september 2022

jaargang 13, 9

Vandaag is de dag, hij komt maar één keer
morgen dan is het vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet van het leven, het mag,
maar doe het vandaag, vandaag is de dag!
.
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Van de voorzitter

Op een prachtige zonnige dag zit ik even buiten in de schaduw.
Ik denk na over m’n stukje. Wat ik zal gaan schrijven? Het moet weer
op tijd bij de redactie binnen zijn.
Eindelijk weer het KBO blad en de Vice Versa hoor ik jullie zeggen.
Nou als deze dan ook weer bij u op de deurmat vallen, zijn de meeste scholen
begonnen en het normale leven is weer op gang gekomen.
Dat geldt ook voor ons bij de KBO.
De drie daagse reis ligt alweer enkele weken achter ons. Ook de
vier extra zomersoos-activiteiten in de maanden juli en augustus
zijn geweest. Wat waren het geweldige middagen. U leest er alles over in deze en de volgende Vice Versa.
Het bestuur heeft zich dan alweer gebogen over activiteiten voor de komende
maanden.
Zoals over de soosmiddagen waar u kunt kaarten, rummikuppen, bridgen etc
Komt u gerust eens binnenlopen bij het Trefpunt. Daar hebben we ook
een maal in de zes weken hele, gezellige kienmiddagen .
Verder staan de najaarsdagtocht naar Giethoorn en de Museum Plus Bus nog
op het programma.
Dus allemaal leuke activiteiten en uitjes in het verschiet.
Hopelijk mogen we ook nu weer rekenen op onze vrijwilligers.
Zij zijn onmisbaar en onbetaalbaar.
Zo gaan we dan met elkaar en met frisse moed
op 31 augustus weer starten met de soos.
Ik wens ons allen nog heel veel zonnige dagen toe en geniet
zolang het kan.

Paula Warmerdam, voorzitter
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Ik dwaal wat rond

