ning zorgden. Dat is allemaal niet zo makkelijk zo maar hersteld. 

En bovendien is twee jaar lang, zeker als je al wat ouder bent. Dit 

nog allemaal los van ziektes, overlijden enzovoort. 

Ten derde, en mijn collega Marjo Wolse van de KBO schreef daar 

al over in haar column in het vorige nummer van de Aandacht, is 
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er opeens weer een oorlog op korte afstand van ons land. Doet me 

terugdenken aan de vreselijke (burger-) oorlog in het voormalig 

Joegoslavië, nu zo'n 25 jaar geleden. Ik was daar toen als lid van 

de Tweede Kamer en woordvoerder nauw bij betrokken. Nu zien 

we beelden, lezen we verhalen die we tot voor kort ondenkbaar 

achtten. Een gevoel van betrokkenheid en willen helpen wedijvert 

met dat van machteloosheid. Zouden we niet meer moeten en kun-

nen doen om Oekraïne te helpen? Maar riskeren 'we' dan niet een 

totale (nucleaire?) oorlog. En zijn we wel even betrokken nu bij de 

vluchtelingen uit Oekraïne als bij andere vluchtelingen uit andere 

landen en regio's die op de vlucht zijn geslagen voor (oorlogs-) 

geweld? Mijn vrouw en ik hebben ons aangemeld voor de opvang 

van mensen uit Oekraïne, maar niet iedereen heeft die ruimte om 

mensen ook goed te accommoderen. En niet iedereen hoeft dat te 

doen. En ook niet te makkelijk, in een opwelling. Want er zit heel 

wat aan vast. 

In de krant lees ik de laatste tijd veel indrukwekkende reeksen 

verhalen. Eentje over mensen met wortels in de koloniale/slavernij 

samenleving. Een andere reeks met 100-jarigen n.a.v. het 100-

jarig bestaan van de Volkskrant. En tenslotte een reeks met men-

sen die nu door de oorlog in Oekraïne opeens weer gevoelens en 

angsten voelen opkomen die ze lang geleden voor het laatst mee-

maakten. Ik heb met die mensen te doen, maar ook met iedereen, 

misschien ook wel onze leden, die oprecht is aangeslagen door 

deze verschrikkelijke oorlog en agressie en het daar moeilijk mee 

heeft. 

Op een wat gewonere noot: we hopen u te zien bij onze ledenver-

gadering op 11 mei. Later dit jaar, in de herfst, volgt nog het jubi-

leum van onze geliefde zusterorganisatie, de KBO. Daaromheen tal 

van activiteiten die voor alle leden van beide bonden open staan. 

Komt u gerust bridgen, een themamiddag bezoeken en kijk dan 

ook verder dan ons eigen aanbod, bijvoorbeeld het Haarlemse Ver-

halenhuis waar mooie dingen worden georganiseerd. De lente 

roept, ondanks alles, ga erop uit, de natuur in, maar ook de stad. 

Er is zo veel te genieten! 
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Algemene PCOB ledenvergadering 2022 
 

Hierbij nodig ik iedereen van harte uit voor 

het bijwonen van de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering van de PCOB-afdeling 

Haarlem e.o. 

 

Datum: woensdag 11 mei 2022, 

Tijd: aanvang 14:00 uur 

Plaats: in 'De Schakel', Pijnboomstraat 17 te Haarlem. 

 

De laatste algemene ledenvergadering is inmiddels bijna 3 jaar ge-

leden geweest. Er is in de tussentijd een hoop gebeurd. Het zou 

fijn zijn als wij elkaar weer eens kunnen ontmoeten. 

Zoals altijd is de middag van de algemene ledenvergadering in 

twee delen opgedeeld: het eerste deel is de vergadering, het 

tweede deel zal worden ingevuld met een High Tea. In verband 

met de organisatie hiervan, verzoeken wij ieder die wil komen zich 

uiterlijk op 5 mei te melden bij Nel Pool. 

 

AGENDA voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING PCOB 

1. Opening en welkom door de voorzitter Jan Hoekema 

2. Mededelingen en vaststellen van de agenda 

3. Vaststellen van het conceptverslag Algemene Ledenverga-

dering van 10 mei 2019 

4. Jaarverslag (interim) secretaris 2021 

5. Jaarverslag penningmeester 2021 

6. Verslag kascontrolecommissie 2021 

7. Begroting jaar 2022 

8. Ingebrachte agendapunten (eventuele agendapunten voor 

7 mei 2022 aanmelden bij een van de bestuursleden) 

9. Oproep aan leden om zich aan te melden als bestuursle-

den. Zonder voldoende bestuursleden is de continuïteit 

van onze plaatselijke PCOB vereniging in gevaar. 

