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Nel Pool-Verbeek, lid,    



3 

Redactie Aandacht 
Harry Heemskerk, redactie.aandacht@kbohaarlem.nl 
 

 
Kopij inleveren 
Kopij voor het volgende nummer [270] van 

Aandacht uiterlijk op woensdag 10 augustus 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 

Het Bruiningshofje is op Botermarkt 9, verborgen achter een 

hek. Daar is een gang naar het hofje, één van de kleinste in Haar-

lem. De oprichting van het Bruiningshofje verliep geleidelijk. De 

doopsgezinde Jan Gerritzn. Bruininck had in Haarlem een weefwin-

kel. Rondom zijn huis en achtererf kocht hij vanaf 1610 diverse 

huisjes op, waardoor een hofje ontstond met ruimte voor 6 be-

woonsters. In 1618 kocht Bruininck bovendien een huis met 'een 

vrijen eijgen steeghe': de huidige toegang. 

Het bezit van een hofje was een vorm van ouderenzorg, voor ou-

dere, arme vrouwen uit de Doopsgezinde Gemeente. Dat verleende 

de eigenaar een zekere status. Ook was het een teken van wel-

vaart. De familie Bruininck zorgde altijd financieel goed voor het 

hofje. Aan het einde van de 19de  eeuw bleken er geen nakomelin-

gen meer van de stichter. De Doopsgezinde Gemeente nam toen 

het beheer van het hofje over.  

In het begin van de 20ste  eeuw waren de huisjes dringend aan 

herstel toe. In 1936 werden de vier oudste huisjes, vervangen door 

twee nieuwe woningen. De twee huisjes aan de westzijde konden 

worden gerestaureerd. Ook kwam er nog een woning bij in de 

steeg. Daarmee kwam het aantal bewoonsters van het Bruinings-

hofje op vijf. In 1978 werden deze woningen gemoderniseerd en 

deels samengetrokken, waardoor het Bruiningshofje nu uit vier wo-

ningen bestaat.  
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  AANDACHT   VOOR   MENSEN    
(KBO) 

 

Onze bijzondere jarigen 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in de komende periode: 

 

 

In de komende periode vieren 42 leden een kroonjaar. 

 

14 leden worden 80 jaar 

11 leden worden 85 jaar 

15 leden worden 90 jaar 

  2 leden worden 95 jaar 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 
We mochten de afgelopen periode 6 nieuwe leden inschrijven. 

Hartelijk welkom. 
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Overleden 
en  

in uw gebeden  
aanbevolen 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen periode zij 8 leden overleden. 
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Van Marjo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomertijd is aangebroken. Vanuit een regenachtig Zeeland typ 

ik in de voortent van onze caravan deze column. Afgelopen mei-

maand was een drukke maand. Op 11 mei ben ik naar de Algemene 

Ledenvergadering van PCOB geweest. Met Nel Pool (van PCOB) heb 

ik overleg gehad om samen maandelijkse themamiddagen in de 

vorm van lezingen te gaan organiseren. 

Leuk was het om allerlei bekenden te ontmoeten die ik had leren 

kennen in KBO-PCOB-verband. Van de voorzitter, Jan Hoekema, 

kreeg ik de gelegenheid iets te vertellen over ons jubileum op 12 

oktober. Uiteraard nodigde ik de bezoekers uit deel te nemen aan 

de fotowedstrijd, het debat met onze burgemeester in de Pletterij 

en op ons verjaardagsfeestje in de Moeder van de Verlosserkerk 

op woensdag 12 oktober te komen, want zij zijn per slot van reke-

ning onze vrienden. Wie weet krijgen wij wel een cadeau.   

 

De volgende dag reden Marianne en ik naar Heiloo voor de ont-

moetingsdag van KBO Noord-Holland in het kader van hun 70-jarig 

bestaan. Het thema 'geloof en wetenschap' werd op wetenschap-

pelijke wijze benaderd. Het genetische proces vanaf conceptie tot 

en met de dood en de plek van het geloof, was het thema van Dr. 

Elisa Garcia. Zij vroeg zich o.a. af hoever de mens mag gaan met 

het manipuleren van het DNA. 's-Middags sprak Dr. Ir. Aart Neder-

veen over 'Techniek in de gezondheidszorg: zegen of vloek' en 

BESTUUR  EN  ORGANISATIE    
(KBO) 
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aansluitend konden wij kiezen uit één van de vier groepsgesprek-

ken. Marianne en ik kozen voor 'Wat is er gebeurd in de coronatijd?' 

Wij concludeerden o.a. dat de regering goed voorbereid moet zijn 

voor de komende herfst, want dan wordt er weer een corona uit-

braak verwacht. Daags daarna konden wij in de media lezen over  

de landelijke evaluatie. 

 

Een opsteker voor mij was de ontmoeting met de bisschop van het 

katholieke bisdom Haarlem-Amsterdam: Jan Hendriks, de altijd la-

chende man die ik ga interviewen voor ons jubileumnummer. Ma-

rianne zal in dat kader in gesprek gaan met de voorzitter van KBO 

Noord-Holland: Anton van Riel. 

 

Voor vrijdag 13 mei was een vergadering met lunch afgesproken  

met de commissie Communicatie & PR. Ik maakte kennis met onze 

nieuwe commissielid Lydia Heerens en nam afscheid van Dames 

Klunder en Harry Heemskerk. Een aderlating voor KBO Haarlem. 