k heb thuis een potje;
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Ouderenadvies Welzijn Bloemendaal
Hebt u vragen rondom wonen, welzijn,
zorg, financiën en vervoer, neem dan
contact op met één van onze ouderenadviseurs of cliëntondersteuners.
Zij geven onafhankelijk advies en maken in de meeste gevallen een afspraak
voor een huisbezoek. U wordt begeleid tot uw vraag is beantwoord en de nodige hulp is ingezet met als doel zo prettig mogelijk oud worden in uw eigen
woonomgeving. Ook wanneer u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving kunt u contact opnemen.
De hulp is kosteloos en er is geen indicatie nodig. De ondersteuning van ouderenadvies kan bestaan uit:
Wonen:
ondersteunen bij het zoeken naar een passende woning of hulpmiddelen
Welzijn:
informatie over passende activiteiten, besteding van tijd, gemis aan sociale
contacten, regelen van vrijwillige ondersteuning voor klussen, maaltijden,
boodschappen
Zorg:
aanvragen van hulp bij het huishouden, thuiszorg, personenalarmering en
WMO-voorzieningen Financiën/administratie: beantwoorden van vragen
rondom bijvoorbeeld (het ordenen van) de administratie, hulp bij het invullen van officiële formulieren en/of financiële regelingen die van toepassing
kunnen zijn
Vervoer:
lukt het u niet om zelf naar onze activiteiten te komen?
Denk dan aan ons vrijwilligersvervoer, Regio Rijder, Valys
De ouderenadviseurs vertellen u hier graag meer over.
Ouderenadviseurs / clientondersteuners:
Merlin Lommerse T: 06 12796855
Hetty van de Vegt T: 06 20306471
E-mail: clientondersteuner@welzijnbloemendaal.nl
Of bellen met Welzijn Bloemendaal 023-5250366 ma t/m vrij van 9-12 uur.
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Annie M.G. Schmidt (21 mei 1911- 22 mei 1995)
Op 13 september 1952 verscheen er voor het eerst een Jip
en Janneke-verhaal in de krant Het Parool. De strip is geschreven door Annie M.G. Schmidt en de tekeningen zijn
van de hand van Fiep Westendorp.
Schrijfster Annie M.G. Schmidt werkte lange tijd als directrice van een bibliotheek
in Vlissingen en ging daarna bij Het Parool werken als documentaliste. In de krant
publiceerde ze onder meer gedichten, columns, cabaretteksten en dus ook de eerste Jip en Janneke-verhalen.
Annie M.G. Schmidt is aan het eind van haar leven veel meer dan de schrijfster
van kinderboeken en musicals: ze is vooral een ongekend populaire mediapersoonlijkheid, een celebrity die scholen, winkels en bibliotheken opent. Iedereen is
het er over eens dat Annie M.G. Schmidt altijd een ondeugende achtjarige is gebleven, iets dat ze zelf met graagte benadrukt.
Hoe was de jeugd van Annie M.G. Schmidt?
Als achtjarige heeft Annie — die toen nog ‘Zus’ werd genoemd — een heel wat
minder florissant leven. Ze wordt op 20 mei 1911 geboren als Anna Maria Geertruida Schmidt in het Zeeuwse dorpje Kapelle, waar Anna’s vader dominee is.
Anna is een buitenbeentje en een moederskindje.
Een toevlucht vindt ze in de wereld van de verbeelding, de sprookjes en verhalen: Alice in Wonderland en de sprookjes van Andersen. Urenlang leest haar moeder haar voor en samen zingen ze liedjes. Op vierjarige leeftijd schrijft Annie, volgens haar eigen overlevering, haar eerste gedichtje/liedje:
Er was eens een hond, die zat op z’n kont
er was eens een kat die zat op z’n gat.
Hoe werd Annie M.G. Schmidt van bakvis bibliothecaresse?
In de anekdotes, die Annie M.G. Schmidt later over haar leven vertelt, komt altijd
terug, dat ze pas rond haar zesendertigste gaat schrijven.
Nadat Annie haar eindexamen haalt aan de HBS gaat ze notarieel recht studeren
in Den Haag. Haar acht jaar oudere broer Wim introduceert haar in het Haagse
studentenleven, waar Annie opgaat in de wereld van feesten en seks. Ze wordt
verliefd op een jongen, maar die blijkt homo te zijn, precies zoals jaren later in Annies musical Foxtrot een plattelandsmeisje in de ban raakt van een homoseksuele
jongen. die haar zwanger maakt. De hoofdpersoon wordt in het theaterstuk gered
door een miskraam.
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Na een kort verblijf in Duitsland besluit Annie zich op een nieuwe studie te richten
en zich te laten opleiden tot bibliotheekassistente, dat haar een fijn beroep lijkt.
Het brengt haar naar Schiedam, waar ze in de kost gaat bij familie Van der Burg,
overtuigde pacifisten en antimonarchisten. Zij leert het warme familieleven kennen dat ze thuis zo had ontbeerd.
Ze verhuist aanvankelijk naar Amsterdam, waar ze in het begin van de oorlog
woont. Na de oorlog zal ze meer dan eens suggereren, dat ze heeft geschreven
voor het verzet, maar daarvan is geen bewijs. In 1941 wordt ze benoemd als directrice van de Openbare Bibliotheek van Vlissingen, een functie die haar goed bevalt, mede omdat ze dichter bij haar moeder woont. Toch trekt ze na de oorlog terug naar de hoofdstad, waar het allemaal gebeurt.
Wat was de doorbraak van Annie M.G. Schmidt?
Verzetskrant Het Parool neemt Annie M.G. Schmidt — die zich heeft bewezen als
bibliothecaresse — aan als documentaliste, een baan waarvoor ze eigenlijk te chaotisch is. Werken voor de krant bevalt haar zeer, al voelt ze zich net als op school