10. Samenwerking KBO-PCOB op landelijk, provinciaal en 

plaatselijk niveau. 

11. Afscheid scheidende bestuursleden, dhr. G. Vedder en me-

vrouw R. de Leeuw Van Dongen 

12. Rondvraag en sluiting 

 

Na de pauze High Tea. 
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NUance 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

door Gerard van de Mast 

 

 

 

 

Vergaderen 
 

Vergaderen: je moet ervan houden!  

Ik ken mensen die het heerlijk vinden om over grote en vooral over 

kleine zaken uitputtend te overleggen: 'vergadertijgers'. Een soort 

waar ik niet bij hoor. 

 

Maar intussen heb ik wel heel veel vergaderingen doorstaan, op 

allerlei niveaus: als lid, als notulist, als figurant, als secretaris, als 

voorzitter, het kon niet op! (De laatste vergadering was van de 

leden van KBO Haarlem op 6 april. Inhoudelijk had ik geen enkele 

bijdrage. Wel waren er leuke ontmoetingen). 

 

In mijn opvatting is vergaderen een noodzakelijk kwaad. En of het 

nou gaat over een sportvereniging, een vakbond, een speeltuin of 

een zorginstelling: "Gij zult vergaderen!" 

Voor mij begon het al bij de verkennerij. Daar was de zgn. 'ere-

raad', bestaande uit (assistent-) patrouilleleiders o.l.v. een staflid. 

Er werden zelfs verslagen gemaakt van die besprekingen. Bij een 

reünie trof ik logboeken aan met verslagen van de ereraad, o.a. 

over de vraag of je mocht roken in uniform. Mijn eigen antwoord 

was: "Ja, maar onder voorwaarden." 
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In mijn militaire diensttijd hadden we nooit vergadering; er waren 

alleen orders of bevelen. 

Op de eerste school waar ik leerkracht was, werd nauwelijks ver-

gaderd. Overleg gebeurde via één-tweetjes 

tussen de bedrijven door. Handig, maar ook 

verwarrend en vrijblijvend.  

 

Bij mijn volgende school was het vergaderen 

meer gestructureerd. 

Toen ik aantrad als 'hoofd ener school' werd 

ik automatisch geacht de teambesprekingen 

voor te bereiden en te leiden. Met vallen en 

opstaan leerde ik hoe dat ongeveer in elkaar stak. Terugkijkend 

ben ik niet echt tevreden over mijn rol als voorzitter van de team-

besprekingen. (Ik moest – bij alle ervaring – steevast eerst nog 

even naar het toilet).  
 

 
Namens het leerkrachtenteam deed ik jarenlang mee aan verga-

deringen van het schoolbestuur. In het begin gingen heel wat za-

ken mij boven de pet, maar gaandeweg raakte ik goed ingewerkt. 

Met de andere schoolleiders ontwikkelden wij een mooie rolverde-

ling. Puur zakelijke onderwerpen lieten we over aan de ene collega. 

Voor personeelszaken die tact vereisten, was een andere collega 

aan de beurt. En ik leerde een trucje: gewoon zeggen: "Voorzitter, 

zo’n dikke twee jaar geleden hebben we over dit onderwerp afspra-

ken gemaakt. Kijk maar in de notulen. Het lijkt me niet gewenst 

om die regeling nu alweer te wijzigen." Zo kan je ongewenste ver-

anderingen tegenhouden. (U begrijpt: in de notulen stond over het 

onderwerpt natuurlijk niets!) 

 

Een paar keer deed ik mee aan een jaarvergadering van de lande-

lijke onderwijsbond, in Eindhoven, op vrijdagmiddag en -avond en 

de héle zaterdag met zo’n 200 man. Tevoren kreeg je een heel 

boekwerk met voorstellen van verschillende kringbesturen, voor-

zien van een preadvies van het hoofdbestuur. Oersaaie bijeenkom-

sten met woordvoerders die zelden echt luisterden naar wat andere 

sprekers zeiden. De agenda bevatte uiteraard ook een financieel 

gedeelte. Er was één spreker (zijn naam weet ik niet meer) die 

jaarlijks het cijfermateriaal grondig bestudeerd had. De zaal veerde 

op als deze vergadertijger het woord kreeg. Ieder jaar vond hij wel 
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een foutje. Hij signaleerde zelfs een verschil van een dubbeltje, 

echt waar! Maar hij wist van zijn inbreng iets leuks te maken. De 

ervaren voorzitter gaf hem precies 5 minuten. De 'centenman' be-

gon dan aan een wollige inleiding en tegen de tijd dat hij op stoom 

kwam, meldde de voorzitter: 

"Je hebt nog één minuut". 

