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Van de voorzitter
Beste KBO leden,
Al weken is de oorlog in Oekraïne aan de gang.
Nog steeds zijn er vluchtelingen onderweg naar een beter onderkomen.
Ouderen die achterblijven, elke dag opnieuw onschuldige slachtoffers, alles
wordt platgeschoten, het houdt maar niet op.
Laten we toch hopen, dat er spoedig een einde komt aan de oorlog.
Bij velen van ons zullen er ongetwijfeld herinneringen boven komen aan de
oorlog 1940-1945. En dan kom je er achter wat oorlog met mensen doet.
Ik bemerkte, dat mijn man daar deze weken veel over wil praten, omdat hij
toen een jongetje van vijf jaar was en er nog heel veel van weet.
Hij komt uit een groot gezin en eten was er toen niet alle dagen.
Er werd regelmatig van suikerbieten en tulpenbollen eten gemaakt, want de mondjes moesten toch worden gevuld.
In september 1944 moest heel
het dorp Vogelenzang evacueren, omdat er V1s werden afgeschoten door de Duitsers.
Houten vliegtuig op het "schijnvliegveld" van Vogelenzang.

Als gezin kwamen zij in een villa in Aerdenhout terecht. De mensen die
daar woonden waren al eerder vertrokken voor de Duitsers.
Na zo’n acht maanden konden zij gelukkig weer naar hun eigen huis in
Vogelenzang.
Op 4 mei herdenken wij elk jaar alle Nederlandse slachtoffers.
Op vele plekken worden er dan bij de monumenten kransen neergelegd.
Wij mogen en zullen de slachtoffers nooit, vergeten want oorlog is vreselijk.
Op 5 mei vieren we onze bevrijding. Vrede willen wij allemaal.
Paula Warmerdam, voorzitter
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Over ‘roddel’ en ‘goede woorden’

