
 

AANDACHT 
 

272  

 

 

26 OKTOBER 2022  



2 
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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, 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 [273] van 

Aandacht uiterlijk op woensdag 16 november 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 Heythuijsen 
Dit hofje ligt aan de Kleine Houtweg 135. 

Het ligt dus buiten de vestingwerken van 

de oude stad Haarlem, bij de Haarlemmer-

hout. Willen Heythuijsen, een ongehuwde 

rijke Haarlemse textielhandelaar, bezat 

daar het landgoed Middelhout. Zijn zus 

was zijn enige erfgenaam. In zijn testa-

ment stond dat na haar dood een hofje gesticht moest worden van 

hetgeen er dan nog over was van zijn vermogen. Omdat zijn zus 

al heel snel overleed, werd al in 1650 met de bouw begonnen.  

Het Hofje van Heythuijsen bestond uit zes woningen, vanaf het be-

gin bewoond door mannen en vrouwen. Maar al na korte tijd woon-

den er alleen nog vrouwen, net als in de andere hofjes in Haarlem. 

In 1756 werd het hofje uitgebreid met vijf woningen. 

Aan de Kleine Houtweg ziet u een verhoogd middendeel en laag-

bouw tot de toegangspoort. Dit is nog een deel van het oorspron-

kelijke buitenhuis Middelhout. In 1985 vond een restauratie plaats. 

Er zijn negen woningen, elk ongeveer 35 m² groot. Ze zijn bestemd 

voor vrouwen en mannen met een smalle beurs. Twee van de huis-

jes zijn in 2003 samengevoegd tot één.  
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  AANDACHT   VOOR   MENSEN    
(KBO) 

(zie ook de voorlaatste bladzijde) 
 

Onze bijzondere jarigen 
 

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

 

 

 

 

 

 

Jarigen in de komende periode: 

 

 

In de komende periode vieren 

  7 leden hun 80ste verjaardag 

13 leden hun 85ste verjaardag 

  2 leden hun 95ste verjaardag 

Allen van harte gefeliciteerd.  
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Overleden 
en  

in uw gebeden  
aanbevolen 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen periode zijn 12 leden overleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 
We mochten de afgelopen periode 8 nieuwe leden inschrijven. 

Hartelijk welkom. 
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AANDACHT VOOR MENSEN 
(PCOB) 

(zie ook de voorlaatste bladzijde) 
 

 

Onze bijzondere jarigen 
 

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

 

 

In de komende periode hoopt 1 lid haar 80ste verjaardag te vieren. 
 

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

venal een goed nieuw levensjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden 
en  

in uw gebeden  
aanbevolen 

 

 

In de afgelopen maanden zijn enkele PCOB leden die vele jaren lid zijn 
geweest van onze plaatselijke PCOB afdeling overleden. 
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Herinneringen aan een mooi feest 
 

In feeststemming kwam ik thuis na de jubileumdag op 12 oktober 

De zaal was helemaal gevuld met leden en helaas waren er meer 

aanmeldingen dan in de zaal aanwezig konden zijn. Zo jammer. 

Het thema van deze dag was beeldtaal. We leven in een maat-

schappij waar beelden belangrijker zijn geworden dan het geschre-

ven woord. Waar je ook kijkt, overal zie je foto’s, in kranten en  

tijdschriften; we maken foto’s van een vakantie, een fotoshoot met 

de familie en zelfs in het ziekenhuis worden foto’s en filmpjes ge-

maakt van iets binnenin je lichaam.  

We hebben een fotowedstrijd uitgeschreven met als thema 'Senio-

ren in beeld'. Op deze dag hebben we de winnaars bekendgemaakt 

en de prijzen uitgereikt. 