Twee bobo’s die zich terugtrekken uit het verenigingsleven omdat 

zij de leeftijd van tachtig gaan passeren. Ik begrijp de reden, maar 

vind het jammer. Dames heb ik leren kennen als een rustige be-

dachtzame man die veel betekend heeft voor de commissie. Het 

bestuur had tijdens de ALV in april al afscheid genomen. Maar nu 

heeft hij zich voor de volle 100% teruggetrokken, een stilte ach-

terlatend. Van Harry zullen wij nog een en ander lezen. Zijn taak 

als eindverantwoordelijke eindredacteur/redacteur van Aandacht 

blijft hij uitvoeren tot 1-1-2023. Dan zal Lydia het stokje definitief 

overnemen. Bij de totstandkoming van dit nummer loopt zij al met 

Harry mee en zij zal in toenemende mate zelf meer actief betrok-

ken raken bij het proces van de totstandkoming van ons maande-

lijkse bulletin. Gelukkig zal Harry in het kalenderjaar 2023 ons pe-

riodieke leesplezier verschaffen met het nieuwe jaarthema op de 

voorzijde van de Aandacht. Aan de foto’s op de voorpagina kun je 

zien dat Harry inzicht heeft in fotografie. Zijn toezegging om deel 

te nemen in de jury voor de fotowedstrijd maakte mijn hart blij. 

Dus eigenlijk nemen wij geen afscheid van Harry, want hij blijft 

toch nog een jaartje bij ons. 

 

Niet geheel onverwachts ontving het bestuur een digitale brief van 

Jack de Mooij waarin hij uitlegt dat het moment van stoppen met 

werkzaamheden voor KBO Haarlem is aangebroken. Zijn bekende 

stijl was alles op adequate manier uit te voeren, zoals zijn 
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contacten met het stadhuis; menigeen heeft van Jack computer-

hulp ontvangen, cliëntondersteuning in samenwerking met ver-

schillende Haarlemse instellingen en uiteraard de digitale nieuws-

brieven. "Het waren vooral de boeiende ontmoetingen met die an-

deren", schreef hij en vervolgde in zijn brief: "Graag verneem ik 

van jullie wie deze taak van me gaat overnemen, waarna ik voor 

de overdracht zal zorgdragen. Rest mij jullie allen te danken voor 

de samenwerking die ik de afgelopen jaren heb mogen ondervin-

den. Ik moet een ander pad inslaan waar mijn hulp dringend ge-

wenst is." We gaan Jacks grote inbreng missen en we wensen Jack 

en zijn vrouw een zeer goede tijd toe.  

 

We moeten ons realiseren dat bovenstaande genoemde mensen 

zich jarenlang hebben ingezet voor KBO Haarlem en zij lege plek-

ken achterlaten. Op dit moment bestaat het bestuur uit drie men-

sen en worden zij ondersteund door Ton van Meurs met de finan-

ciële administratie. De commissie Communicatie & PR heeft afge-

lopen jaar afscheid genomen van Herman Broek, Dames Klunder, 

Jack de Mooy en Harry Heemskerk. Wie zijn er overgebleven: Ton 

van der Voort, Rob Veltkamp, mijn persoontje en Lydia Heerens is 

als enige (toekomstig redactielid Aandacht) erbij gekomen. Zij is 

een vrouw die de eisen van deze tijd kent en vaardig is met Whats-

App, social media, enz. Gejuich ging op toen we dat ontdekten, 

omdat het bestuur veelvuldig digitaal communiceert met o.a. 

WhatsApp. We moeten meegaan met de tijd of we dat nu willen of 

niet. De eisen worden steeds hoger. Een simpel voorbeeld. Laatst 

sprak ik mensen die verwonderd waren dat de banken verdwenen 

zijn uit het straatbeeld. We kunnen niet meer even bij de bank 

binnenwippen om een en ander te vragen. Geld pinnen bij een 

geldautomaat behoort bijna tot het verleden. Kortom, we hebben 

dringend behoefte aan mensen die digitaal vaardig zijn en zich on-

bezoldigd willen inzetten voor KBO Haarlem. Wie o wie wil zich be-

schikbaar stellen voor zijn of haar medemens? Wat krijg je ervoor 

terug? Sociale en bovenal lieve contacten, ervaringen opdoen. In 

het Haarlems Dagblad las ik dat het gevoel van erbij horen, mee-

geteld worden ook heel belangrijk zijn, en ja, je wordt er rijker van.  

 

70-jarig bestaan 

Op de bestuursvergadering van maandag 16 mei hebben we ge 

sproken over de details voor het komend jubileum, zoals de inhoud 

van het jubileumnummer, het feest, de fotowedstrijd en debatten 
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in de Pletterij. In dit nummer staat verdere informatie voor deel-

name aan onze fotowedstrijd. De prijzen zijn nog niet bekend, 

maar in ieder geval een gratis lidmaatschap van één kalenderjaar. 

Leden en niet-leden van KBO-PCOB mogen meedoen. Dus doe 

mee. En nu maar hopen dat er geen grote coviduitbraken zullen 

komen in de periode van 12 oktober. 

 

Prijs gewonnen door KBO Haarlem 

KBO Haarlem heeft meegedongen voor de Participatieprijs 2022. 

Het bestuur heeft heel hard gewerkt om stemmen te winnen in de 

race. 

De Participatieprijs 2022 is georganiseerd door de Participatieraad 

van Haarlem. Dit is een adviesorgaan voor B&W van Haarlem.  

De heer Ton van der Voort en mevrouw Marjo Wolse-de Weijze 

 

En wij zijn de WINNAARS van de PUBLIEKPRIJS 2022, om-

dat we de meeste stemmen hadden binnengehaald. Leuk 

grapje was dat ik had gemaild dat senioren op hoge leeftijd  niet 

digitaal stemmen en dan toch de publiekprijs in de wacht hebben 

gesleept.  
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Er waren 13 groeperingen die in aanmerking konden komen voor 

de Publieksprijs van € 250,--, voor de Aanmoedigingsprijs van 

eveneens € 250,-- en voor de Participatieprijs 2022 ter waarde van 

€ 1000,-- .  