wederom een buitenbeentje. “Dat schuwe en verlegen mevrouwtje” zoals ze zichzelf noemt. Bij een bijeenkomst van de personeelsvereniging - medio 1946 - is er
een geïmproviseerd cabaret, waar onder andere de door Annie hevig bewonderde
Simon Carmiggelt aan meedoet. Annie zelf laat ook een paar zelfgeschreven nummers horen. De medewerkers van Het Parool weten niet wat hen overkomt: die
grijze muis van Documentatie schrijft prachtige teksten. Het wordt haar doorbraak.
Niet lang daarna wordt het journalistencabaret De
Inktvis geboren, met Annie als een van de spillen. Men
begint te toeren en het gezelschap komt op de radio.
In 1948 had ze (37 jaar oud) via een contactadvertentie
de man van haar leven ontmoet, de chemicus Dick van
Duijn. In 1951 wordt hun zoon Flip geboren, maar het
duurt tot 1954 voor Annie en Dick daadwerkelijk gaan
samenwonen, in een villa die Annie nieuw laat bouwen
in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs. Ze doet dit
van het geld dat ze inmiddels heeft verdiend met het
schrijven van kinderboeken en liedjes.
In 1957 kan ze van haar pen leven en neemt ze afscheid van Het Parool. Ze werkt
hard en schrijft zoveel voor reclame, radio, toneel en kranten dat ze de bijnaam
‘de typemachine uit Berkel en Rodenrijs’ krijgt. Annie heeft het geluk dat ze wordt
gevraagd voor velerlei media.
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Hoe ging Anne M.G. Schmidt om met de roem?
Het vele schrijven valt haar zwaar en roem vindt ze “afschuwelijk”. Ze schrijft nooit
voor haar plezier. “Neen, ik ben geen ware schrijver,” tekent ze op, “ik ben een
inktbeamte. Ik schrijf omdat het moet. Al mijn geesteskindjes waren moetjes.
Haar man Dick kampt ook met alle aandacht voor zijn vrouw. Hij krijgt een zwaar
hartinfarct en verandert langzaamaan in een zeurderige gefrustreerde man. De
ster van Annie M.G. Schmidt rijst nog steeds. De serie Ja zuster, Nee zuster is wederom een groot succes, wat op Annie afstraalt. Annie M.G. Schmidt is in de ogen
van velen een provo avant la lettre.
Na 1968 komt er een korte kentering in de waardering. De
aanstormende generatie lijkt het aanvankelijk met haar te
hebben gehad. Haar nieuwe theaterproducties worden lauw
ontvangen en Dick en Annie verkassen gedesillusioneerd naar
een huisje in Zuid-Frankrijk, waar ze vanaf 1972 permanent
wonen. Haar kinderboeken (Minoes, Puk van de Petteflet)
doen het onverminderd prima, maar op andere vlakken lijkt
haar reputatie tanende, tot ze in 1977 in een vlaag van schrijfwoede de musical Foxtrot schrijft. Het blijkt een ware comeback. In 1981 overlijdt haar man Dick.
Hoe waren de nadagen van Annie M.G. Schmidt?
Annie M.G. Schmidt verhuist terug naar haar geliefde Amsterdam, maar hoewel zij
na de dood van Dick nog redelijk veel publiceert, haalt ze niet meer haar oude niveau. Dat deert niet, want zo langzamerhand heeft ze zich ontpopt als een mediagenieke persoonlijkheid die zijn weerga niet kent en die nooit te beroerd is een
smeuïge of pittige uitspraak te doen. Ze geeft een groot aantal interviews en optredens, verschijnt op feesten en weet jongere theatermakers en aanbidders aan
zich te binden. “De leukst te interviewen persoon van Nederland,” noemt een
journalist haar. Op de internationale kinderboekenbeurs in van Bologna in 1988
wordt bekend gemaakt dat ze de Hans Christian Andersenprijs heeft gewonnen,
de Nobelprijs voor kinderliteratuur, een prijs waar ze verguld mee is. . In haar
dankwoord spreekt ze de beroemde sprookjesschrijver direct aan: “Dear Hans, I
have been an ugly duckling for a long time, now I am an old and ugly swan. But
still a swan.”
Met haar gezondheid gaat het steeds slechter, onder
andere een gevolg van de twee pakjes sigaretten, die
ze dagelijks rookt en wijn, die ze daarbij nuttigt. De reserve-koningin wordt geplaagd door sterk verminderd
zicht en incontinentie. In de nacht van zaterdag op zondag 21 mei 1995, een dag na haar vierentachtigste verjaardag, sterft zij.
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Het fluitketeltje
Meneer is niet thuis en mevrouw is niet thuis
Het keteltje staat op het kolenformuis
De hele familie is uit
En het fluit en het fluit en het fluit: : túúúút
De pan met andijvie zegt: Foei, o, foei!
Hou eindelijk op met dat nare geloei
Wees eindelijk stil asjeblief
Je lijkt wel een locomotief: túúúút
De deftige braadpan met lapjes en zjuu
Zegt: Goeie genade, wat krijgen we nu?
Je kunt niet meer sudderen hier
Ik sudder niet meer met plezier! Túúúút
Het keteltje jammert: Ik hou niet meer op!
Het komt door m'n dop! Het komt door mijn
dop!
‘k Moet fluiten, zolang als ik kook
En ik kan het niet helpen ook! Túúúút
Meneer en mevrouw zijn nog altijd niet thuis
En het keteltje staat op het kolenfornuis,
Het fluit en het fluit en het fluit.
Wij houden het echt niet meer uit: túúúút ... Jullie ?
Tekst: A.M.G Schmidt / Melodie: P.C. van Westering
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U doet toch ook mee!
Hoe kan ik stemmen??
Vanaf maandag 5 september tot dinsdag 27 september. Door in te loggen in de app of op de website van
de Rabobank en via “zelf regelen” en vervolgens “Mijn
Lidmaatschap” kan je klikken op Rabo ClubSupport.
Dus als u lid bent van de Rabobank stem dan op de
KBO-BVZ (Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek).