 

De uitslag van de fotowedstrijd 
De jury bestond uit: de professionele fotograaf Hans Guldemond, 

hobbyfotografen: Harry Heemskerk en Peter Jongejan en Marjo 

Wolse-de Weijze (voorzitter) en de bestuursleden Nancy van Kam-

pen, Marianne Mathijssen. We beoordeelden de inzendingen op in-

houd, compositie en techniek. De jury wist niet wie de foto's had 

gemaakt. Elke foto is uitvoerig besproken. Het was geen sinecure 

om als jury tot een goed onderbouwde eenduidige mening te ko-

men. Maar het is gelukt. Mijn dank gaat uit naar deze juryleden en 

naar mijn man Peter die de presentatie van de inzendingen ver-

zorgde. 

 

Het proces van jureren  

Het waren moeilijke beslissingen. De jury bekeek elke foto nauw-

keurig. Kreeg denktijd, vervolgens bespraken we onze bevindingen 

en voorlopige keuze. Er volgenden diverse ronden en we checkten 

onze keuze: "Hebben wij dit goed gedaan? Kloppen onze bevindin-

gen nog?" Om tot een bevredigende keuze te komen moesten alle 

BESTUUR  EN  ORGANISATIE    
(KBO) 
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juryleden het met elkaar eens zijn. We zijn een lange ochtend er 

mee bezig geweest en we zijn eruit gekomen. 

De jury vond dat er één foto een eervolle vermelding moest krij-

gen, want de fotograaf maakte een prachtige opname van een se-

nior zittend op de bank met een kind. Helaas zag de jury op de 

achtergrond vlijmscherp afgedrukte rode bessen, maar de hoofd-

persoon was niet scherp afgebeeld. De man heeft in zijn rechter-

hand een fototoestel en je ziet aan de houding dat hij iets vertelt 

aan zijn (klein-)kind. De foto voldeed wel aan de twee eisen. Senior 

in beeld en een verhaal. Daarom krijgt deze foto van Ank Groen 

een eervolle vermelding. 

 

De derde prijs ging naar de foto waarop een ijsje gedeeld wordt 

door een jongere vrouw met een wat oudere vrouw. Het beeld is 

vlijmscherp. Het vertelt het verhaal van samen delen en de senior 

is in beeld. Deze prijs 

gaat naar de echtgenoot 

van Ank Groen nl. Paul 

Groen. De prijs bestaat 

uit de foto, op artistieke 

wijze gedrukt op hout, 

want het hout en de foto 

worden hierdoor een le-

vend geheel, aldus de 

fotograaf. 

 

 

 

De tweede prijs is een prachtige foto van een groep senioren, 

zittend op hun rollator en dat geeft spanning. Deze afbeelding riep 

allerlei reacties op 

bij de juryleden. 

De opname is 

haarscherp. Deze 

prijs bestaat uit de 

foto, afgedrukt op 

aluminium. Deze 

tweede prijs is ge-

gaan naar Ans Ke-

ijzer.  
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De eerste prijs 

Op deze foto staat een vrouw bij een rijkbloeiende border. Zij heeft 

een mobiel in haar handen. De foto voldeed aan alle gestelde eisen. 

Unaniem was de 

jury het erover 

eens dat dit de 

foto is die num-

mer 1 moest 

worden. De win-

nende foto is af-

gedrukt op can-

vas. 

Graag vertel ik u 

dat de verbazing 

van de jury 

groot was, toen 

wij aan het eind 

van de ochtend 

de naam van de 

maker hoorden: Rob Veltkamp, onze webmaster. 

 

Felicitaties 
We mochten ons verheugen op een bezoekje van Mgr. Jan Hen-

driks, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Hij feliciteerde ons met 

ons jubileum en sprak ook 

enkele woorden ter be-

moediging. 

 

 

 

Ook was het hartverwar-

mend om een felicitatie te 

ontvangen van Nel Pool. 

Namens de PCOB sprak ze 

over onze samenwerking 

en mogelijkheden die er in 

het verschiet liggen. Zij verving voorzitter Jan Hoekema van PCOB 

wegens zijn verplichtingen elders. We hebben hem gemist. 
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Tenslotte. 
En aan het eind van de dag werd een KBO Haarlem-tas als herin-

nering aan eenieder uitgereikt. 