Dankzij jullie stemmen en de inbreng van Ton van der Voort heb-

ben wij de publieksprijs 2022 gewonnen. Ton had een kennisma-

kingsgesprek gevoerd met Alex de Groot, de voorzitter van de Par-

ticipatieraad.  

In de lokale kranten zullen de winnaars – waaronder dus KBO Haar-

lem - met foto’s vermeld worden. 

Toen mij gevraagd werd wat wij met het geld gaan doen en ik ant-

woordde, werd er instemmend geknikt en vond men het idee een 

waardevolle invulling. Maar ik zeg nu nog niet wat dat is. Dat komt 

in de volgende Aandacht. 

 

Rest mij je een zonnige vakantietijd toe te wensen. Ik hoop dat er 

prachtige foto’s gemaakt worden tijdens wandelingen, reisjes naar 

het vakantieadres, bezoek aan musea, dierentuin met je (klein)kin-

deren, familie, vrienden en natuurlijk KBO-PCOB-leden. 

 

 

 

*   Oproep 
 

Als altijd zijn wij op zoek naar bezorgers 

voor onze bladen. Ook als u alleen als re-

serve zou willen staan, horen wij dat 

graag. Bij vakantie of ziekte zorgen wij 

voor vervangers. 

Daarnaast zoeken wij chauffeurs, die de bladen bij onze bezorgers 

brengen. 

De bladen, het Magazine en de Aandacht, verschijnen 10x per jaar. 

Voor informatie kunt u contact zoeken met: 

• Theo Vermeij 

• Nancy van Kampen, ledenadministratie@kbohaarlem.nl  
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*   Aan alle leden van KBO Haarlem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals inmiddels iedereen weet viert KBO Haarlem haar 70-jarig ju-

bileum in de week van 12 oktober 2022. 

 

Eén van de activiteiten is een fotowedstrijd. Hou je van fotografe-

ren? Maak jij leuke fotootjes in het dagelijks leven, zoals bood-

schappen doen, het dagelijks eetmoment, fietstochtje, het omme-

tje, stadsgezichten, bezoek aan of van de (klein)kinderen, enz.? 

Doe dan mee aan onze fotowedstrijd. De fotowedstrijd heeft als 

thema: 

SENIOREN IN BEELD 
 

Wie kunnen en mogen meedoen? 

• Je bent 50 jaar of ouder. 

• Je houdt van fotograferen met je (senior)smartphone of fo-

totoestel. 

• Niet-leden van KBO-PCOB zijn ook uitgenodigd mee te 

doen. Uiteraard mogen professionele fotografen niet inzen-

den. 

• De foto mag in zwart-wit of in kleur ingezonden worden. 

• Je mag meerdere foto’s insturen met een maximaal van drie 

foto’s en onder vermelding van naam, adres en geboorte-

datum en met welke toestel gefotografeerd is. 

 

Hoe lever je jouw foto (‘s) in? 

Je foto ('s) in JPG-formaat (hebben bijna alle camera’s) digitaal 

sturen naar voorzitter@kbohaarlem.nl onder vermelding van 

naam, adres, geboortedatum en met welk toestel gefotografeerd 

is. 

 

mailto:voorzitter@kbohaarlem.nl
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Inleverdatum 

in de periode van 12 t/m 17 september 2022. 

 

Voorwaarden voor het inleveren van de foto’s. 

• De ingezonden foto’s blijven in het bezit van KBO Haarlem. 

• Elke foto dient te passen binnen het thema ‘Senioren in 

beeld’. Alleen digitale foto(‘s) worden geaccepteerd. Elke 

foto dient te worden ingezonden in JPG-formaat en met 

een maximale bestandsgrootte van 8 Mb. 

• De genomineerde foto’s worden tentoongesteld. 

• Inzendingen mogen niet voorzien zijn van kaders, water-

merken of logo’s. 

• De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto(‘s) en, 

indien van toepassing, houder te zijn van het portretrecht 

van de geportretteerde(n). 

• De inzender geeft KBO Haarlem door middel van inzending 

toestemming voor het gebruik van de foto’s voor de uit-

voering en de promotie van de fotowedstrijd en de bijbe-

horende tentoonstelling zonder dat daar aanvullende com-

pensatie tegenover staat. Alle fotografen behouden het co-

pyright over de door hen ingezonden afbeeldingen. 

• Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst. KBO Haar-

lem houdt zich het recht voor om fotomateriaal zonder op-

gaaf van redenen te weigeren. 

 

Voor meer informatie over de voorwaarden zie onze website. 

 

We hebben een jury samengesteld bestaande uit de professioneel 

fotograaf Hans Guldemond, hobbyfotografen Peter Jongejan, 

Harry Heemskerk, Marjo Wolse-de Weijze en de jury is aangevuld 

met de bestuursleden Nancy van Kampen en Marianne Mathijs-

sen. 

De prijsuitreiking zal in de week van 12 oktober bekend gemaakt 

worden. 

De jury en het bestuur kijken uit naar alle prachtige inzendingen. 

DUS DOE MEE! 

 

Marjo Wolse-de Weijze 

Voorzitter KBO Haarlem  
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(Vacatures) 

 

 

Binnen het bestuur van KBO Haarlem zijn de volgende 

functies vacant: 

 

Penningmeester 
Secretaris 

Bestuurslid Activiteiten 
 

 

 Wij zoeken een digitaal vaardige penningmeester die als 

lid van het dagelijks bestuur verantwoordelijkheid wil dragen 

voor alle financiële stromen binnen onze vereniging. 