Wij rekenen op U !!!
Competitie bij de soosmiddagen
Beste KBO-Leden,
Het is alweer een hele tijd geleden, dat we tijdens de soosmiddagen een competitie hadden bij het klaverjassen.
Gelukkig hebben we hopelijk de meeste corona perikelen achter de rug, dus we gaan ervan uit, dat we vanaf 31 augustus 2022
(de eerste soosmiddag) weer iedere week de soosmiddag kunnen houden.
Ons is gevraagd is of we ook weer competitie gaan spelen? Nu willen we graag
weten of er bij meer leden belangstelling is voor het spelen van een competitie. Het is de bedoeling om steeds vier spelers aan een tafel te hebben.
Bij het KLAVERJASSEN doen we het als volgt: iedere soosmiddag worden DRIE
rondjes gespeeld. De behaalde punten in die drie ronden tellen mee voor de
competitie. Komt u niet dan krijgt u geen punten. Dames die competitie spelen
en ook soosvrijwilligster zijn, krijgen voor de middag, dat zij niet kunnen spelen
omdat zij soosvrijwilligster zijn, 5000 punten.
Denkt U, dat is leuk. Ik doe mee! Dan kunt u zich opgeven bij ondergetekende.
Bij het BRIDGEN is het spelen van een competitie ook mogelijk, want daar zijn
schema’s voor. Er moeten dan wel voldoende deelnemers zijn om steeds vier
spelers per tafel te hebben.
Ook voor het BRIDGEN kunt u zich opgeven bij ondergetekende.
Wij willen beide competities beginnen op woensdag 5 oktober a.s.
Wij rekenen, net als voor de coronatijd, weer op veel deelnemers.
Met vriendelijke groet, Bart Heemskerk