Dank voor alle inzet van de vrijwilligers om dit jubileum tot iets 

onvergetelijks te maken. Vele leden hebben intens genoten en ge-

smuld van alle lekkernijen. Dus vanaf deze plaats  

 

EEN HEEL GROOT APPLAUS VOOR ALLE VRIJWILLIGERS 

KBO HAARLEM --- SAMEN STERK. 

 

 

Naschrift. 

Tijdens de Eucharistieviering hielden we een collecte voor een hos-

pice in Haarlem. De opbrengt was € 285,--. Hartelijk dank voor uw 

bijdrage. 

 

Marjo Wolse-de Weijze, 

Voorzitter KBO Haarlem 

 

 

Berichtje voor de bezorgers van de Aandacht 

 

Ben je bezorger van de Aandacht en Nestor, dan 

nodigt het bestuur van KBO Haarlem je uit voor 

onze bezorgersmiddag op 25 november 2022 vanaf 14:00 uur 

in de Moeder van de Verlosser-kerk.  

Je krijgt hierover persoonlijk bericht. 
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KBO Haarlem en de UNIE KBO 

 

Met ingang van 1 januari 2023 zal KBO Haarlem geen deel meer 

uitmaken van UNIE KBO. Wij ressorteren vanaf die datum onder 

KBO Noord-Holland. Wat dit positief/negatief voor ons betekent, 

zal in het komende novembernummer uitgebreid aan bod ko-

men. 

Zeker is dat vanaf 1 januari 2023 geen Magazine van de Unie bij 

de KBO-leden op de mat zal vallen. Wil je dit magazine toch blij-

ven lezen, dan moet je zelf contact opnemen met Seniorenorga-

nisatie KBO-PCOB. Je kunt abonnee worden ad 25,- euro jaar.  
 Adresgegevens: 
 Seniorenorganisatie KBO-PCOB 
 Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein 

 tel.: 030 – 3 400 600 - info@kbo-pcob.nl 

Let op: dit staat helemaal los van KBO Haarlem. 

Van KBO Haarlem blijf je maandelijks de Aandacht ontvangen en 

van KBO Noord-Holland het kwartaalblad Nestor. 

 

 

KBO Haarlem uit de oude doos 
 

Op ons lustrum sprak ik verscheidene leden die op zodanige leeftijd 

zijn dat zij het moment van oprichting van KBO Haarlem hebben 

meegemaakt. Wat een kostbare herinneringen hebben deze men-

sen. Er zullen vast wel enkele foto’s zijn gemaakt in die beginjaren 

van KBO Haarlem. Wil jij eens kijken of op jouw zolder een schoe-

nendoos o.i.d. staat met exemplaren van Aandacht, foto’s, artike-

len of brieven. In alles wat met de directe geschiedenis van KBO 

te maken heeft, ben ik geïnteresseerd. Heb je iets gevonden, neem 

dan contact met mij op, zodat we een afspraak kunnen maken om 

het te kopiëren voor ons digitaal archief. 

Marjo Wolse-de Weijze,  

voorzitter@kbohaarlem.nl 

 

Bij voorbaat hartelijk dank,  

Marjo 
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Portretfoto van KBO Haarlem vrijwilligers 
 

Het bestuur van KBO Haarlem had ook in het kader van haar 70-

jarig bestaan alle honderdzeventig vrijwilligers persoonlijk uitge-

nodigd voor een 

fotoshoot bij de 

professionele fo-

tograaf Hans Gul-

demond als dank 

voor hun jaren-

lange en vrijwil-

lige inzet. Onze 

vereniging wordt 

gedragen door 

deze mensen. Dat 

heeft een eerbe-

toon nodig, wan-

neer je een 

feestje viert. Dus 

hebben zij een persoonlijke uitnodiging ontvangen en op de dag 

van de fotoshoot kwamen er tachtig vrijwilligers in opperbeste 

stemming opdagen.  