 

 Wij zoeken een secretaris die verantwoordelijkheid wil 

dragen voor de voorbereiding en organisatie van bestuursver-

gaderingen in samenwerking met de overige bestuursleden en 

de Algemene Vergaderingen (agendering, convocaties, notulen 

e.d.). De secretaris coördineert ook de informatie betreffende 

verenigings- 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. 

 

 Wij zoeken een communicatief vaardig bestuurslid dat 

tijd en energie wil inzetten om als voortrekker activiteiten voor 

onze leden te ondersteunen. 

 

Affiniteit met senioren is een pré. 

 

Hebt u interesse in één van deze boeiende vrijwilligerstaken, 

dan kunt u per e-mail reageren naar voorzitter@kbohaarlem.nl 
 

mailto:voorzitter@kbohaarlem.nl
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ANDACHT VOOR MENSEN 
(PCOB) 

 
 

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

en elk jaartje meer 
 

 

 

In de komende periode vieren 6 leden een kroonjaar. 

 

2 leden worden 80 jaar 

4 leden worden 85 jaar 

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

venal een goed nieuw levensjaar. 
 
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. 

 

 

Overleden 
In de afgelopen maanden zijn enkele PCOB leden die vele jaren 

lid zijn geweest van onze plaatselijke PCOB afdeling overleden. 

 
 

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 lezers van de Aandacht, 
De zomer nadert, de eerste zorgeloze zomer in drie jaar. Of toch 

niet (helemaal)? Het aantal coronabesmettingen neemt toe, en ook 

het aantal ziekenhuisopnames. Varianten van het omikron-type vi-

rus halen de kranten. Minister Kuipers spreekt over de voorberei-

ding op een nieuwe coronagolf. Geen lockdowns en schoolsluitin-

gen meer, maar gerichte kleinere maatregelen. Iedereen een 

tweede booster. Corona benaderen als de griep "die ook elk jaar 

slachtoffers eist, al zijn het er niet zo heel veel". Ik kan mij voor-

stellen dat u minder zorgeloos bent dan velen in het land, van fes-

tivalbezoekers tot gebruikers van restaurants en terrassen. Toeris-

ten komen – met grote gevolgen – weer binnen in het land. Ik was 

laatst in hartje stad in Amsterdam en ik struikelde zowat over vrij-

gezellen uit binnen- en buitenland met hun feestjes, verklede men-

sen en sporen van royaal alcoholgebruik. En het was nog lang geen 

middernacht… 

Ik wil u niet bang maken maar we zijn nog niet van corona af. 

Terwijl ik dit schrijf ken ik minstens vier mensen uit mijn omgeving 

die toch nog in het staartje van (of is het de aanloop naar) een 

besmettingsgolfje ziek zijn geworden. Niet super ernstig, maar 

toch… En dan reken ik bij die vier mensen Mick Jagger nog geen-

eens mee… 

Tegelijk zijn we, ik schreef er al eerder over, blij en opgelucht dat 

'het' voorbij is. Dat plezier wil ik u niet afnemen, maar alleen waar-

schuwen voor een te lichtvaardig optimisme. Wij van de KBO en de 

PCOB hebben met veel animo en enthousiasme onze activiteiten 

hervat en verwelkomen u daar graag. Middagbijeenkomsten over 
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een thema met een goede spreker, de eerst zondagse, nu voortaan 

zaterdagse samenkomsten in voorheen Vooges achter het station, 

de ontspannings- en spelbijeenkomsten, fietsen en wandelen, ex-

cursies. Wij attenderen u graag ook op activiteiten bij andere or-

ganisaties die voor u de moeite waard zijn. Ik denk dan aan films, 

lezingen, muziek. En we zien met grote verwachtingen uit naar het 

geweldige jubileum van de KBO in oktober van dit jaar. U bent daar 

allen meer dan welkom. Het programma zal eind augustus op 

hoofdlijnen bekend zijn. Een goede gelegenheid om feest te vieren 

maar ook om na te denken over de toekomst van onze ouderenor-

ganisaties. De vanzelfsprekendheid van lid worden zo rond het 

pensioen is er niet meer. De binding met de leden wordt minder, 

ook gegeven het grote aanbod van voorzieningen voor ouderen. En 

ouderen zijn minder oud dan vroeger als u dit wat ingewikkelde 

beeld kunt volgen… 

Tenslotte. Geniet deze zomer van natuur, als het kan reis weer een 

beetje, wat mij betreft liever met trein en bus dan met het vlieg-

tuig. Het zal in eigen land weer druk zijn maar door het onbelem-

merd naar het buitenland reizen misschien minder hectisch dan de 

twee coronazomers in '20 en '21.  

Over die natuur maak ik me trouwens wel zorgen. Fietsers, wiel-

renners, mountainbikers en wandelaars kruisen elkaars paden met 

soms nare ongevallen en incidenten. Oud-minister Dekker was 

daarvan onlangs nog een schrijnend voorbeeld. Mijn advies en 

hoop: geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte. Wees tolerant, 

houd je aan de regels en zorg dat de natuur wordt gespaard door 

niet af te wijken van de paden. In de directe omgeving van Haarlem 

zag ik de laatste (corona)jaren helaas veel voorbeelden van aan-

tasting van de natuur. 

Het leven is terug naar normaal, laten we daar gepast en ook nor-

maal van genieten. Zoek elkaar op, haal de familiebanden aan en 

geef om elkaar. Maar maak er geen overdreven inhaalfeestvieren 

van, alles met mate en verantwoord. Dat is misschien ook wel in 

lijn met de christelijke waarden waar wij als beide organisaties voor 

staan. 