Tel.: 06 18610297 e-mail. Secr.kbobvz@gmail.com
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Verslag van de driedaagse busreis naar Zuidlaren
Zaterdag 23 juli 2022
’s Morgens om kwart voor negen vertrokken we met een bus vol ‘jongere’ ouderen, waaronder een drietal oude grijze mannen, vanaf de Kerklaan naar
Zuidlaren.
Het eerste doel was Lelystad. Onze chauffeur Paul zocht waar het mogelijk was
de mooiste landelijke wegen op en we belandden voordat we er erg in hadden
op de dijk langs de Oostvaarders Plassen.
Vanaf de dijk zagen we in de verte de paarden en oerossen grazen met onder
aan de dijk af en toe ooievaars, die ons verwachtingsvol stonden na te kijken.
In Lelystad wachtte ons een heerlijk
koffiebuffet, waar we zelf ons gebakje
mochten uitkiezen!
Paul kon haast niet wachten, want gedurende de lange covid-periode was
hij, zoals hij zei minstens 400 gebakjes
misgelopen….
We vervolgden onze reis naar Dalfsen,
naar restaurant EXPO MADRID, voor een overheerlijke koffietafel. Daarna was
er gelegenheid een replica van de Nachtwacht te bezichtigen, die door de
plaatselijke (huis)schilder Jan van der Horst was geschilderd. We begaven ons
daarvoor binnendoor naar de expositieruimte van het hotel. Van heel dichtbij
konden we het kunstwerk bekijken, waarbij we via een video-uitleg alles te
weten kwamen over het indrukwekkende schilderij.
Op een dag schilderde Jan van
der Horst een zelfportret van
Rembrandt, waarop zijn vrouw
Marjolein opmerkte, dat hij pas
echt op Rembrandt zou lijken als
hij de Nachtwacht kon schilderen.
Hij trok de stoute schoenen aan
en ging aan de slag. Hij schilderde
en schilderde… gedurende 5 jaar
en drie maanden aan dit beroemde werk en in 1990 was het
werk gedaan.
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Vanuit zijn huis werd het doek naar EXPO MADRID getransporteerd, waar het
in een speciaal daarvoor gebouwde zaal werd geplaatst. Een enorm schilderij
van 3.90m x 4.80m inclusief aan beide zijpanelen, die er vroeger vanaf waren
gesneden en er nu weer aanzitten… (3 figuren links aan de zijkant + een smalle
strook rechts). Als je er zo dicht op zit met de uitleg ervan op het scherm, ervaar je hoeveel actie erin zit.
Wanneer we op de voeten van banning Cock zouden letten, kon je zien dat de
voeten zich gingen
bewegen naar de
richting, waar jij naar
toe liep. Door de interessante uitleg ga
je met andere ogen
naar dit bijzonder levendig werk van
Rembrandt kijken.