 

Op onze jubileum-dag hingen alle portretfoto's aan een lijn in de 

Moeder van de Verlosserkerk. Wie ik ook sprak van diegenen die 

gekomen waren voor deze fotosessie waren zeer te spreken over 

de kwaliteit van de opnames.  
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Reactie van fotograaf  

Hans Guldemond 

 

Hans zelf was zeer gelukkig met 

de resultaten. Hij zei: "Ik heb 

deze opdracht als zeer bijzonder 

ervaren. De mensen kwamen vrij-

willig en hadden zich mooi ge-

maakt en de sfeer was vriendelijk, 

warm en open. Het was een per-

fecte sfeer om goede foto’s te ma-

ken van deze enthousiaste vrijwil-

ligers. En het resultaat mag er 

zijn. Ik vind ze zelf erg mooi geworden. Het was een mooie op-

dracht." 

 

 

 

 

 

 

 

 Reactie van een vrijwilliger 

 

"Deze fotograaf verstaat de kunst de le-

vensvreugde vast te leggen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjo 
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BESTUUR EN ORGANISATIE 
(PCOB) 

 

Van de voorzitter 
 

 

 

 

door Jan Hoekema, 

voorzitter PCOB afd. Haarlem 

 

Beste lezers van de Aandacht, 
 

Terwijl ik dit schrijf zitten we midden in de jubileumweek van onze 

KBO Haarlem. Daarover zal vast het nodige, vers van  de pers, in 

deze Aandacht staan. Maar nogmaals van mij een zeer hartelijke 

felicitatie, namens alle PCOB leden, met deze bijzondere gebeur-

tenis. Ik hoop en verwacht dat dit jubileum een impuls zal geven 

aan het goede werk van de KBO maar vooral ook aan de nu al 

innige samenwerking van de KBO met de PCOB. 

 

Op mijn pittige column in de vorige Aandacht over de moeizame 

situatie van KBO Haarlem en KBO Noord-Holland kreeg ik ook po-

sitieve reacties. Laten we het er op houden dat ik hoop en vertrouw 

op voortzetting van de regel die we eigenlijk nu al hebben bij de 

KBO en de PCOB in Haarlem: alles samen behalve de contributie. 

Want dat is (plus de juridische kant van de zaak) wel de meest 

lastige praktische kwestie die zich bij een lokale fusie zou voor-

doen. En dan vergeet ik nog bijna de verschillende soorten afdrach-

ten aan het landelijke bureau. Maar in plaats van energie te verlie-

zen aan iets wat nu gewoon niet echt kan, een volledige fusie op 

lokaal niveau, kunnen we, denk ik beter onze samenwerking verder 

verinnigen. En precies dat zijn we nu aan het doen, en daar gaan 

we opgewekt mee door. 

 

Dat opgewekte is, beste lezers, wel een uitdaging. Onlangs namen 

we in de PCOB met weemoed en dankbaarheid afscheid van twee 

zeer trouwe bestuursleden, Gert Vedder en Rina de Leeuw. 
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Beiden hebben vele jaren trouw in het bestuur van de PCOB Haar-

lem hun beste krachten gegeven aan de vereniging. Daarvoor 

trouwe dank. Met name Gert, die zo conscientieus de bezorging 

van de Aandacht deed en vorig najaar een naar ongeluk had, wil ik 

ook hier nog extra in het zonnetje zetten. 

 