Roddel is een steen die loskomt
en steeds sneller naar beneden rolt
die andere stenen losmaakt tot vele stenen
een blinde stortvloed ontketenen.
Goede woorden zijn wolken
over uitgedroogde grond:
ze regenen zacht en brengen de aarde tot leven.
Goede woorden vermenigvuldigen zich;
ze groeien ontluiken als zaad
en schieten op naar het licht.
Woorden kunnen stenigen en doden
maar ze kunnen ook leven verwekken.
Overweeg je woorden spreek, nooit zonder nadenken.
Want roddel is een boemerang
die steeds met geweld naar de roddelaar terugkeert.
Alleen de goede woorden zijn het uitspreken waard!
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Herdenking
Jaarlijks op 4 mei worden in Nederland de gevallenen tijdens de Tweede
Wereldoorlog (1939-1945) herdacht tijdens de 'Nationale Dodenherdenking'.
Een dag later wordt op de Nationale Bevrijdingsdag de bevrijding van de
Duitse bezetter (1940-1945) gevierd.
Om 20:00 uur wordt door het hele land
twee minuten stilte in acht genomen. Bus,
tram en trein staan stil.
Het Nationaal Comité 4 & 5 mei organiseert diverse activiteiten.
Tegenwoordig worden op 4 mei ook de
gevallenen tijdens andere militaire conflicten (zoals de politionele acties in Nederlands-Indië) en vredesoperaties (zoals
in Libanon, Bosnië, Afghanistan of Mali) herdacht. De herdenkingen bestaan
uit een plechtigheid, gevolgd door kransleggingen op de Dam in Amsterdam
door de koning en vertegenwoordigers van de regering, het leger, verzetsbeweging en allerlei organisaties en groeperingen in de maatschappij.
In heel het land luiden de klokken vanaf kwart voor acht tot 30 seconden voor
acht uur. Vanaf 20.00 uur tot 20.02 uur wordt door iedereen volkomen stilte in
acht genomen. Dit betekent dat zo veel mogelijk activiteiten worden stopgezet, zoals radio- en televisie-uitzendingen, openbaar vervoer enzovoort. De
openbare verlichting is gedurende de twee minuten stilte aan, zodat iedereen
weet wanneer de twee minuten beginnen en eindigen. Vanaf 18.00 uur tot
zonsondergang mag de vlag op 4 mei halfstok worden gehangen.
De Nationale Herdenking is rechtstreeks
op de televisie te zien op alle drie de publieke netten.
Ook op andere plaatsen in Nederland worden plechtigheden gehouden en kransen
en bloemen gelegd, zoals op de Waalsdorpervlakte en honderden andere plaatsen
waar graven of monumenten aan de
slachtoffers en de bezetting herinneren.
Namens de KBO-BVZ zal er op 4 mei een krans worden gelegd
bij het monument op de Bennebroekerlaan.
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Ik ben maar een moeder
Ik ben maar een moeder
en meer ben ik niet.
Een vrouw net als anderen
met vreugde en verdriet.
Een moeder die hoopt en bidt dat haar kind
de weg naar het geluk in zijn leven vindt.
Ik vraag jou alleen maar of je nooit vergeet
dat ik als jouw moeder ook niet alles weet.
En ook faalde ik wel eens en deed jou verdriet
Ach, ik ben maar een moeder en meer ben ik niet.
Ik probeerde jou alles te geven
neem dat van je moeder maar aan.
En wat ik ook deed of doe in jouw leven
dat heb ik voor jouw bestwil gedaan.
En soms zei ik nee op jouw vragen
En was jij dagen van slag.
Dat was niet om jou te plagen
maar omdat mijn hart dat zo zag.
Ook een moeder maakt fouten in haar leven.
Want hoe je je kinderen moet opvoeden
staat nergens beschreven
Ik ben maar een moeder
. . . .en meer ben ik niet.
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering KBO-BVZ
op 7 april 2022