"Ja maar, ik …" 

"Eén minuut!" 

En zodra die minuut voorbij was, riep de voorzitter 

"Volgend jaar verder." 

…en de spreker nam vrolijk een applausje in ontvangst. Dat heb ik 

vier keer meegemaakt. 

 

Aan het eind van de jaarvergadering van de ouderraad nam een 

vader afscheid als bestuurslid met een toespraakje waarin hij men-

sen opriep om zich kandidaat te stellen voor de ouderraad: zinvol 

werk dat hij zelf met veel plezier had gedaan. Prompt roerde zich 

een vader die zich al drie keer had gemeld als bestuurskandidaat, 

maar er werd nooit op zijn aanmelding gereageerd. Deze man was 

intussen bij alle ouders bekend als een zeurpiet, een querulant, en 

vooral als een chagrijnige 'kommaneuker'. Ook tijdens deze verga-

dering had hij zich weer in deze kwaliteiten opvallend gemanifes-

teerd. 

"Ik begrijp uw oproep niet. Ik wil graag in de ouderraad, maar dat 

schijnt niet te mogen…" 

Er viel een ongemakkelijke stilte.  

De scheidende bestuurder verbrak die door rustig te verklaren: 

"Dan moet je toch eens echt gaan bedenken hoe dát nou toch zou 

komen."  

Het applaus was even beschamend als terecht. Het scheidende be-

stuurslid had daarna een pittig onderonsje met de querulant die 

daardoor begreep dat hij zich onmogelijk had gemaakt. 

 

  



22 

ACTIVITEITEN 
voor leden van KBO en PCOB 

 

 Agenda   
 
 

26 april t/m 24 mei 
 

 

 

 Wandelen in de duinen 

 Elke woensdag  zie blz. 23 

 Bridge  

 Elke laatste woensdag van de maand   

 Klaverjassen 

 Elke donderdagmiddag.  zie blz. 31 

 IPad hulp (en hulp bij QR-code)  

 Elke donderdagmiddag om 14:00 uur zie blz. 31 

 

28 apr. Vanaf nu aanmelden voor Bingo zie blz. 28 

  3 mei Aanmelden voor Zomerreis in juli zie blz. 25 

  5 mei Laatste dag aanmelding voor High Tea zie blz. 18 

  8 mei Praat- en Luistercafé  zie blz. 29 

11 mei Algemene Ledenvergadering PCOB zie blz. 18 

11 mei Bingo   zie blz. 28 

11 mei Fietsen  zie blz. 32 

16 mei Aanmelden voor de dagreis van 7 juni zie blz. 24 

24 mei Aandacht 268 verschijnt   

 

Vooruitblik                (om alvast in uw agenda te noteren) 

7 juni Dagreis naar 'De Weerribben' zie blz. 24 

4-8 juli Zomerreis  zie blz. 25 

12 okt. KBO Haarlem bestaat 70 jaar  

 

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

Alle activiteiten zijn weer opgestart.  

Heel erg fijn.  

Toch geldt voor sommige activiteiten dat vooraf aanmelding 

noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de bingo op woensdag 11 mei. 

U leest hierover elders in deze Aandacht.  

Als u twijfelt, bekijk dan onze website.   

 

Per 1 mei 2022 stop ik met  mijn bestuursactivi-

teiten bij KBO Haarlem vanwege mijn verhuizing 

naar de gemeente Noordwijkerhout. Ik heb dit 

werk vele jaren met plezier gedaan. En langs 

deze weg wil ik alle vrijwilligers bedanken voor 

hun inzet.  

Top.   

 

 

 

Warme groet,  

Jan Stuve, (oud-) coördinator activiteiten. 

  

 

*   Wandelen 
 

Elke woensdag 10:00 uur. 

 

27 april: Koningshof 

 Verzamelen bij de ingang. 