Daarna de bus in voor een mooie route op weg naar ons ‘Brinkhotel’ in Zuidlaren. Na een heerlijk diner
kon er ’s avonds gekaart of
gerummikupt enz. worden.
Zelf ging ik die zaterdagavond liever TV kijken,
want onze ‘Leeuwinnen’
moesten voetballen tegen
de Fransen. Toen ik de TV
aanzette was mijn echtgenote al onder zeil.
Een minpuntje van de dag
was, dat ze met 1-0 verloren…
Enfin: morgen weer een dag met varen op het Paterswoldsemeer.
Maar voor nu: Lekker slapen en morgen gezond weer op.
Ger Mandjes
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Zondag 24 juli 2022
Na onze eerste nacht slapen in het Brinkhotel, fris en fruitig aan een heerlijk
ontbijt om 8 uur en daarna buiten verzamelen om met Paul, onze chauffeur op
naar Haren te gaan, waar wij aan boord gingen op de nostalgische boot
"Neptunus". De kapitein heeft ons vermaakt met veel uitleg op het
Paterswoldsemeer. Een gezellig avontuur van vijf kwartier door prachtige natuur met heel veel eilandjes tot aan de stad Groningen. Royale huizen aan de
oevers en veel waterrecreatie en activiteiten. Aan boord werden wij getrakteerd op koffie/thee en heerlijke cake!
Na onze vaartocht zijn wij vertrokken voor de lunch in Erica bij het Smalspoormuseum.
Daar aangekomen werden we
verwelkomd met
een lunch gevolgd door een
rondrit in het
Turftreintje door
het mooie bosgebied naar de
Turfstrooiselfabriek. De machinist gaf ook veel
uitleg over het winnen en gebruik van turf en ook het gebruik van het smalspoor!
Het smalste spoor werd gebruikt in de mijnen om zodoende de kolen naar boven te brengen.
Er is harde, zwarte turf, die ook voorkomt in Norit (goed voor de maag) en er is
een licht gekleurde turf die in de fabriek gemaald wordt en dan gemengd tot
tuingrond. De tuingrond is watervasthoudend en dus heel goed om te gebruiken.
Verder is er een loods met veel oude locomotieven en andere onderdelen die
opgeknapt worden door veel vrijwilligers! Er is ook een Museum met mooi opgeknapte, historische smalspoorlocomotieven.
We hebben weer genoten en de sfeer is prima! In de bus en terug naar het hotel. Iedereen was vrij tot 18.00 uur. Voor die tijd gingen een aantal reizigers
hun dorst lessen op het mooie terras. We boften met het mooie weer, dus een
koud biertje of wijntje smaakte dan ook opperbest.
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Na een heerlijk diner gingen wij naar de Bingo, geleid door onze gezellige
chauffeur Paul. Voor sommigen was het de eerste keer dat zij Bingo spelen!
To van Bentem, een van onze medereizigers, trakteerde ons allemaal op een
lekker kopje koffie/thee. To is 4 augustus jarig en wordt dan 90 jaar! Nog bedankt To, het was lekker!
Het was een leuke afsluiting van de dag
en er werd veel Bingo geroepen. In de
laatste ronde mocht ik ook Bingo roepen en kreeg ik een pot heerlijke aardbeienjam van de Olmenhorst mee naar
huis!
Wat een heerlijke, gezellige tweede dag van onze reis.
Pat Peperkamp
Maandag 25 juli
Onze laatste dag alweer. Koffertje inpakken, laatste ontbijt, afscheid van het
hotel en met de bus naar ‘Hemrik’ voor een bezoek aan de stoeterij ‘Het
Swarte Paert’. Na de koffie
met oranjekoek kregen we
een rondleiding langs de
stallen en het museum. Tot
slot een dressuur show met
paard en sulky, op muziek.
Prachtig en ontroerend om
mens en dier zo op elkaar ingespeeld te zien.
Het afscheidsdiner in Bolsward was overheerlijk. Nog even een groepsfoto voor de bus en over de Afsluitdijk naar Bennebroek, waar we om 17.15 uur aankwamen. Het was weer
een groot succes, fijn om erbij te zijn.
Dank aan de reiscommissie!
Ida Jansen
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Voor het eerst mee met de driedaagse busreis…
Ik had beloofd een verslag te maken, maar ik stel mij eerst even voor. Leny
Roelofs en voor de eerste keer mee met zo’n driedaags reisje. Terwijl ik al jaren
lid ben van de KBO en nu spijt heb van de gemiste reisjes.
Op naar de Kerklaan, aanmelden en instappen. Nadat de chauffeur Paul zich
had voorgesteld vertrok de bus. We reden in een rustig tempo door de polders
en dorpjes. Genoten en werden meermalen door Paul attent gemaakt voor iets
speciaals. Molens of molentjes, bijzondere kerktorens en wat groeide en
bloeide op de velden. Zoals bloeiende aardappelplanten, suikerbieten en mais.
Hoe verder noordelijker zagen we overal de omgekeerde protestvlaggen.
Eerste stop Lelystad. Restaurant Haje Noorderplassen
voor de koffie met gebak. Wat ik prettig vond: je mocht
zelf een keuze maken. Je hebt vaak bij zulke
gelegenheden, dat de moorkop net bij iemand anders
staat en daar had jij nu net zin in.
Na de benen gestrekt te hebben instappen en naar Dalfsen voor de lunch in
restaurant Expo Madrid. Daar werd ik onder de hoede genomen door drie
dames Ellen, Patty en Fay. We werden vaste tafeldames met ook toevallig
dezelfde levensloop zoals wonen in het buitenland enz. Na de lunch brachten
wij een bezoek aan de replica van de Nachtwacht. Enorm groot en geschilderd
door Jan van der Horst voormalig huisschilder. Hij heeft daar jaren over
gedaan.
Wat prettig was: er werd tekst en
uitleg gegeven. Alles had een
betekenis zoals hoe zijn baret stond,
veer op hoed schuin of recht, geweer
recht of schuin naar beneden gericht
enz. Interessant. Vanaf de Expo naar
ons hotel in Zuidlaren.
Enkele dames wilden nog winkelen
maar helaas vijf uur sluitingstijd!
Maar niet getreurd; uitkomst: terras.
Dinerkeuze was vlees of vis. Sommige dames gingen nog bridgen, maar
merendeel zocht het bed op.
Volgende morgen uitgebreid ontbijt en met de bus naar Haren. Weer door en
langs schattige dorpjes. Waarom ben ik daar niet geboren. Haren ligt aan het
uitgebreide Paterswoldsemeer. Schitterend. We stapten in een nostalgische
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boot en de schipper met uitleg liet langzaam varend het meer zien. Er werd ook
nog koffie met cake geserveerd.
Na de vaartocht gingenn we voor de lunch naar het spoorwegmuseum in Erica.
Het museum staat vol met door de jaren verschillende locomotiefjes en
aanhangwagentjes voor de turf. Na de lunch reden we met zo’n treintje door
het gebied, waar turf werd gestoken. Bruine en zwarte turf. Er wordt nu nog in
een fabriek turfstrooisel gemaakt van de turf. Er werd niet verteld, dat
werkloze mannen met of zonder gezin en hoofdzakelijk uit Amsterdam, daar
naar toe werden gestuurd en onder onmenselijke omstandigheden turf
moesten steken. Modder, nattigheid enz. Zij woonden in krotten en werden
slecht betaald. Dat kostte veel mensenlevens. Later kwamen er huisjes en een
school voor de kinderen.
Daarna naar ons hotel en
even bijkomen op het
terras met een wijntje. Na
het diner nog een uurtje
bingo gespeeld met leuke
prijsjes.
Volgende morgen bijtijds
op . Koffertje pakken,
ontbijten en naar de bus.
Tot ziens Zuidlaren!
Op naar Hemrik, naar een wereldberoemde stoeterij Het Swarte Paert. Daar
worden prachtige zwart Friese paarden gefokt. Wereldberoemd en
goudwaard. Eerst koffie met speciale cake. Naam vergeten maar lekker. En
een rondleiding en als je het durfde, mocht je de paarden aaien. De meesten
wilden graag over hun hoofd geaaid worden. Ja, paarden hebben een hoofd.
De stoeterij heeft ook logees. Ook zieke of
kreupele paarden kunnen daar verzorgd
worden met massage en koude of warme
baden. Daar hangt wel een prijskaartje
aan. Er is ook een museum met diverse
rijtuigen voor allerlei doeleinden: Kerk.
Trouwerij enz. We kregen ook een
demonstratie. Een koetsier op een sulky en
natuurlijk een zwart fries paard. Machtig
dat zo’n paard reageert op een zacht klikje
of tikje van de zweep. Gaat in draf en galop
of stap. Indrukwekkend.
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Ja, nu op naar de laatste stop, Bolsward, voor ons laatste afsluitdiner bij
restaurant de Groene Weide. De waard verwachtte zeker bootwerkers, want er
werden enorme schnitzels geserveerd, waar ik
zelfs de helft niet van kon opeten. Als troost
een heerlijk ijsje. De bus weer in voor de laatste
etappe over de Afsluitdijk, die momenteel
verbeterd wordt, maar wij hadden daar geen
last van. Wieringermeer langs buitenwijken,
Hoofddorp en ja, Kerklaan Bennebroek.
Ik bedank de dames van Kampen en Flipphi die alles onder controle hadden en
klaarstonden voor vragen enz. Geweldig.
En niet vergeten onze chauffeur PAUL!!! Die geweldig rustig heeft gereden.
Iedere stop rollators in de bus en dan weer uit de bus en natuurlijk onze
koffers. Ik hoop nog menig keer met je mee te kunnen rijden en tot ziens.
En… tot ziens alle medereizigers!
Leny Roelofs
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Getallen slang