Volgens de ingevulde en getekende presentielijst zijn er 43 leden aanwezig.
Opening
De voorzitter, Paula Warmerdam, opent de vergadering en
heet alle aanwezigen van harte welkom.
Zij vraagt één minuut stilte voor de slachtoffers in Oekraïne
Notulen oktober 2021
De notulen van de schriftelijke Algemene Ledenvergadering
worden met algemene stemmen ongewijzigd goedgekeurd.
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen.
Hierna geeft Paula het woord aan de secretaris/penningmeester Bart Heemskerk.
Jaarverslag 2021 KBO-BVZ
Het aantal leden loopt, net als bij vele andere KBO-afdelingen, terug. Oudere leden vallen weg, dus gaan we ons
dit jaar ook inzetten om jongere Senioren te werven.
Het totaal aantal actieve vrijwilligers is eind van het jaar
2021: 34 personen.
In het Coronajaar 2021 konden de Soos- en Bingomiddagen voor het grootste gedeelte van het jaar geen doorgang vinden. Wel hebben wij als bestuur voor de 1e keer
een Zomersoos georganiseerd: drie middagen in Bennebroek en evenzoveel in Vogelenzang. Hiervoor ontvingen
wij een subsidie van Bloemendaal-Samen van € 1.000,--.
De kerstviering kon helaas geen doorgang vinden; wel
ontvingen alle leden een Kerstwens per post.
Een aantal jaren geleden is de fusie KBO-PCOB voorgesteld, maar al gauw
bleek dat dit voor de KBO-leden véél geld zou gaan kosten. Na een goede start
gingen steeds meer en meer luiken dicht. De democratie verdween gaandeweg uit het zicht. KBO-Noord Holland (KBO-NH) voelde zich meer en meer buiten spel gezet. De financiële verantwoording ontbrak en gevreesd werd dat de
contributie van de (veel lagere) KBO-contributie gelijkgetrokken zou worden
naar het niveau van de PCOB-contributie. KBO-NH heeft daarom moeten besluiten per 01-01-2023 uit de Unie KBO te treden en samen te gaan werken
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met KBO-Brabant, die een paar jaar geleden is uitgetreden. Ook Gelderland
twijfelt en ook Zuid-Holland is in gesprek over de verdere samenwerking met
Unie KBO.
De vraag wordt gesteld wat dit voor de toekomst betekent: blijft er bij uittreden wel genoeg slagkracht richting de overheden?
KBO-NH en KBO-Brabant hebben in totaal ± 140.000 leden. Na uittreden van
KBO-NH heeft de Unie KBO nog ± 120.000 leden. Er zal gebouwd worden aan
een slagvaardige vitale organisatie tegen lagere kosten dan hetgeen wij nu
moeten afdragen aan de Unie KBO.
Tot slot meldt Bart Heemskerk dat door het overlijden van Gerard Weijers het
bestuur heel blij is met de twee nieuwe belastinginvullers: Wolbert van den
Hoorn en Aad van Kampen.
Het jaarverslag 2021 wordt met algemene stemmen vastgesteld.
Financieel jaarverslag 2021 en Begroting 2023
Bart Heemskerk geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Er zijn geen
vragen naar aanleiding van het financieel jaarverslag, waarna het verslag met
algemene stemmen wordt vastgesteld.
In de begroting wordt voorgesteld de contributie per 2023 te verhogen naar
€ 26 voor alleenstaanden en € 48,50 voor een echtpaar/samenwonenden. Gevraagd wordt of de leden hiermee akkoord kunnen gaan.
De vraag wordt gesteld waarom er een verhoging plaatsvindt als de kosten van
de Unie KBO komen te vervallen en de afdracht aan KBO-NH mogelijk een
kleine verhoging laat zien.
Besluit: de leden gaan akkoord onder voorbehoud. Mocht blijken dat de afdracht aan KBO-NH lager uitvalt dan in de begroting 2023 is opgenomen, blijft
de contributie zoals in 2022 dus € 25 en € 47,50.