Ik wens u allen een onbekommerde zomer met aandacht om elkaar 

en de ander. 
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Aan alle leden van PCOB 
 

KBO Haarlem viert haar 70-jarig jubileum in de week van 12 okto-

ber 2022. En we nodigen de leden van PCOB uit om dit met ons 

mee te vieren. 

 

 

Er zal van alles worden georga-

niseerd, waaronder een foto-

wedstrijd  

Hou je van fotograferen? Maak 

jij leuke fotootjes in het dage-

lijks leven, zoals boodschappen 

doen, het dagelijks eetmo-

ment, fietstochtje, het omme-

tje, stadsgezichten, bezoek aan 

of van de (klein)kinderen, enz.? 

Doe dan mee aan onze foto-

wedstrijd. 

De fotowedstrijd heeft als thema: 

 

SENIOREN IN BEELD 
 

Wie kunnen en mogen er meedoen?  

Hoe lever je jouw foto (‘s) in? 

Wat is de inleverdatum? 

Wat zijn de voorwaarden? 

 

U leest het allemaal op bladzijde 12 en 13 in deze Aandacht. 

 

De jury en het bestuur kijken uit naar alle prachtige inzendingen. 

 

DUS DOE MEE! 
 

Marjo Wolse-de Weijze 

Voorzitter KBO Haarlem 
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*   Aanvraag eenmalige energietoeslag  
 

Mensen met een laag inkomen kunnen bij de gemeente de ener-

gietoeslag van € 800,-- aangevragen. 

Ik weet niet of alle senioren binnen Haarlem en omstreken auto-

matisch een berichtje krijgen van de Gemeente. Het is daarom ver-

standig om dit extra te controleren. Want vanwege de hogere ener-

giekosten is deze tegemoetkoming voor velen welkom. 

 

Wanneer komt u in aan-

merking voor deze tege-

moetkoming? 

Bent u gepensioneerd en 

alleenstaand dan kunt u 

de energietoeslag aanvra-

gen als u maandelijks 

netto zonder vakantiegeld 

€ 1.383,-- verdient of € 19.977,-- bruto per jaar. Voor partners 

moet u gezamenlijk netto per maand zonder vakantiegeld 

€ 1.873,-- verdienen of € 27.402,-- bruto per jaar. 

 

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming in de ge-

meente Haarlem kunt u uw aanvraag indienen via het internet-

adres: https://www.haarlem.nl/energietoeslag-aanvragen/ of u 

kunt het schriftelijk aanvraagformulier aanvragen bij de Gemeente 

via telefoonnr. 023-511 51 15. 

 

Let wel: Gemeente Haarlem vraagt bij de aanvraag de volgende 

documenten digitaal of schriftelijk mee te sturen: 

• Kopie geldig legitimatiebewijs 

• Energiecontract 

• Betaalbewijs van de energierekening (kopie bankafschrift 

met daarop het rekeningnummer en uw naam) 

• Het laatste overzicht van uw inkomen, bijvoorbeeld een 

uitkeringsspecificatie van uw AOW en pensioen 

 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met uw be-

lastinginvuller of ondergetekende. 

 

Met hartelijke groet, 

Maarten Visser, PCOB  
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NUance 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

door Gerard van de Mast 

 

 

Toverstaf 
 

Wankel, onvast sta ik op mijn benen. Daarom loop ik met een stok. 

Dat gebrekkige evenwicht – alleen fysiek hoor, psychisch is alles 

nog redelijk in orde, dank u – maakt dat mijn loop wat trager is en 

vaak ook minder rechtlijnig dan vroeger. Dat is voor mijzelf nau-

welijks een probleem; mijn stok blijkt soms zelfs enige compassie 

te bewerkstelligen. Hoewel men een enkele maal – hoe vaak kan 

ik niet peilen – denkt dat ik aangeschoten ben. "Hebben we weer 

te veel gezopen?" vroeg iemand me.  

Ik heb tegenwoordig een standaardantwoord op dit soort opmer-

kingen paraat: "Was dat maar waar, dan is het morgen weer over." 

 

April 2020 zouden we met een bevriend echtpaar naar Rome gaan. 

Maar corona stak daar een stokje voor; we kregen het geld voor 

reis en verblijf netjes terug. We zijn nu twee jaar verder en in die 

periode verslechterde de conditie van onze vrienden jammer ge-

noeg, dus Rome was niet meer aan de orde. Totdat onze dochters 

verklaarden:  

"Wíj gaan met jullie naar Rome!"  

Wat een feest was dat! Vroeger gingen we met die twee kinderen 

kamperen, nu namen zij óns mee. Niet dat wij als onmondige oud-

jes behandeld werden, maar zij regelden alles: vliegreis, hotel, en-

treekaarten, een gids in het Vaticaans Museum, een drie uur 
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durende tocht dwars door Rome in een open 'golfkar' die virtuoos 

bestuurd werd door een Engelsprekende chauffeur. 

Mijn stok was juist in deze vakantie meer dan een beetje steun bij 

het lopen: op de luchthavens kregen we spontaan voorrang. Toen 

we de Sint Pieterkerk wilden bekijken stond er links een kolossale 

rij wachtenden: logisch, want er is veel te zien en waarschijnlijk 

was het extra druk door de heiligverklaringen van de komende zon-

dag. Een van de vele mensen die ons belaagden om tickets te ver-

kopen voor het Vaticaans Museum – voor ons hoefde dat dus niet: 

was al geregeld – wees op mijn stok: als we aan de andere kant, 

waar geen rij stond, probeerden binnen te komen, zou men ons 

misschien wel doorlaten. En inderdaad, wederom werkte mijn stok 

als toverstaf. Dat scheelde ons een 

uur wachten. Ook bij de ingang van 

het Pantheon toonde mijn simpele 

stok zijn magische begaafdheid. 