En ja verder tikt de herfstregen tegen mijn zolderraam achter de 

PC. Laten we van dit toch ook mooie seizoen genieten, met mooie 

wandelingen, tochten, familiebezoek en alles wat nu weer kan en 

mag. Maar… zorgen genoeg. Corona steekt weer een beetje de kop 

op, de boosters hebben we hopelijk allemaal opgehaald en dadelijk 

nog de griepprik. De week van de eenzaamheid onlangs drukte ons 

weer met de neus op de feiten: heel veel mensen hebben last van 

gevoelens van eenzaamheid. Opmerkelijk genoeg ook jongeren. En 

dan last but not least de zorgelijke ontwikkeling van de inflatie, 

rente en koopkracht. En dan in het bijzonder de energielasten. Ge-

lukkig doen Rijksoverheid en onze gemeentes daar veel aan. Maar 

zorg wel dat u krijgt waar u recht op heeft. En laten we allemaal 

toch serieus kijken waar we aan besparing op de energiekosten 

kunnen doen. De verwarming kan best een graadje lager, korter 

douchen, de kraan niet onnodig laten lopen en vooral isoleren van 

onze woningen. Ik besef volledig dat niet iedereen dat even mak-

kelijk kan en zal doen. Isoleren kost geld. Van harte hoop ik dat u 

allen toch de eindjes aan elkaar kunt knopen. En laten we ook in 

deze voor velen moeilijke tijden van hier en daar echt armoe, om-

zien naar elkaar. Tot de volgende column in de Aandacht eind no-

vember. We gaan dan echt de winter in. Hopelijk een zachte milde 

winter… 
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Of we leren als broeders en zusters met elkaar samen te leven, 

of we gaan als idioten ten onder. 
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Jubileumfeest (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zangkoor Con Amore tijdens de 

Eucharistieviering  

en lector Herrie Weber 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitaties van  

Mgr. Jan Hendriks. 

 

 
 

(foto's: Peter Jongejan) 
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NUance 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

door Gerard van de Mast 

 

 

Profetieën 
 

Onmiddellijk na mijn militaire diensttijd (1963-1965) kreeg ik een 

baan als onderwijzer. Er was toen – net als nu – een groot tekort 

aan leerkrachten. Ik had gesolliciteerd is zes dorpen en in één stad: 

Haarlem. Zo’n leventje in een vredig dorp leek me geweldig. Maar 

nadat ik één keer in Haarlem was geweest, had die stad mijn voor-

keur. 

Over de vacatures van de zes dorpsscholen kreeg ik per omgaande 

een briefkaartje van het schoolbestuur c.q. de pastoor dat ik – on-

gezien – per 1 april aan de slag kon. Maar in Haarlem werd ik uit-

genodigd voor een gesprek. Op woensdagavond nam ik – voor het 

eerst van mijn leven – in mijn militair pak een taxi; ik had geen 

idee van het adres waar ik verwacht werd. En ik vroeg de chauffeur 

niet precies voor de deur de stoppen. Want een vent die in militair 

tenue en ook nog eens per taxi komt solliciteren maakt weinig 

kans. 

De man die mij thuis ontving was het hoofd van de school. Hij was 

ziek en zou niet terugkeren. Hij benoemde mij, ik kreeg een tijde-

lijke aanstelling met ingang van 1 april. De vriendelijke man voor-

spelde mij dat ik over vijf jaar wel getrouwd zou zijn. Mijn reactie 

dat ik nog helemaal geen partner had, vond hij maar onzin. 
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Toen wij op 1 april 1970, in de paasvakantie, trouwden, realiseerde 

ik mij dat de profetie van de oude baas uitkwam, exact vijf jaar na 

mijn benoeming! 

Goed, ik begon in de zesde klas, 42 kinderen. Hun keuze voor het 

voortgezet onderwijs was gelukkig al gemaakt. Die kinderen waren 

gewend aan een oude meester en nu kregen ze ineens een begin-

nend onderwijzertje. Het duurde wel enkele weken voordat we aan 

elkaar gewend waren. 

 

In die dagen deden de meeste zesdeklassers nog hun zogenoemde 

'plechtige Communie, de hernieuwing van de doopbeloften'. Ter 

voorbereiding daarop verscheen de pastoor in de klas. Wat een 

rare man was dat! Groot, massief, autoritair, met een niet te mis-

sen stemgeluid en een dito buik; altijd gehuld in z’n zwarte toog. 

Toen hij weer eens in mijn klas lesgaf, ijsberend tussen de rijen 

kinderen, oreerde hij: "Je zweert dan straks wel met je vingers op 

de bijbel dat je trouw belooft, maar jíj – priemende vinger – komt 

straks niet meer in de kerk, en jíj en jíj…" Ik vond dat zó ongepast 

en shockerend, dat ik spontaan voor hem ging staan, zeggend: 

"Dat kunt u niet maken". En zowaar, hij hield ermee op. Die pas-

toor – leerde ik later -  maakte met zijn eigenaardig gedrag veel 

vijanden. Maar er waren nog meer parochianen die hem oprecht 

waardeerden om de steun die hij bood in moeilijke situaties, mo-

reel en desnoods financieel; het herenkoor kreeg bij het jaarlijks 

uitje een leuk bedrag mee. Hij kende ook het gezin van het meisje 

met wie ik sinds enkele maanden verkering had. 