Oplossing: kraak de code
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Buitenplaats De Hartekamp en Carolus Linnaeus
DONDERDAG 8 SEPTEMBER
LEZING BIJ
WELZIJN BLOEMENDAAL
Buitenplaats De Hartekamp en
Carolus Linnaeus
Een belangrijke buitenplaats in Zuid-Kennemerland is De
Hartekamp, dat op de grens van Heemstede met Bennebroek ligt. Veel Bennebroekers zijn ooit in dienst geweest
van de eigenaren van deze buitenplaats. De Hartekamp is
wereldberoemd geworden door het tweejarig verblijf van
de botanicus Carolus Linnaeus in de tijd, dat de buitenplaats eigendom was van de steenrijke bankier George
Clifford.
•
•
•
•
•
•

WANNEER: donderdag 8 september 2022
TIJD: 10.00-12.00 uur
SPREKER: Martin Bunnik
LOCATIE: Welzijn Bloemendaal, Kerklaan 6, 2121 VE Bennebroek
PRIJS: € 6,- inclusief consumpties
AANMELDEN: op tel: 023-5250366 of via www.welzijnbloemendaal.nl

Wist u dat

 op Prinsjesdag Prinses Amalia voor het eerst mee komt naar de vergadering van de Staten Generaal.
Haar vader leest de troonrede voor.

 het op woensdag 21 september wereld Alzheimer dag is!!
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Gaat u mee??
Gratis met de Museum Plus Bus
naar het Drents Museum in Assen?
Wat is de Museum Plus Bus?
De Museum Plus Bus is een cadeau
van de Bankgiro Loterij aan senioren in Nederland. De bus rijdt elke
dag gratis naar één van de deelnemende musea met een groep senioren tussen de 70 jaar en ouder, én
met senioren tussen de 65-70 die
écht niet meer zelfstandig naar een
museum kunnen.
Elke groep senioren die voldoet aan deze vetgedrukte criteria, kan dit aanvragen. Elk jaar schrijft KBO-BVZ in en dit jaar boffen we weer:
Op woensdag 28 september 2022 brengt de bus ons naar het Drents
Museum in Assen!
Het Drents Museum heeft een grote
vaste collectie over de prehistorie van
de provincie Drenthe met vaste en
wisseltentoonstellingen. Daarnaast
presenteert het museum van 11 mei
t/m 30 oktober 2022 de indrukwekkende geschiedenis en cultuur van Armenië in de internationale archeologietentoonstelling “In de ban van de
Ararat”.
Schatten uit het oude Armenië.
Het is een verhaal, waarin de ruim 5.000 meter hoge berg Ararat - het nationale symbool van Armenië - niet kan ontbreken. Aan de hand van circa 160
kostbare, archeologische voorwerpen, voor een groot deel nog nooit in Nederland te zien geweest, neemt de tentoonstelling ons mee op reis door de fascinerende vroegste, geschiedenis van Armenië.
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Hoe ziet onze Museum-Plus-Busdag op 28 september eruit?
• We worden ’s morgens om 07.45 uur in de Kerklaan in Bennebroek opgehaald door de buschauffeur. De bus vertrekt om 08.15 uur en brengt ons
naar het Drents Museum in Assen, waar we hartelijk worden ontvangen met
een kopje koffie/thee.
• Dan krijgen we een rondleiding door het museum van maximaal 1 uur.
• Daarna is er tijd om de opgedane indrukken met elkaar te
delen tijdens de gezamenlijke lunch in het restaurant. De
lunch is voor eigen rekening en bedraagt € 15,00.
• Na de lunch heeft u nog een uur de gelegenheid om zelfstandig het museum te bekijken. Om 15.00 uur maken we
ons op voor de terugreis. De bus vertrekt om 15.30 uur.
• Aankomst Kerklaan 18.15 uur.
Kan mijn rollator mee in de bus? Ja, er kunnen maximaal
16 rollators mee.
Wat zijn de kosten?
• Vervoer, entree, rondleiding en een kopje koffie/thee zijn gratis.
• De lunch bestaat uit een kop soep van de dag, twee zachte bruine en witte
bolletjes belegd met diverse kaas- en vleessoorten, handfruit en een glas
melk of jus d’orange. De kosten hiervoor zijn € 15,00. Dit bedrag kan
worden overgemaakt op NL86 RABO 0306 9505 45 t.n.v. KBO-BVZ.
Wilt u mee? Geeft u zich dan snel op! Want vol = vol!
Aanmelden kan pas vanaf zaterdag 28 augustus 2022 (dan heeft iedereen de
Vice Versa ontvangen), alléén telefonisch vanaf 09.00 uur bij Els Flipphi: telefoon 023 – 5848357. U kunt dan ook eventuele dieetwensen kenbaar maken.
Er kunnen maximaal 45 personen inclusief 3 begeleiders van KBO-BVZ en 16
rollators mee.
De reiscommissie: Marijke van Kampen en Els Flipphi
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Dag van de ouderen

DAG VAN DE OUDEREN

Vrijdag 7 oktober 2022
Van 14.00 tot 16.30 uur (inloop v.a. 13.30u)

In het Dorpshuis te Vogelenzang
Welzijn Bloemendaal in samenwerking met de KBO,
De Oppeppers en de Zonnebloem

Inschrijven vóór 19 september 2022
Tel. 023-5250366
info@welzijnbloemendaal.nl
U kunt zich aanmelden bij onze secretaris, de heer Bart Heemstkerk
Gratis Entree
om u op te geven; tel 06 18610297.0f mail secr.kbobvz@gmail.com
-------------------------------------------------------------Naam:
Adres:
Wel/ Geen vervoer
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Berichten van en over onze leden
Overleden
Mevrouw C.M. Keesom-Kunst, Witte de Withlaan 1 K. 2.46, Bennebroek
Mevrouw B.A. Wubbe-van Duijn, Witte de Withlaan 1 K. 2.58, Bennebroek

Onze zieken wensen wij van harte beterschap!
Weet dat er aan jullie wordt gedacht!