 

 

Op 5 mei – dat was dus vóór onze Ro-

mereis – gingen mijn vrouw en ik naar 

Bevrijdingspop. In de loop van de mid-

dag werd het heel erg druk. Vanaf het 

station liepen allerlei jonge mensen in soms bezienswaardige out-

fits naar De Hout. Heel ontspannen, gezellig. Dat wij als ouderen 

daar ook liepen kwam niet omdat wij liefhebbers zouden zijn van 

popmuziek, maar omdat wij liefhebbers zijn van onze kleindochter. 

Zij zou met nog een paar danseressen optreden op een kleiner po-

dium in het Florapark. Bij de ingang stonden functionarissen die de 

drukte in goede banen moesten leiden. Dat was ook wel nodig want 

ook hier had zich een lange rij wachtenden gevormd. Wij wilden 

dus braaf achteraan sluiten. Maar een jonge man die al bijna bin-

nen was, maakte een uitnodigend gebaar naar ons, terwijl hij wat 

ruimte maakte. Dus wij, 'stok-oude' mensen, kregen weer eens 

voorrang. De 'poortwachter' echter pikte dat niet.  

Terecht! Hij wilde dat we gewoon achteraan zouden aansluiten en 

hij maakte die wens duidelijk kenbaar. 

"Helemaal niet!" beet een ons onbekende jonge meid die poort-

wachter toe. "Deze mensen horen bij mij! Ja toch?"  

"Dat gevoel heb ik wel" mompelde ik.  

Daar had de portier niet van terug.  

Tsja, portier, c'est mourir un peu… 
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ACTIVITEITEN 
voor leden van KBO en PCOB 

 

 Agenda   
 
 

28 juni t/m 23 augustus 

 

 

 

 Praat- & Luistercafé   zie blz. 24 

 Wandelen in de duinen 

 Elke woensdag   zie blz. 29 

 Fietsen   zie blz. 30 

 Bridge  

 Elke laatste woensdag van sept. t/m mei   zie blz. 28 

 Klaverjassen 

 Elke donderdagmiddag (m.u.v. zomerstop)   zie blz. 28  

 IPad hulp  

 Elke donderdagmiddag om 14:00 uur  zie blz. 27 

 

13 juni Film in De Schakel  zie blz. 27 

30 juni  Openbaar Vervoer, informatie zie Aandacht 268 blz. 29 

4-8 juli Zomerreis   zie blz. 23  

 

23 aug. Aandacht 270 verschijnt   

 

 

 

Vooruitblik                (om alvast in uw agenda te noteren) 

 

12 sep. Inzending foto's b.g.v. KBO jubileum zie blz. 12 en 13 

12 okt. KBO Haarlem bestaat 70 jaar zie blz. 12 en 13 

 

Meer informatie: zie www.kbohaarlem.nl  
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*   Van de Reiscommissie 
 

 

Dagreis 

Met een volle bus zetten we dinsdag 7 juni koers naar de Weerrib-

ben. Als je zo’n groep van 54 mensen bij elkaar ziet, begrijp je niet 

dat het allemaal uit één bus is gekomen. 

Aan de reacties te merken viel deze reis erg in de smaak. 

Fijn dat alles weer op de oude bekende manier kon. 

De volgende reis gaan we nu plannen. Die zal in september plaats 

gaan vinden. Dus u kunt de bijzonderheden voor die reis in de ko-

mende Aandacht verwachten. 

 

 

Meerdaagse reis 

Maandag 4 juli 2020 om 10:30 uur vertrekt de groep vanuit Huize 

Nieuw Meerwijk, Briandlaan naar een fijn hotel in Vledder. 

Kom op tijd dan kunt u nog op uw gemak een kopje koffie drinken. 

Wij gaan jullie uitzwaaien! 
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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: De natuur is een wonder... 

Vanmiddag neemt Gerry Pardoel ons mee naar het wonder van de 

natuur. Gerry is zeer geboeid over wat de natuur ons brengt.  

Zij was 25 jaar lang, met hart en ziel, vrijwilligster voor Natuur- en 

Milieueducatie van de gemeente Haarlem in de Haarlemmer 

Kweektuin (voorheen de Stadskweek-

tuin). 

De mens heeft sinds zijn bestaan een 

innige band met de natuur. 

Vooral bomen spelen daarin een grote 

rol. Wat bomen voor ons kunnen 

betekenen gaat zij ons uitleggen. 

Haar eigen tuin staat vol met vaste 

planten, struiken en bomen. 

 

Hierbij nodigen wij u weer van harte uit op: 

Datum/tijd:  zaterdagmiddag 9 juli 2022 om 14:00 uur. 

Onze bijeenkomsten kunnen wij in het vervolg op de zater-

dagmiddag voortzetten. En we hopen u weer van harte te 

ontvangen, zodat deze activiteit niet verloren zal gaan! 

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. 

N.B. De hiernavolgende bijeenkomst is op 27 augustus. 

Daarover leest u in de volgende Aandacht. 

 

Warme Brasa 

 

Commissie Welzijn. 

M. Mathijssen 

Nel Dellebeke 
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*   Ik zou wel eens willen weten… 
 

Wellicht kent u deze beginregel uit een liedje van de blinde 

zanger/pianist Jules de Corte. Maar niet alleen hij zat met deze 

vraag. Ook onze werkgroep Communicatie & PR zou wel eens willen 

weten… 

… wat er zoal leeft onder onze leden. 