 

De klas die ik na de zomervakantie kreeg, organiseerde een ten-

toonstellinkje over milieuvervuiling (toen al!). In de hal van de 

school stond een kinderbad vol vies water en op de prikborden kon 

de bezoeker kranten lezen die de kinderen over dit onderwerp had-

den samengesteld. Op zondagmiddag opende de inspecteur van 

het onderwijs de tentoonstelling, daartoe (buiten mijn weten) uit-

genodigd door mijn leerlingen. Ook die eigenaardige pastoor ver-

scheen. Hij en ik stonden op een gegeven moment naast elkaar. 

Zonder enige inleiding zei hij: "Trouw maar gauw; ze kan heel goed 

naaien". 

En inderdaad, mijn vrouw kan goed met naald en draad overweg. 
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Jubileumfeest (2) 
 

 

 

Bekendmaking van de uitslag 

van de fotowedstrijd. 

 
 

(foto's: Peter Jongejan) 
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ACTIVITEITEN 
Voor leden van KBO en PCOB 

 

 Agenda   
 
 

26 oktober t/m 30 november 

 

 

 

29 okt. Herdenkingsconcert  zie Aandacht 271 blz. 30 

29 okt. Praat- & Luistercafé  zie Aandacht 271 blz. 24 

  9 nov. Filmmiddag in De Schakel  zie blz. 28 

11 nov. Jubileumlezing door Roxanne van Acker zie blz. 22 

25 nov. KBO-middag voor bezorgers van de Aandacht zie blz. 10 

26 nov. Praat- & Luistercafé  zie blz. 25 

30 nov. Aandacht 273 verschijnt   

  

 Wandelen in de duinen 

 Elke woensdag   zie blz. 28 

 Bridge  

 Elke laatste woensdag van sept. t/m mei     

 IPad hulp  

 Elke donderdagmiddag om 14:00 uur  zie blz. 27 

 

Vooruitblik                (om alvast in uw agenda te noteren) 

 

14 dec. Kerstviering 

12 jan.  Jubileumlezing door Chris Robbert  

 

Meer informatie: zie www.kbohaarlem.nl  
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Jubileumlezing 2. 

 

Deze lezing is in het kader van 70-jarig be-

staan van KBO Haarlem. 

 

Kom je wel eens in de bibliotheek? 

Maak je gebruik van de uitleenservice?  

Zo kennen wij de functie van de bibliotheek. Maar door de jaren 

heen is er heel veel veranderd 

in de bibliotheekwereld. Wil je 

hierover meer weten? 

Kom dan naar de lezing door 

Roxanne van Acker, directeur 

Bibliotheek Zuid-Kennemer-

land. Ik heb haar leren ken-

nen als een zeer bevlogen 

vrouw die zich volledig inzet 

voor alle activiteiten in de bi-

bliotheekwereld. 

Het is een plek om inspiratie 

op te doen, elkaar te ontmoe-

ten en jezelf te ontwikkelen, 

want nieuwsgierig zijn en blijven is belangrijk naarmate we ouder 

worden. 

Datum en tijd: donderdag 10 november  van 14.00-16.00 uur. 

Waar: bibliotheek Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2, 

2036AM Haarlem 

Kosten: toegang is gratis 

  

about:blank
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Jubileumfeest (3) 
 

 
 

  

De catering in goede handen 

 

 
 
 

 

 

 

(foto's: Peter Jongejan 
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*   Van de Reiscommissie 
 

Normaal gesproken zou in deze Aandacht de aankondiging staan 

van de kerstreis. Helaas! De aankondiging ziet er iets anders uit. 