4 mei: Kennemerduinen 

 Verzamelen bij de Tetterodehal. 

11 mei: Bleek en Berg 

 Verzamelen bij de ingang. 

18 mei: Middenduin 

 Verzamelen bij de Tetterodehal. 

25 mei: Oase 

 Verzamelen bij de ingang. 

 

Groeten,  Nora Teeuwen. 
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Dagtocht naar Nationaal Park 'De Weerribben' 
 

Wegens overweldigend succes gaan we deze reis nog eens maken! 

 

Programma: 

In het restaurant in het Natuurpark van Lelystad gebruiken we 

twee kopjes koffie met gebak. 

 

Via een mooie route rijden we naar Ossenzijl waar we in restaurant 

'de Kluft' eerst van een heerlijk 3-gangen diner gaan genieten. Ver-

volgens gaan we met een 

speciaal gebouwde platbo-

dem-rondvaartboot varen 

door kleine en ondiepe 

slootjes in het Nationaal 

Park 'De Weerribben'. 

Als het mooi weer is, is de 

boot rondom open zodat we 

heerlijk de natuur kunnen 

opsnuiven. Mocht het weer 

minder zijn, dan is de boot wind- en waterdicht en indien noodza-

kelijk zelfs verwarmd. Wij komen zo op plaatsen waar grotere 

rondvaartboten niet mogen of kunnen komen en varen dwars door 

rietlanden, hooilanden en moerasbossen. Tijdens de vaart krijgen 

we een kopje koffie of thee aangeboden (is inclusief). 

Na de boottocht die ongeveer 75 minuten duurt is er nog gelegen-

heid het informatiecentrum van Staatsbosbeheer te bezoeken of 

een consumptie (voor eigen rekening) te gebruiken. 

Daarna rijden we naar onze opstapplaats terug. 

 

Datum: dinsdag 7 juni 2022. 

Vertrek: 08:30 uur vanaf de Schoterweg/hoek Pijnboomstraat. 

 09:00 uur vanaf Schalkwijk bij de HEMA (Europaweg). 

Kosten: € 59,50 per persoon. 

Boeken: vanaf maandag 16 mei 2022, 08:00 uur bij Ronny  

 Visser. 

Betalen: op rekening NL15 INGB 0007 2874 57  

 t.n.v. KBO Haarlem afd. Reizen. 
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*  KBO Zomerreis 2022 
 

De zomer breekt weer aan en de coronamaatregelen zijn niet meer 

van toepassing dus ... eindelijk tijd om op vakantie te gaan. 

Dit jaar gaat onze reis naar Vledder, naar het prachtig gereno-

veerde  

Hotel Brinkzicht 

 

Het volledige programma voor deze week is als volgt: 

 

Maandag 1 juli  

worden we opgehaald door 

een luxe touringcar, voor-

zien van airco.  

 

We vertrekken om 10:30 

uur, vanaf Nieuw Meerwijk, 

Briandlaan 39, 2037 XE 

Haarlem, ook bereikbaar 

met lijnbus 73. Vanaf 10:00 staat de koffie daar klaar.  

 

We rijden rechtstreeks naar Vledder waar we u met een lunch ont-

vangen. Na lunch en welkomstwoord kunt u naar de kamer. 

 

 

 

 

 

 

De middag is verder 

vrij.  

Na het diner een kopje 

koffie/thee en doen we 

een gezellige quiz met 

elkaar. 
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Dinsdag 2 juli 

Ontbijtbuffet en de ochtend is verder vrij. 

Na de lunch gaan we naar een struisvogelboerderij in Boerakker. 

 

Hier krijgt u koffie/thee met een eierkoek van struisvogelei, een 

enthousiaste vertelling en natuurlijk een kijkje in de boerderij. 

's Avonds na diner en koffie/thee spelen we bingo. 

 

Woensdag 3 juli 

Ontbijtbuffet en de ochtend is verder vrij. 

Na de lunch gaan we naar boerin Ag-

nes. Ja zeker, die van 'Boer Zoekt 

Vrouw'. Hier krijgt u 2 kopjes kof-

fie/thee met cake, een enthousiast 

verhaal van Agnes en een advocaat-

proeverij. 

 

Na diner en koffie een vrije avond.  

Samen Bridgen, Klaverjassen of Rummikub spelen. 

 

Donderdag 4 juli 

Ontbijtbuffet en de ochtend is verder vrij. 