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Mevrouw M.G.B. Metselaar, Deken Zondaglaan 57, Vogelenzang
Mevrouw A.C.A. Poelwijk-van Aken, Godfried Bomanslaan 33, Vogelenzang
De heer L.G. Bijster, Groot hoefbladlaan 30, Bennebroek
Mevrouw M.M. Bijster-Kuipers, Groot hoefbladlaan 30, Bennebroek
De heer J.C. Rusman, Watermuntlaan 61, Bennebroek
Mevrouw P.J.G.M. Rusman-van Trigt, Watermuntlaan 61, Bennebroek
Mevrouw G.C.M. van Schaik, Tweede Doodweg 28, Vogelenzang
Mevrouw A.C. Tesselaar, Tulpenlaan 14, Bennebroek

Kroonjarigen
Onze kroonjarigen en alle jarige leden
feliciteren wij van harte en wensen hen een fijne dag.

75-jarige
2 september De heer N.C.J. Eijkmans, Rijksstraatweg 53 C, Bennebroek

85-jarige
5 september De heer T.J.T. Hulsbosch, Kennemerbeekweg 33, Bennebroek

90-jarige
30 september De heer W.S. Heeremans, Krakeling 12, Bennebroek
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Bestuurssamenstelling en andere nuttige informatie
Dagelijks bestuur

Voorzitter A. Warmerdam-Prins (Paula) 023-5848195; voorz.kbobvz@gmail.com
Secretaris B. Heemskerk (Bart)
023-5847208; secr.kbobvz@gmail.com
Penningmeester a.i.C.M.F. Alders-Woolthuis (Lia) 023-5362098 penningm.kbobvz@gmail.com
Algemeen bestuur

E. Flipphi-van Zadelhoff (Els)
C. Frencken-Demmers (Carien)
E. Klinkenberg-van Wort (Elly)

023-5848357; elsflipphi@hotmail.com
ook Ledenadministratie, Reiscommissie
023-5846304; familiefrencken@kpnmail.nl
ook Redactie contactblad Vice Versa
023-5848045; ellyklinkenberg@icloud.com
algemeen lid, lief en leed

Bankrelatie
Bankrekening nr. NL86 RABO 0306 9505 45 t.n.v. KBO-BVZ
Website KBO-BVZ https://www.kbobvz.nl/ KBO: http://bennebroek.kbonoordholland.nl
Kaartorganisatie

Klaverjas: vacant
(afbellen liefst op dinsdagavond)
Klusjesteam
Jaap Ruijgrok (Bennebroek): elektra, waterleiding en timmerwerk.
Géén dakwerk, hoog ladderwerk en tuinwerk.
023-5846440; 06-53727007; jaap.ruijgrok@ziggo.nl
Ineke Raaphorst-Draijer, hulp bij naald- & draadwerk;
023-5849097;
gmc.raaphorst@gmail.com
Jaap van der Schrier (woont in Vogelenzang), specialist in
timmerwerk. Géén loodgieters- of tuinwerk; 023-5845233;
06-15320935;
jaaplida@quicknet.nl
Ledenadministratie E. Flipphi-van Zadelhoff (Els); contactgegevens (zie ↑)
Reiscommissie
E. Flipphi-van Zadelhoff (Els); contactgegevens (zie ↑).
M. van Kampen-van den Berg (Marijke);
Vice Versa

’t Trefpunt

Redactie: C. Frencken-Demmers redactievv@gmail.com
Coördinatie distributie: Toos en Henk Hartman; 023-5848749;
Julianaplantsoen 27, Bennebroek
023-5848480; Akonietenplein 1, 2121 AJ Bennebroek

KBO-NH
KBO-PCOB

www.kbonoordholland.nl ; 023-7505155; Hofmanweg 5a, Haarlem
www.kbo-pcob.nl
030-3400655; service: info@kbo-pcob.nl

Inschrijvingsnummer KBO-BVZ bij de Kamer van Koophandel: 72541407
R.K.- parochie Vogelenzang
Herv. Gem. PKN, Bennebroek
Prot. Gem. Bennebroek PKN

Pastor A.M. Dekker
J. Gerritsen, scriba
dominee J. Nijboer
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0252-525699
023-5841339
023-5841006