Kascommissie
Samen met Karel Zwetsloot heeft Cock Verdonk de administratie gecontroleerd van het jaar 2021. Het was een bijzonder jaar door het overlijden van
onze penningmeester Gerard Weijers.
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Compliment dan ook aan Bart Heemskerk, die vanaf 01-01-2021 een schaduwadministratie deed via een boekhoudprogramma, waardoor de administratie
naadloos overliep. Het beginsaldo van kas en bank werden gecontroleerd en
steekproefsgewijs een aantal controles van diverse posten. Alles klopte als een
bus. De leden van de kascommissie hebben de penningmeester en in hem het
gehele bestuur decharge verleend. Voor het boekjaar 2022 wordt de kascommissie gevormd door mevrouw C. Verdonk en de heer F. Raaphorst.
Goedkeuring Algemeen Reglement KBO-BVZ
Els Flipphi geeft een toelichting op de aanvulling van het Algemeen Reglement.
Artikel 5 ‘Het functioneren van het Bestuur’ is aan het Reglement toegevoegd.
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de aanvulling, waarna het Algemeen
Reglement KBO-BVZ wordt vastgesteld.
Bestuurssamenstelling
De termijn van Bart Heemskerk loopt af. Hij stelt zich opnieuw verkiesbaar. Als nieuw bestuurslid wordt Elly
Klinkenberg voorgedragen met als functie Lief & Leed.
Onder applaus gaat de vergadering akkoord met beide voorstellen.
Rondvraag
Vervalt bij het uittreden bij de Unie KBO per 01-01-2023 ook het maandblad
KBO/PCOB?
Klopt, dan ontvangen onze leden alleen de Nestor, die nu eens per vier maanden wordt meegeleverd. KBO-NH is dit blad verder aan het ontwikkelen.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven, dat vier pagina’s met reclame over
voornamelijk uitvaartondernemingen wel erg veel van het goede is. Bart
Heemskerk zal deze opmerking aan KBO-NH doorgeven.
Kan in de Vice Versa een oproep gedaan worden voor de Soosmiddagen: klaverjassers, bridgers en mogelijk ook andere spellen aanbieden. Bij voldoende
klavenjassers kan er weer competitie gespeeld worden. Deze suggestie wordt
door de Redactie Vice Versa meegenomen.
Is er een nieuwe vacature voor een penningmeester?
Klopt, Han Dekker heeft zich, op aanraden van zijn
huisarts moeten terugtrekken.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Bart Heemskerk
de vergadering, waarna na de pauze een optreden
wordt verzorgd door Jos Thomasse met het
programma “Zoete Koek”.
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Florence Nightingale – De vrouw met de lamp
Florence Nightingale was een uitzonderlijke vrouw.
Ze werd wereldberoemd doordat zij als verpleegster
soldaten verzorgde tijdens de Krimoorlog (18531856). Voorafgaand aan deze oorlog wenste ze de
opleiding tot verpleegkundige naar een hoger niveau
te tillen en na de Krimoorlog zette zij zich in voor onderwijs aan vrouwen en educatie over hygiëne en
sanitaire voorzieningen.
Florence Nightingale
Florence Nightingale werd geboren op 12 mei 1820 in Italië en werd vernoemd naar haar geboortestad. Ze was de tweede dochter in een rijke Britse
familie. Haar moeder, Francis Smith, was een tegenstander van de slavernij en
stond een vrije opvoeding voor.
Nightingale ergerde zich aan het feit, dat er weinig activiteiten waren voor
vrouwen van haar status. Ze was begaan met dieren en wilde zich bezighouden met ziekenverzorging. Daarnaast was ze goed in wiskunde, wat door sommigen als ongepast werd beschouwd voor een vrouw met haar achtergrond.
Ziekenverzorging was in deze periode relatief eenvoudig werk, waarvoor geen
opleiding of intellect vereist was. Ondanks weerstand vanuit haar familie was
Nightingale vastbesloten verpleegster te worden.
Verpleegster
In 1844 begon ze met reizen. Ze ging naar Egypte, Duitsland en Frankrijk. In
Frankrijk kwam ze in contact met katholieke zusters, die volgens haar betere