Na de lunch maken we een Tocht door de Stellingwerven 

en maken we een stop in Drachten waar u gezellig kunt 

winkelen of lekker een terrasje pakken. Deze avond ser-

veren we een 4-gangen diner met daarna nog kof-

fie/thee met tussen door cabaret: dus een zogenaamd 

cabaret-diner. 
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Vrijdag 5 juli 

Na het ontbijt misschien nog een laatste wandeling door het dorp. 

Om 12:30 uur serveren we nog een 3-gangen diner en rond 14:00 

uur vertrekken we weer rechtstreeks terug naar Haarlem, waar we 

rond 16:00 aankomen. 

 

Algemeen: 

➢ De verzorging is op basis van volledig pension vanaf 

maandag voor de lunch tot en met het diner op de vrijdag 

van vertrek. 

➢ Als u in het hotel bent, krijgt u om 10:30 uur en 20:00 uur 

1 kopje koffie/thee van het huis. Onderweg zijn alle con-

sumpties voor eigen rekening. 

➢ Deze geheel verzorgde reis bieden wij u aan voor:  

€ 535,--per persoon all-in. 

➢ Toeslag voor een éénpersoonskamer is € 60,--. 

➢ Als u een rollator meeneemt, wordt er € 10,-- extra bere-

kend. 

➢ Er gaan twee begeleiders mee en Mary voor de medische 

verzorging. 

 

Boeken en betalen: 

➢ U kunt telefonisch reserveren op dinsdag 3 mei tussen 

09:00 en 11:00 uur of tussen 14:00 en 16:00 uur. Bij 

Leny Kooijman. 

➢ Na bevestiging van uw boeking sturen wij u het boekings-

formulier, dat u volledig ingevuld retourneert aan het op 

het formulier aangegeven adres. 

➢ De volledige reissom dient u voor 1 juni 2022 over te ma-

ken op rekening: NL15 INGB 0007 2874 57 ten name van 

KBO Haarlem onder vermelding van 'Weekreizen'. 

 

Mocht u onverhoopt moeten afzien van de eenmaal geboekte reis, 

dan zijn wij helaas genoodzaakt om u minimaal €100,-- admini-

stratiekosten in rekening te brengen, naast de eventuele annule-

ringskosten van het hotel. 

 

Wij raden u daarom dringend aan om voor deze reis een 

annuleringsrisicoverzekering  

af te sluiten. 
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*   Bingo  
 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdagmiddag 11 mei 2022 verzorgen Henneke en Ineke de 

bingo in wijkcentrum 'De Wereld', Laan van Berlijn 1. 

Er zijn op deze middag veel leuke prijzen te verdienen.  Ook is er 

gratis koffie of thee met iets lekkers en een gratis drankje. 

Uw aanwezigheid, zowel voor KBO- als voor PCOB-leden, wordt op 

prijs gesteld. Dus kom en verhoog de gezelligheid. 

 

 

Datum: 11 mei 

Waar: Wijkcentrum De Wereld, 

Laan van Berlijn 1, 

2034 SB Haarlem 

Zaal open: 13:30 uur 

Bingo begint: 14:00 uur 

Duurt tot: 16:00 uur 

Meenemen: een pen of stift. 

Kosten: Toegang 2 euro. 

 Een bingoblad kost 2 euro. 

 

Om veiligheidsredenen (brandpreventie) is het noodzakelijk dat we 

weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Daarom moet 

u zich van te voren aanmelden als u deelneemt. 

 

Telefonische aanmelding (dus niet per e-mail): 

Datum: vanaf 28 april 2022, liefst na 11:00 uur. 

Bij: Jan Stuve 

 

 

Jan Stuve, (oud-) coördinator activiteitencommissie. 
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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:  

Wat is de zin van ons le-

ven? 

 

Zingeving betekent het 

zoeken naar de zin, de be-

doeling of het doel van het 

leven of van grote gebeur-

tenissen in het leven, of 

het trachten dit doel zelf te 

scheppen. 

Een veel voorkomende en 

belangrijke vraag is: wat voor zin heeft dit leven? In deze hectische 

wereld, tussen hoop en wanhoop met alle dingen die er om ons 

heen gebeuren, is het goed om ons af te vragen: "Wat is de zin 

van mijn leven?" Hoe meer levenservaring, hoe beter je weet welke 

zaken er voor jou echt toe doen. Vaak leidt dat tot nieuwe of andere 

keuzes; zingeving.  