 

Geen meerdaagse reizen 
De afgelopen zomerreis naar Vledder is fantastisch verlo-

pen. Iedereen was erg tevreden over het hotel, het eten en het 

programma. Ondanks deze lovende berichten heeft de reiscommis-

sie besloten om de kerstreis te annuleren. De volgende redenen 

liggen hieraan ten grondslag. 

➢ De dames Leny en Ria, die jarenlang de reizen verzorgden, 

hebben aangegeven hiermee te willen stoppen. Het wordt 

hen te zwaar. 

➢ Het volgende punt is dat het aantal deelnemers dat met de 

reis meegaat te laag is. Afgelopen zomer 20 deelnemers.  

➢ Hierbij komt nog dat veel deelnemers graag een eigen ka-

mer willen hebben. Maar bij de prijsbepaling gaat het hotel 

er van uit dat er tweepersoonskamers geboekt worden en 

slecht een enkeling een eenpersoonskamer. Afgelopen keer 

vroegen de deelnemers om 18 eenpersoonskamers.  

Hierdoor én omdat de reisleiding ook kosten moet maken voor een 

medische begeleider, komen we met de prijs niet meer uit. Dit 

heeft ertoe geleid dat we met de kerst niet op reis gaan. 

 

Begeleiders en nieuwe deelnemers gevraagd 
De reiscommissie is dringend op zoek naar nieuwe enthou-

siaste begeleiders, liefst een echtpaar. Daarnaast willen we graag, 

naast de bestaande groep, nieuwe deelnemers aan onze reis toe-

voegen en ook hierbij vragen we echtparen of vrienden of vriendin-

nen die graag samen op reis gaan. Belangstellenden die graag de 

zomer- en/of winterreis willen begeleiden kunnen contact opnemen 

met Ronny Visser of Ton van der Voort. Zij kunnen u alles vertellen 

over hoe zij een en ander organiseren. 

 

De ééndaagse reizen gaan wel gewoon door, want die zijn 

altijd zeer snel volgeboekt. 
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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 doet een cliëntondersteuner? 

Wist u dat cliëntondersteuning een service van de KBO aan onze 

leden is? Deze vrijwilligers zijn getraind om senioren te helpen de 

weg te vinden bij hulpvragen die betrekking hebben op problemen 

die zich voordoen bij het ouder worden. Veelal betreft het vragen 

over wonen, welzijn, zorg, administratie, mobiliteit en/of onder-

steuning. 

Voor de gewenste onaf-

hankelijke ondersteu-

ning kan de clientonder-

steuner de nodige hulp 

bieden of aanwezig zijn 

bij keukentafelgesprek-

ken. Mede door de inzet 

van onze cliëntonder-

steuners kunnen hulp 

vragende senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen en de re-

gie in eigen handen te houden. En wie wil dit niet? Vanmiddag komt 

de coördinator van onze cliëntondersteuners, Iet Woerde, ons ver-

tellen hoe zij deze hulp kunnen bieden. 

 

Hierbij nodigen wij u weer van harte uit op: 

Datum/tijd:  zaterdag 26 november 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. 

Warme Brasa 

 

Commissie Welzijn. 

M. Mathijssen 

Nel Dellebeke 
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*   Wat eten we vandaag?    

Deze keer een recept van een trouwe lezer die steeds uitkijkt 

naar deze rubriek en dan enthousiast aan de slag gaat. Dit recept 

is bedoeld om (extra) bij een maaltijd te serveren. 

 

Gevulde paprika met feta en muntcouscous 

 

Zoete rode puntpaprika gaat 

perfect samen met kruidige 

couscous. De zon op je bord!! 

Het recept is voor 4 personen en 

je hebt bakpapier nodig. 

 

Ingrediënten: 

- 300 gram couscous 

- 400 ml kokend water 

- 6 puntpaprika’s 

- 2 sjalotjes 

- 15 gram verse munt 

- 150 gram (biologische) feta 

- 4 gram gerookte paprikapoeder 

- 5 gram gemalen komijn 

- 4 el traditionele olijfolie 

- 40 gram gewelde abrikozenstukjes 

- 75 gram (biologische) veldsla 

- peper en eventueel zout 

 

Verder benodigd: 

Bakpapier 

 

Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Doe de couscous in een kom en schenk er het kokend water over 

en roer door.  