 

Daarom vragen wij wat uw interesses zijn zodat wij daarop kunnen 

inspelen. Daarom hebben we op onze website een enquête ge-

plaatst met een achttal categorieën, te weten: 

 

Literatuur 

Muziek 

Theater 

Film 

Fotografie 

Culinair 

Diversen 

Eigen voorstellen 

 

Als u naar onze website, www.kbohaarlem.nl gaat, komt u direct 

bij de enquête. U kunt aan één of meerdere categorieën meedoen. 

We zijn erg benieuwd naar uw mening. Alle initiatieven zijn wel-

kom. 

 

De enquête is volledig anoniem en uw gegevens zullen door ons 

niet worden opgeslagen. 

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Namens de Communicatie & PR Groep, 

Rob Veltkamp 

 

NB. In de vorige Aandacht 268 heeft u op bladzijde 6 en 7 kunnen 

lezen dat deze vragen eerder op de Ontmoetingsdag van 15 april 

zijn voorgelegd aan de toen aanwezige leden. Ook de uitslag is in 

Aandacht 268 te lezen.  

Nu willen we ook alle andere leden de kans geven om hun mening 

te geven. Maak hier zeker gebruik van! 

Redactie 
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*   Wat eten we vandaag?    

 

Van Henny Merckens kreeg ik een recept voor een dessert en wil 

dit graag bij u introduceren. Henny heeft laten weten af en toe de 

geplaatste recepten uit te proberen. Ook Hansje Broekmeijer liet 

weten enthousiast te zijn over 

de recepten en probeert ze alle-

maal uit. Ze vindt het een posi-

tieve toevoeging aan de Aan-

dacht. 

Het onderstaande recept voor 

het dessert heeft Henny ooit in 

de tachtiger jaren uit een Libelle 

bewaard en ze krijgt daar nog 

steeds vraag naar. In dit recept 

is rabarber verwerkt en zelfs mensen die niet van rabarber hou-

den, hebben aangegeven dit lekker te vinden. 

Het recept is voor 4 tot 5 personen. 

  

Dessert met rabarber 

 

Ingrediënten: 

- 500 gram rabarber 

- 125 gram suiker (of 150 gram) 

- 30 gram custardpoeder 

- 4 dl melk 

- 2½ dl slagroom 

 

Bereidingswijze: 

Snijd de gewassen rabarber in stukjes en breng dit met 1 eetlepel 

water en de helft van de suiker aan de kook. Laat dit in 15 minu-

ten gaar worden. Vervolgens de rabarber tot moes wrijven en la-

ten afkoelen. 

De custardpoeder met een scheutje melk en de rest van de suiker 

tot een papje roeren. 

De rest van de melk aan de kook brengen, van het vuur halen om 

vervolgens de custard erdoor te roeren. Nog even zachtjes laten 

koken. De vla in een bak koud water laten afkoelen, maar wel re-

gelmatig roeren om vervorming te voorkomen. 
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De slagroom stijf kloppen en alles afgekoeld door elkaar schep-

pen. 

Tip: eventueel wat slagroom in een spuitzak scheppen om vlak 

voor het serveren de vla te versieren. 

Geniet van uw toetje-toe! 

 

Gelukkig gaat het insturen van recepten iets beter, maar ik hoop 

toch dat jullie nog enthousiaster worden. 

 

Blijf vooral uw recepten sturen naar Nel Pool, 

Steve Bikostraat 94, 2033 DV Haarlem 

 

 

 

*   Bij-Schakelen 
 

Programma:  Film. Het thema van de film 

is een verrassing. 

Plaats:  De Schakel, Pijnboomstraat 17, 

Haarlem 

Datum en tijd: woensdag 13 juli, van 14:00 tot 16:00 uur 

Kosten:  € 2,-- voor koffie / thee 

Hartelijke groeten, Nel Pool-Verbeek. 

 
 
*   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. 

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 

 

 



28 

*   Zomerstop Klaverjassen 
 

De klaverjassers houden een zomerstop.  

Waarschijnlijk in de periode augustus/september beginnen we 

weer. Ik laat u op tijd weten wanneer we opnieuw opstarten.  

Eenieder een hele fijne tijd en mooie zonnige dagen toegewenst! 

Namens alle leden, 

Jonny Riksman 

 

 

*   Bridge 

Einde van de bridgecompetitie 2021/2022 

Met hier en daar een onderbreking hebben we de competitie in zijn 

geheel kunnen voltooien. Alleen de kerstdrive moesten we uitstel-

len; deze is uiteindelijk op 9 februari gehouden. 

Deze competitie heeft natuurlijk ook een uitslag en een clubkam-

pioen. 

 

1ste  Theo Germes en Theo Braak  57,22 % 

2de  Bea Meier en Marijke den Uijl  53,68 % 

3de  Tiny Terstege en Jeanny Feliks  53,61 % 

4de  Dora Gulickx en Ineke Turnhout  51,99 % 

5de  Jacqueline Sernee en Ans Schoutsen 51,56 % 

 

De clubkampioenen krijgen ieder een fles wijn. 

 

Op woensdag 24 september starten we de competitie 2022/2023. 

De zaalhuur is wel wat verhoogd maar bij voldoende deelnemers 

kunnen we de contributie houden op € 30,- per persoon. Dit is in-

clusief een kopje koffie, thee of chocolademelk in de pauze. 

 

Voor de mensen die een keer willen komen kijken moeten we de 

bijdrage verhogen naar € 4,--  per persoon. We spelen van sep-

tember t/m mei iedere laatste woensdag van de maand in De Scha-

kel. We beginnen dan om 13:00 uur. 