Het samen spreken met elkaar over dit thema wordt zeer op prijs 

gesteld. We zijn dankbaar dat wij dit met elkaar kunnen delen.  

 

Hierbij nodigen wij u weer van harte uit op: 

Datum/tijd:  Zondagmiddag 8 mei 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. Commissie Welzijn 

KBO en PCOB Haarlem hoopt u ook deze keer opnieuw te mogen 

ontmoeten. 

 

Commissie Welzijn. 

M. Mathijssen 

Nel Dellebeke 
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*   Wat eten we vandaag?    
 

Na mijn oproep in de vorige Aan-

dacht voor deze rubriek heb ik he-

laas geen reacties van u mogen 

ontvangen.  

Jammer.  

Wel heeft Wil van der Veld nog een 

recept gestuurd voor een lekkere 

soep. Dus daar kunnen de soep-

liefhebbers onder ons hun hart 

aan ophalen. 

 

Courgettesoep 

 

Ingrediënten: 

- 2 grote courgettes 

- 2 uien 

- 2 teentjes knoflook 

- 1 eetlepel mosterd 

- 1 theelepel kerriepoeder 

- 1 theelepel paprikapoeder 

- 1 liter kippenbouillon 

- 1 eetlepel olie of 30 gram ongezouten roomboter 

- kleine hoeveelheid crème fraîche 

Eventueel: croutons; gruyèrekaas, spekjes. 

 

Verder benodigd: 

Je hebt een grote pan nodig en een staafmixer. 

 

Bereidingswijze: 

Snij de courgettes in blokjes, de uien in reepjes en pers de teen-

tjes knoflook uit. 

Stoof deze groenten in olie of boter aan.  

Voeg vervolgens de mosterd, kerrie-, paprikapoeder toe en laat 

eventjes meebakken. Giet de kippenbouillon erbij. 

Kook de groenten in ongeveer 20 minuten gaar. 

Mix vervolgens de soep met de staafmixer. Voeg tenslotte wat 

crème fraîche toe. 
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Het is heel lekker om er ook gruyèrekaas aan toe te voegen en 

eventueel croutons. Uitgebakken spekjes erbij zijn ook heel lek-

ker. 

Eet smakelijk!!! 

 

Ik reken erop dat er wat meer inzendingen komen. 

Deze sturen naar: 

Nel Pool. 

 

 

*   Hulp bij laptop, tablet en smartphone 
 

Het spreekuur is bedoeld voor vragen en/of 

problemen met laptops, tablets, iPads, iPho-

nes 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/Rijksstraatweg in Haarlem-Noord. Bereikbaar 

met het openbaar vervoer en er is ruime parkeergelegenheid. 

 

Ton van der Voort 

 

*   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 

  



32 

 

*   Fietsen  

 
De eerste fietsdag op 13 april is een groot 

succes geweest. Door de bollenvelden via 

Heemstede en Vogelzang naar Lisse. 

Heerlijk geluncht bij de Ruigenhoek en alle 

fietsers – 15 welgeteld – waren zeer tevre-

den. En via Langevelderslag bij het pan-

nenkoekenhuis op de Zandvoortselaan de 

gebruikelijke afsluiter. 

Gauw weer tot de volgende keer. 

 

 

 

Datum: woensdag 11 mei 

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

Waar:  bij 't Trionk 

  Van Oosten de Bruinstraat 60, Haarlem 

Kosten: € 1,-- voor de koffie 

De lunch voor eigen rekening of broodje mee. 

Groeten van John en Ineke 
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Oekraïne    

Graag wil KBO-PCOB Haarlem 

hulp bieden aan de vluchte-

lingen uit Oekraïne.  

 

Hoe kun jij als KBO-PCOB-lid 

dit het beste doen?  

 

 

 

 

 

Ga naar de website van Haarlem helpt Oekraïne. 

Voor degenen die weinig ervaren zijn met de computer is onder-

staand stappenplannetje een hulp. 

 

1. Open internet 

2. Typ: HaarlemhelptOekraine 

Je komt op een pagina met allerlei mogelijkheden. 

Rol/scrol de tekst naar boven, totdat je leest: Haarlem 

helpt Oekraïne.  

3. Klik deze zin aan. 

De computer gaat zoeken, dus even wachten. 

Je arriveert nu op de website van gemeente Haarlem. 

Lees wat allemaal gedaan wordt voor Oekraïne door Haar-

lem helpt Oekraïne. 