Dek de kom af en laat deze 10 minuten staan. 

Halveer ondertussen de paprika’s in de lengte. Verwijder zaadlijs-

ten, maar laat de steeltjes zitten. 

Snipper de sjalotten, snijd de muntblaadjes fijn en verkruimel de 

feta. 
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Roer de couscous los met een vork en meng de sjalot, paprika-

poeder, komijn en olie erdoor.  

Schep vervolgens de abrikozenstukjes, de helft van de munt en 

de feta erdoor en breng op smaak met peper en eventueel zout. 

Verdeel de couscous over de paprikahelften en leg deze op een 

met bakpapier bedekte bakplaat.  

Bak de paprika’s ca. 15 minuten onder in de oven. 

Verdeel de veldsla over de borden en leg de paprikahelften erop. 

Bestrooi deze met de rest van de munt en serveer. 

Eet smakelijk. 

 

Ik reken op jullie. Hopelijk zijn er ideeën voor wintergerechten. Ik 

wacht het met spanning af want de voorraad recepten is momen-

teel zeer beperkt. 

 

Blijf vooral uw recepten sturen naar Nel Pool, 

Steve Bikostraat 94, 2033 DV Haarlem 

 

 
 
 
 
 
*   Hulp bij laptop, tablet en smartphone 
 

Het spreekuur is bedoeld voor vragen en/of pro-

blemen met laptops, tablets, iPads, iPhones 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 
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*   Bij-Schakelen 
 

Programma:  Filmmiddag 

Plaats:  De Schakel, Pijnboomstraat 17, Haarlem 

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

Kosten:  € 4,-- voor koffie / thee 

Hartelijke groeten, Nel Pool-Verbeek. 

 
 

*   Wandelen 
 

Elke woensdag 10:00 uur. 

 

2 november: Middenduin 

 Verzamelen bij de Tetterodehal. 

9 november: Koningshof 

 Verzamelen bij de ingang. 

23 november: Kennemerduinen 

 Verzamelen bij de Tetterodehal. 

30 november: Elswout 

 Verzamelen bij de ingang. 

 

 

Groeten,  Nora Teeuwen 
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Jubileumfeest (4) 

 

Shantykoor Vijfhuizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto's: Peter Jongejan)  
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Jubileumfeest (5) 

… en een geweldige prijzentafel tot slot! 

(foto: Peter Jongejan) 

VACATURES KBO 
 

KBO Haarlem zoekt vrijwilligers die zich graag voor enige tijd willen 

inzetten voor de volgende functies: 

 

1. Secretaris van het bestuur 

2. Penningmeester van het bestuur 

3. Coördinator van onze activiteiten (is lid van het bestuur) 

4. Helper om bij leden de belastingaangifte te verzorgen 

 

Voor de functies 1 t/m 3 neemt u contact op met onze voorzitter 

(zie bladzijde 2). 

Voor functie 4 neemt u contact op met de heer van Elk (zie laatste 

bladzijde). 
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Toelichting bij de rubriek: Aandacht voor mensen 
 
Vooraan in de Aandacht staat de rubriek Aandacht voor mensen. 
Leden van KBO en PCOB worden hier apart genoemd. 
 Leden die een 'kroonjaar' vieren, vermelden we hier nadat we contact 

met hen opgenomen hebben en zij toestemming voor publicatie hebben 
gegeven. Dat is alleen mogelijk als de leden ervoor zorgen dat wij het 
goede telefoonnummer hebben. Voor een eventuele na-vermelding of rec-
tificatie neemt u contact op met de ledenadministratie. Zie blz. 2 
 Wanneer een lid overleden is, kunnen de nabestaanden ons ook laten 
weten dat dit overlijden in de Aandacht mag worden vermeld.  

Ook hiervoor neemt u contact op met de ledenadministratie. Zie blz. 2 

 
In de versie van de Aandacht die op de website staat, is alle persoonlijke 
informatie verwijderd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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 