verpleegkundigen waren dankzij hun strenge discipline en goede organisatie.
In Duitsland ging ze langs bij een instituut, waar vrouwen konden worden opgeleid. Uiteindelijk zou zij hier een opleiding tot verpleegster doorlopen. Later
zou ze in brieven positief terugkijken op die tijd.
In 1850 opende er een verpleeghuis voor vrouwen in Harley Street, Londen. In
1853 stond Nightingale aan het hoofd hiervan, maar lang bleef ze niet.
De Krimoorlog was al sinds 1853 bezig, maar in maart 1854 mengde Engeland
zich in de strijd. Correspondent William Russell deed in een Britse krant uitvoerig verslag van de oorlog en beschreef ook de erbarmelijke zorg aan de gewonden. Een hulpoproep werd gelijk door Nightingale opgepakt. Niet veel later
werd ze met steun van minister van oorlog Sidney Herbert met 38 verpleegsters naar de Krim gestuurd.
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Het ziekenhuis waar zij aankwam, in Scutari, was een afschuwelijke plek. De
gewonden waren er zeer slecht aan toe en kregen geen schone kleding. Voeding was onvoldoende en het stikte van de ratten.
Voor het einde van het jaar wist ze de plek redelijk
op orde te brengen. Het werk voor Nightingale en
haar verpleegsters was zeer zwaar. De Britse
stuurde haar verpleegsters na 20.00 uur weg om te
rusten, maar toch waren veel vrouwen overwerkt.
Over Nightingale zelf werd gezegd, dat zij zelf twintig uur per dag werkte. De bijnaam ‘de vrouw met
de lamp’ kreeg ze, doordat ze vaak in de avonden
rondes maakte langs de gewonden met haar lamp.
Hygiëne
Door de belegering van Sebastopol in 1855 ging het minder goed in het ziekenhuis. Ziektes zoals tyfus, cholera, dysenterie, kwamen steeds voor en het ziekenhuispersoneel was hier niet veilig voor. Door te blijven hameren op goede
sanitaire voorzieningen en hygiëne zorgde Nightingale ervoor, dat het uiteindelijk beter ging en de patiënten zo veel mogelijk konden herstellen. Zelf werd
ze ook ziek, toen ze op bezoek was in het ziekenhuis Balaclava, waardoor ze
veertien dagen moest herstellen.
In 1855 lukte het Nightingale om 50.000 pond op te halen. Hiermee werd een
nieuwe school opgericht, waar vrouwen opgeleid konden worden tot verpleegkundigen. Hoewel ze door haar zwakke gezondheid de school niet kon
leiden, gaf ze wel allerlei advies.
In augustus 1856 ging ze terug naar Engeland. Ze had een groot ontvangst afgeslagen, omdat ze de drukte wilde vermijden. Ze reisde in stilte terug naar
haar familie. Desondanks wist inmiddels heel Engeland van haar bestaan. Ze
was zelfs door de koningin persoonlijk bedankt! Na haar terugkomst trok ze
zich terug uit het publieke leven. Haar tijd op de Krim had een lichamelijk tol
geëist, maar geestelijk was ze ongebroken. Ze bleef zich inzetten voor een betere wereld, waarbij verpleging en hygiëne
naar een hoger niveau werden gebracht.
Dit deed ze door regelmatig met mensen te
corresponderen. In 1858 gaf ze zelfs haar
eerste boek uit met advies over de verpleging. Daarnaast schreef ze veel over hoe ziekenhuizen en verpleegkunde verbeterd konden
worden.
Pooldiagram van Florence Nightingale (wiki)
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Overlijden
Florence Nightingale overleed op 13 augustus 1910 op 90-jarige leeftijd. Inmiddels
wordt verpleegkunde niet langer gezien als
onbenullig werk, maar als een waardevolle
bijdrage aan de samenleving met een gepaste opleiding. Ze is ook de geschiedenisboeken ingegaan als de uitvindster van het
pooldiagram. Hiermee introduceerde ze het
gebruik van statistieken in de gezondheidszorg.
De 'Dag van de Verpleging' werd in 1965 ingevoerd door de Internationale Raad voor
Verpleegkundigen (International Council of
Nurses, ICN). In januari 1974 werd de geboortedatum van Florence Nightingale
gekozen om deze speciale dag te vieren.