4. Maak een keuze om jouw hulp aan te bieden. 

 

Daarnaast worden er ook in Haarlem vluchtelingen uit Oekraïne 

opgevangen. Wanneer je dit leest is er een Refugee Center opge-

zet in Pinkstergemeente Immanuel, Medanstraat 32 in Haarlem 

Noord waar vluchtelingen overdag heen kunnen. 

CityShapers, Present Haarlem en Stem In De Stad hebben een 

pagina opgezet waar iedereen zich kan melden die als vrijwilliger 

wil helpen. Dat kan via: https://www.cityshapers.nl/home/vluch-

telingenhulp-oekraine/ 
  

about:blank
about:blank
about:blank
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Op deze foto ziet u de entree tot het hofje van Staats, gezien 

vanaf de Jansweg. Dit poortgebouw staat naast het grote hoofd-

gebouw, uiterst links. Hieronder ziet u links een foto van het fa-

miliewapen van Staats en rechts een sculptuur in de gevel van 

het poortgebouw, boven de deur. 
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EXTERNE    ACTIVITEITEN 
In deze rubriek treft u activiteiten aan die niet door KBO-PCOB 

Haarlem worden georganiseerd of verzorgd. Zij vallen daarom 

buiten de verantwoordelijkheid van KBO-PCOB Haarlem.  

Omdat ze van belang (kunnen) zijn voor senioren brengen we 

ze graag onder uw aandacht.  

 

Externe Activiteiten                       Zie: www.kbohaarlem.nl 

 

Onderstaande organisaties bieden hulp, ondersteuning of ont-

spanning, ook voor senioren. Ook via onze website kunt u met 

deze organisaties kennis maken.  

 

De Blauwe Kom, BUUV, Digitaal Sterk, Gemeente Haarlem, 

Haarlem Effect, Nieuwe Kring, Kennemerhart, Senior Web, 

Stichting Nabestaandenzorg, Museum Plus Bus, Service Pas-

poort, Sociaal Wijkteam, Sport Support, Het Verhalenhuis, 

Vier het Leven, Vrijwilligers Academie, Welzijn Bloemendaal. 
 

 

 

Zingevende activiteiten in Verhalenhuis Haarlem 
 

Al enige tijd geleden hadden het bestuur (van KBO en PCOB Haar-

lem) en Verhalenhuis Haarlem kennis gemaakt om te onderzoeken 

of we meer zouden kunnen samenwerken op het gebied van leuke 

en zingevende activiteiten. Bij de laatste bestuursvergadering zijn 

daarover afspraken gemaakt waardoor vanaf nu het complete 

overdag programma van Verhalenhuis Haarlem ook beschikbaar en 

zichtbaar wordt voor alle leden. 

 

Verhalenhuis Haarlem is bijna 5 jaar geleden opgericht vanuit de 

Protestantse Gemeente Haarlem-Noord en Spaarndam als inter-

kerkelijk en levensbeschouwelijk cultureel podium. Dit betekent in 

feite dat alle thema’s die zondagochtend in kerk en parochie wor-

den besproken, hier via een culturele insteek worden gebracht. 

Speciaal voor iedereen die niet meer ’s avonds de deur uit wil heb-

ben wij met vele senioren organisaties een 'overdag' programma 
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samengesteld met film, toneel, theater, concerten, lezingen en 

wandelingen. De toegangsprijzen zijn bewust laag gehouden. Zin-

gevende cultuur noemen wij dat en we hopen dat dit programma 

u ook zin geeft om eens te komen kijken!  

 

We nodigen u van harte uit om het komende programma te bekij-

ken in iedere 'Aandacht'. Vervolgens kunt u reserveren via onze 

website verhalenhuishaarlem.nl  Indien u niet met iDeal kunt be-

talen dan kunt u ook de optie 'betaal aan de kassa' aanklikken en 

vervolgens betalen bij binnenkomst. Zoekt u vervoer dan kan dit 

uiteraard via de Regiorijder of via het nieuwe initiatief  

Zoefzoefhaarlem.nl  Verhalenhuis Haarlem ligt naast de Immanu-

elkerk in Haarlem-Noord aan de van Egmondstraat 7. 

 

Arno v.d. Vuurst de Vries - coördinator en programmeur 

 

 

Wat staat er op het programma?  