 

Heeft U belangstelling? 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Hans van Elk. 
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*   Wandelen 
 

Elke woensdag 10:00 uur. 

29 juni: Oase 

 Verzamelen bij de ingang. 

6 juli: Kennemerduinen 

 Verzamelen bij de Tetterodehal. 

13 juli: Elswout 

 Verzamelen bij de ingang. 

20 juli: Middenduin 

 Verzamelen bij de Tetterodehal. 

27 juli: Bleek en Berg 

 Verzamelen bij de ingang. 

3 augustus: Koningshof 

 Verzamelen bij de ingang. 

10 augustus: Oase 

 Verzamelen bij de ingang. 

17 augustus: Duin en Kruidberg 

 Verzamelen bij de ingang. 

24 augustus: Middenduin 

 Verzamelen bij de Tetterodehal. 

 

 

Groeten,  Nora Teeuwen 
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*   Fietsen  
 

Er werd regen verwacht dus vertrokken we met z’n vieren. We had-

den er zin in hoor. Het was droog toen we weggingen. 

Dwars door de Haarlemmerhout zoals we het nog nooit gezien had-

den. De Rustenburgerbrug over en de Noord en Zuid Schalkwijker-

weg helemaal uit gereden. 

Aan het eind op het oude terrein van Tjaden, grondboringen en 

bronbemaling, worden nu huizen gebouwd. We hebben de nieuw-

bouw bekeken. Daarna het bruggetje over de Ringvaart gekozen 

en dan rechtsom, en na 50 meter linksom, de Meer in. Dwars door 

een heel aansprekende nieuwbouwwijk in aanleg: Wickevoort. Ver-

volgens langs de golfbaan, over het festival terrein en de Geniedijk 

naar Vijfhuizen. 

Het begon steeds donkerder te 

worden. Net voor de bui begon 

waren we op het volkstuincom-

plex waar Bets een groentetuin 

heeft met een prachtige rand 

bloemen. Ziet er fantastisch 

uit. Geschuild in haar mini 

huisje. 

 

Toen besloten we om te gaan 

lunchen in Schalkwijk. Regen-

pakken aan want dat was erg nodig. Toen hebben we toch heerlijk 

gegeten bij Hero, een aanrader. Bar en Jo heet het nu. 

Daarna gingen we ieder onze eigen weg, door de regen, naar huis. 

Complimenten voor Bets, Adrie en Nel. 

Bij elkaar toch ruim 20 km gefietst! 

Gerrit van Dam 

 

Volgende fietstocht: 

Datum: woensdag 13 juli 

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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Hoe kan er in de wereld vrede zijn 

 

 
 
 
 

 

Hoe kan er in de wereld vrede zijn 

wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 

wanneer soldaten sneuvelen in pijn 

en burgers schuilen in verborgen kelders. 

Als de agressor aast op meer terrein 

en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 

Wie zo zijn hele leven achterlaat 

en vluchten moet naar nergens land en verder - 

zij gaan berooid in tranen over straat. 

Geef onderweg aan hen een goede herder, 

een mens die helpt, een deur die open staat, 

een hart vol liefde, in de nood een redder. 

Heer Jezus, laat hen niet de dood in gaan, 

het leven is bij U in goede handen. 

U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 

een warm onthaal van vrijheid, open armen. 

U helpt ons in de strijd van het bestaan 

en geeft als wapen: liefde voor de ander.   

Ria Borkent 

 

 
 
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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Voor vragen over…   Neemt u contact op met…   
 
Administratie leden KBO 

       (Zie ook bladzijde 2) mw. N. van Kampen  
Activiteiten door KBO en PCOB vacature 
Activiteiten Kennemerhart Kennemerhart 023-5 214 214 
Activiteiten door derden zie onze website www.kbohaarlem.nl 
Belastingzaken (coördinator) dhr. H. van Elk  
Bridge dhr. H. van Elk  
Cliënt-ondersteuner KBO-PCOB 

 mw. I. Woerde  

Computercursussen zie ook onze website  
Computerhulp (coördinator) dhr. T. van der Voort  
  
Consultatiebureau (gezondheid)   
 Stichting St. Jacob 023-892 29 80 

Fietsen dhr. J. Goossens  
Hulpvragen en Schuldhulpverlening (gem. Haarlem en Zandvoort)  
 Zie Sociale Wijkteams vorige blz. 
Hulpvragen (gem. Bloemendaal) 023-525 03 66
  06-103 88 354 

Juridisch loket Haarlem Bureau rechtshulp 0900-8020 
Klaverjassen mw. J. Riksman  

Levensvragen (Praat- & Luistercafé) 
 mw. M. Mathijssen  
 mw. N. Dellebeke  
Ouderenombudsman (steun) gem. Haarlem 0900-6080100 
Privacywet AVG Bestuur 
Reizen mw. R. Visser  
Rijbewijzen (alle vragen) zie ook onze website 085-488 36 16 

Secretariaat KBO Haarlem zie bladzijde 2  

Secretariaat PCOB Haarlem zie bladzijde 2 
Service- Juristen- en 
                Pensioentelefoon KBO-PCOB Nieuwegein 030-340 06 55 
Themamiddagen PCOB mw. N. Pool-Verbeek   
Wandelen mw. N. Teeuwen  

Website www.kbohaarlem.nl dhr. R. Veltkamp  
WMO – hulpvragen zie: Hulpvragen hierboven. 
Zilveren Kruis Collectiviteitscode van KBO en PCOB is: 

207 000 837 
Zorg en Welzijn Vermeld lidmaatschap KBO Haarlem 
Zorgbalans-Zorgcentrale Haarlem 023-891 89 18 