Standbeeld van de verpleegster in Londen

Sinds 2013 wordt deze 12de mei dag ook wel de 'Dag van de Zorg' genoemd.
Auteur: Samuel de Korte

Wist u dat
 het ‘Lelietje van dalen’ symbool staat voor absolute zuiverheid, prilheid,
oprechtheid en discretie.
Maar het belangrijkste: ze staat symbool voor geluk. Deze prachtige
betekenis maakt het gelijk erg belangrijk om in mei een bosje lelietjes-vandalen te geven aan iemand die je liefhebt.
 u op onze soosmiddagen van harte welkom bent bij een spelletje Klaverjas.
Ook meedoen met een ander spel na die lange coronatijd is gewoon weer mogelijk.
Trek je ‘lente’-schoenen aan en kom eens sfeer proeven.
Eenmaal over de drempel: de koffie/thee staat klaar!!!
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Ma-de-liefste soepje
Met deze Ma-de-liefste soep zet je zeker iets anders op tafel en je hoeft er niet
eens een keukenprins(es) voor te zijn.
Veel kosten doet het ook al niet en het is zeer snel klaar.
Ingrediënten:
1 stronk broccoli
1 hand vol rucola
1 stuk van een knolselderij
1 ui
1 teentje knoflook
1 aardappel
1 wortel
2 à 3 blokjes groentebouillon 1 goede scheut olijfolie
wat peper en natuurlijk vers geplukte madeliefjes
Werkwijze:
Was alle groenten en snijd ze in stukken. De mooiste delen van de broccoli-stengel mogen er gewoon bij. Snijd die wel wat fijner, zodat ze even snel gaar zijn.
Stoof de groenten in een paar minuutjes in de olijfolie.
Verkruimel er de groentebouillonblokjes en rucola over.
Vul de pan met water en kook gaar. Als de broccoli stengel delen beetgaar zijn
dan is de soep voldoende gekookt. Mix de soep en kruid met nog wat peper uit
de molen. Leg er net voor het opdienen de madeliefjes op.
En spreek de magische woorden uit tegen je mama
Je bent MA-DE-LIEFSTE.
Madeliefje (Madeliefje, Bellis perennis)
Iedereen kent toch wel een madeliefje?
Het madeliefje kom je tegen in elk natuurlijk grasveldje.
Dat madeliefjes ook gezond zijn wisten onze voorouders al. Ze gebruikten de
bloemetjes tegen stofwisselingsstoornissen, leverklachten en huidziekten.
De bloemen en blaadjes dienden hoofdzakelijk als reinigingskuur samen met
andere kruiden zoals brandnetel, duizendblad, paardenbloem en weegbree.
Gezond voor je mond
Madeliefjes zijn goed voor je mond, als je last hebt van zweertjes (aften).
Pluk een halve kop madeliefjes, giet er kokend water over en laat 20 minuten
trekken. Zeef de bloemen eruit en spoel je mond drie keer per dag met dit aftreksel. Wil je nog vlugger van zweertjes af zijn? Vis een madeliefje uit het hete
water en houd het dan zo warm mogelijk tegen een zweertje aan.
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Verslag van het vrijwilligersetentje
Op 6 april jl. kwam een grote groep vrijwilligers, velen
met partner, op uitnodiging van het bestuur, later op de
middag, naar het Trefpunt voor een gezellig samen zijn.
Onze voorzitter, Paula Warmerdam, geeft in haar openingswoord duidelijk aan, dat wij als vereniging niet kunnen functioneren zonder een grote groep vrijwilligers,
waarop we altijd een beroep kunnen doen. Van bediening tijdens de soos- en bingomiddagen, het bezorgen
van de Vice Versa/het KBO-PCOB blad, het invullen van
belastingformulieren, het verzorgen van de Bingo prijzen,het uitvoeren van
kleine klusjes, de begeleiding bij het klaverjassen en bridgen, tot het verzorgen van de dagtochten/driedaagse busreis.

Vrijwilligers worden niet betaald maar zijn
gewoon onbetaalbaar.
Onder het genot van een drankje begint de stemming er al goed in te zitten. In
een gezellige, ontspannen sfeer wordt gewacht op het heerlijke buffet van Chinees Restaurant Mandarin uit Heemstede. Voor elk wat wils en genoeg om
zelfs een tweede keer op te scheppen.
Rond half acht zijn we gekomen aan het einde van dit ‘dank je wel’ etentje.
Als afscheid wenst Paula ons een goede thuiskomst en spreekt de hoop uit, dat
iedereen er ook volgend jaar nog steeds in goede gezondheid bij mag zijn.
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Vrijwilliger
Vrijwilliger zijn is het mysterie van het openstaan voor
en het zich geven aan de andere.
Zonder dat je er wat voor vraagt,
zomaar gewoon jezelf schenken
in de hoop dat de kiem die je geeft echt vrucht zal dragen.
Vrijwilliger zijn is wegwijzer zijn, liefdevol leiden
en soms alleen op de bres staan als stut voor de andere.
Vrijwilliger zijn is willen dat anderen van jou genieten
en jezelf als voedsel geven voor de groei
en bloei van jouw medemens.
Vrijwilliger zijn is gewoon geven wat je in je draagt.
Het is een verrijking voor jezelf deugd te hebben
aan menselijk contact,
je eigen beperkingen ervaren en te leren aanvaarden.
Blij te zijn dat je mee mag werken aan de bouw
van een samenleving.
Vrijwilliger zijn is kans om zelf te groeien. Je krijgt zoveel terug als je zelf geeft!
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Prijsverhoging bij soos- en bingomiddagen
U merkt het vast ook. Wij hebben te maken met een flinke prijsverhoging van
veel zaken, zoals huur en consumpties.
Daarnaast hebben wij steeds minder klein geld in onze portemonnee.
De geldautomaten bieden ons alleen papiergeld en dan vaak nog briefjes van
€20,00 of hoger.
Ja, en daar kunnen wij dan moeilijk mee betalen op onze KBO-middagen.
Het bestuur heeft afgesproken goed te gaan letten op de inkoop.
Ook heeft zij gezocht naar een handiger betalingssysteem.
Gekozen is om met consumptiekaarten te gaan werken.
U koopt een kaart à € 5,00 of € 10,00.
Gebruikt u een consumptie, dan betaalt u met die consumptiekaart.
Onze gastvrouwen strepen het te betalen bedrag door.
Per 1 juni zijn de prijzen:
Koffie/Thee € 1,25
Frisrank € 1,25 Wijn/port/bier € 1,50
Bingo
Met ingang van juni willen wij ook voor de Bingo de prijzen aanpassen.
Hier betalen wij contant, dus niet met een consumptiekaart.
1 plankje 3 rondes
€ 5,00
consumpties (kofiie/thee en 2 drankjes/zoutjes € 4,00
4 loten
€ 2,00