Het KBO bestuur heeft in gesprekken met leden ontdekt dat zij met 

plezier naar het Verhalenhuis in de Van Egmondstraat 7, 2023 XL 

Haarlem-Noord  gaan. Met Arno van der Vuurst, coördinator zijn 

we overeengekomen dat er een uitwisseling van programma-infor-

matie in Aandacht en van ons  in het magazine Verhalenhuis zal 

staan. 

 

Zo 24 april, 15.00 uur 

Toneel: Mijn pop huilt ’s nachts € 9,-- 

Het waargebeurde verhaal van George en Ursula Levy over kinder-

transporten. In 1943 vonden vanuit kamp Vught de kinder-

transporten plaats; nagenoeg alle Joodse kinderen werden gede-

porteerd en vermoord. George en Ursula overleden, omdat hun ou-

ders hen voor de oorlog naar Nederland hadden gestuurd. 
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Do 28 april, 15.00 en 20.00 uur 

Toneel en Muziek: Eenakter en Suzanne Groot  € 10,-- 

Twee persoonlijke verhalen. Een stoel en twee vrouwen van de na-

oorlogse generatie, die om verschillende redenen nog dagelijks 

met de oorlog worstelen. De verhalen van dochters en vaders. 

Breekbare relaties soms, waarin liefde en onbegrip hand in hand 

gaan. Een verhaal over schuldgevoel en schaamte. Maar ook over 

liefde. Na de pauze speelt Suzanne Groot prachtige en toepasse-

lijke vioolmuziek met als thema bevrijding. 

 

Di 3 mei, 15.00 en 20.00 uur 

Theater: De Poppenspeler van Warschau € 12,50 

In de Schaduw van het Achterhuis is een muzikale voorstelling die 

een persoonlijk familieverhaal voor, in en na de oorlog vertelt. De 

grootouders van violiste Sandra Kox raken bevriend met de ouders 

van Anne Frank. Passages in het dagboek van Anna’s verhalen over 

de geboorte van Sandraís moeder, haar opa en de hond van de 

familie komen in beeld. Het verhaal gaat over het leven van men-

sen tijdens WO II toch gewoon doorleven.  

 

Vr 6 mei, 15.00 en 20.00 uur 

Film: The more agent € 7,50 

Onopvallend infiltreren in een woonzorgcentrum kan alleen als je 

een geloofwaardige mol bent. Romulo is een privé detective en hij 

is op zoek naar zo’n mol. Zijn cliënt, de dochter van een van de 

bewoners, vermoedt dat haar moeder slecht behandeld wordt. 

Sergio, 83 jaar, is de enige Chileense spion die de selectie door-

staat, maar hij heeft moeite met de hedendaagse  technologie en 

spionagetechnieken.  Deze spionageopdracht is een welkome aflei-

ding na het overlijden van zijn vrouw. Terwijl hij op vindingrijke 

wijze informatie verzamelt, weet dat hij het vertrouwen van de be-

woners te winnen. 

 

Di 17 mei en zo 22 mei, 15.00 uur 

Concert: The Story of Jewish Jazz € 15,-- 

Een concert met een verhaal.  Van Oost-Europese klezmer tot ver-

boden samenwerkingen in clubs in Harlem, New York in de jaren 

’30 en van Hollywood musicals tot Noord-Afrikaanse invloeden van 

de Israëlische Mizrahi Joden van vandaag: de evolutie van jazz is 

altijd sterk beïnvloed door Joden en hun muzikale erfgoed. Dit is 

echter geen alom bekende muziekgeschiedenis.  Jewish Jazz volgt 
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het spoor van deze ontwikkelingen aan de hand van verhalen, bi-

ografieën, anekdoten en uiteraard via fantastisch muziek, geschre-

ven door George Gershwin, Benny Goodman, Stan Getz, Artie 

Shaw, Dave Brubeck en vele anderen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociale Wijkteams 
Schalkwijk 1 (Boerhaavewijk, Meerwijk) 023-543 09 91 

Schalkwijk 2 (Europawijk, Molenwijk) 023-543 09 92 
Oost 1 (Slachthuisbuurt enz.) 023-543 09 93 
Oost 2 (Parkwijk, Zuiderpolder) 023-543 09 94 
Noord 1 (Noord-Noord) 023-543 09 95 
Noord 2 (Noord-Zuid) 023-543 09 96 
Centrum en Rozenprieel 023-543 09 97 

Zuidwest 023-543 09 98 
Zandvoort 023-574 04 50 
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