Op 17 mei mag Maxima 51
kaarsjes uiblazen

van harte gefeliciteerd
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Geef de kinderen een wereld
Er is een plaats, voor wie kind is gebleven,
wie in zijn hart nog gelooft in een sprookjesverhaal,
dat waarheid wordt, misschien doen we dat allemaal.
Geef de kinderen een wereld, waar het goed is om te blijven,
waar ze kunnen samenwonen rond de bomen die er staan.
Geef de kinderen een wereld die ons allen zal bevrijden en
die ons ook doet geloven,
laat die droom nu nooit meer gaan.
Er is nog hoop op wat zon minder regen,
een hart is groot ieder kind draagt een wereld in zich,
daar leef ik voor,
geef het licht geef dit streven door.
Geef de kinderen een wereld, waar het goed is om te blijven,
waar ze kunnen samenwonen rond de bomen die er staan.
Geef de kinderen een wereld die ons allen zal bevrijden en
die ons ook doet geloven,
laat die droom nu nooit meer gaan.
Dana Winner
Tekst gezongen tijdens de uitvaart van Sophia (Fietje) Trossel

Puzzelt u mee
In juli - augustus dit jaar wordt er een puzzel expositie gehouden in de
bibliotheek van Bennebroek.
Heeft u thuis puzzels van 1000 stukjes dan kunt u direct meedoen!
Wanneer de puzzel klaar is kunt u deze tot 25 juni naar de bibliotheek
brengen waar wij hem inlijsten.
Na de expositie krijgt u de puzzel uiteraard weer terug!
Er liggen ook puzzels bij de bibliotheek.
Deze kunt u uitzoeken als de bibliotheek geopend is.
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Verschillende zoekpuzzels

Hiernaast zie je Paardensprongpuzzels
staan.
Deze los je op door de beginletter te zoeken en vanaf daar L-vormige sprongen te
maken, zoals in het schaakspel!
Daarbij zet je eerst twee stappen en daarna
één stap

Kunt u het spiegelei vinden??
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Berichten van en over onze leden

Laten wij in deze mei maand speciaal denken
aan de vele slachtoffers van oorlog geweld.
Als wij een kaarsje branden, zijn zij en hun achtergebleven families in onze gedachten

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

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Ook jonge senioren
Kroonjarigen
Onze kroonjarigen en alle jarige leden feliciteren
wij van harte en wensen hen een fijne dag.

75-jarige
12 mei De heer H.T. Fictoor, Teylingerweg 69, Vogelenzang

80-jarige
28 mei Mevrouw A.E.M. Wubbe-Heemskerk, M.H. Tromplaan 6, Bennebroek
30 mei De heer P.C.M. van Broekhoven, Hyacinthenlaan 45, Bennebroek

85-jarige
5 mei De heer N.A. van der Tuin, Narcissenlaan 9, 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
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: P. Griekspoor (Piet): 023-5847307
(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

