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Zomer 2019
De zomer is weer aangebroken en
dat betekent dat deze Nieuwsbrief
voor 2 maanden is. De volgende
verschijnt pas eind augustus. Dat
duurt dus nog wel even.
Voor de meeste leden is de zomer
een heerlijke periode: genieten van de zon en de vakantie. Maar
dat geldt niet voor iedereen; hoogbejaarden en mensen met
een beperking zijn vaak op thuisblijven aangewezen. En dan
liggen ook nog eens allerlei activiteiten in de zomermaanden
stil. Kortom voor die groep is het een eenzame tijd. Zo had
onze voorzitter contact met een hoogbejaarde vrouw die hierop
wees. Het bestuur is best bereid hieraan iets te doen
bijvoorbeeld door een ontmoetings-ochtend/middag per maand
te organiseren. Maar welke inhoud kunnen we dit soort
ontmoetingen geven. Het bestuur bespreekt dit tijdens haar
vergadering. Maar ook u, de leden willen we vragen: heeft u
ideeën? Dan horen we die graag! Bel of mail naar: tel. 0621670923 / kbovelsen@gmail.com
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Pretparken
De vakantietijd ligt voor ons en de
bekende pretparken zullen weer traditioneel massaal bezocht worden.
Mijn arbeidzaam leven heb ik in het
onderwijs doorgebracht en uit die tijd
stamt mijn hevige afkeer van die pretparken. Minstens 1 keer
per jaar moest je met de hele of halve school naar dit soort
instellingen toe, omdat het schoolreisje dit vroeg. Het schoolreisje: een hoogtepunt voor de kinderen, erg leuk voor de
ouders, maar een ramp voor het onderwijzend personeel. Breed
lachend moet je als leraar de hele dag “gezellig hè” uitstralen,
terwijl je voortdurend regelend, organiserend en kinderen
tellend bezig bent de hele groep heelhuids en ongeschonden
weer thuis te krijgen. Een jaarlijkse aanslag op het zenuwgestel
van onderwijsmensen.
Na jaren (niet gemiste) afwezigheid heb ik in mei weer eens een
van die pretparken bezocht: “De Efteling”. Een dochter van ons
had een weekje vakantie buiten het hoogseizoen en vroeg oma
en opa mee naar het Brabantse bungalowpark. Aardig en leuk,
maar niet geheel van eigen belang gespeend, want haar jongste
is 5 maanden en daar zijn de extra handen van oma en opa
letterlijk handig voor.
Zo hebben we met haar gezin twee volle dagen (echt van
opening tot sluiting, want het niet misselijke entreegeld moet
eruit gehaald worden!) doorgebracht in het genoemde pretpark.
Voor mij een hernieuwde kennismaking met dit verschijnsel en
een openbaring dat het er toch leuk kan zijn, want dat wist ik
niet meer.
“Opa heeft hoogtevrees en durft toch
nergens in”, dus kreeg ik voor die dag
het beheer over de kinderwagen
toegewezen. Geen echte straf, want
rustig wandelend achter mijn nazaten
en af en toe een bankje, terrasje,
biertje pakkend, kon ik het “pretpark2

gebeuren” op afstand gade slaan. En ja hoor, ze zijn er nog
steeds de licht tot zwaar gestresste juffen en meesters die de
kudde bij elkaar proberen te houden. “Twaalf uur samen eten
op het grote grasveld” nerveus gedraaf, “Eén uur frietjes eten
bij de snackbar” nerveus gezoek, “Drie uur verzamelen bij het
restaurant voor een ijsje” nerveus geroep, “Vier uur bij de
uitgang, want we gaan naar huis” paniek, want Jitske of June
(ze heten natuurlijk geen Annie of Jan meer) is zoek. Het klonk
me als poëzie en muziek in de oren, de tijd stond even stil. Op
één punt hebben ze het nu makkelijker, want elke school schijnt
tegenwoordig eigen T-shirts te hebben en zo hoef je alleen naar
de kleur te kijken, om je schapen bij elkaar te houden.
En ook de jonge gezinnetjes (het was per slot voorseizoen) heb
ik rustig rondkijkend kunnen bestuderen. En jawel hoor ook die
zijn nog steeds hetzelfde en niet geheel vrij van pretparkstress.
Ondanks alle emancipatie loopt moeder nog steeds achter de
kinderwagen of buggy, vader sjouwt de uitpuilende tas of
rugzak met meegebracht eten en drinken en de kinderen willen
overal tegelijk naar toe en jengelen luidkeels om ijs of patat.
Weer stond de tijd even stil.
Ook onze leeftijdsgroep was in grote aantallen aanwezig. Je
haalde ze er (het uiterlijk even vergetend) moeiteloos uit; het
wandelde, het keuvelde, het had geen haast, het genoot. Kijk
en dan, zonder druk, is een bezoek aan een pretpark leuk en
ontspannend.
En zittend op een zonnig terras achter een heerlijk biertje dacht
ik voor het eerst: “Blij dat ik eindelijk tot die groep behoor”.
Lichtgrijs

KBO Wandelclub voor dames en heren
Onze wandelaars gaan eens in de veertien dagen op stap. De
komende wandelingen zijn op de donderdagen 4, 18 juli, 1, 15,
29 augustus. Vertrekpunt: het zwembad om 10.00 uur. De
route is iedere keer anders. Bel voor informatie Anny Fakkert
(0255-520069) of Ria Sassen (0255-520369).
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Fietsen
De volgende tochten zijn op 25 juli – 22 augustus – 19
september – 10 oktober.

Fietsen Hemelvaartsdag!!!???
Hemelvaartsdag met een vraagteken;”het weer”
dat weet je nooit. Acht uur de pont… een dikke
grijze lucht, maar… het is droog gebleven.
Verder op de dag stormachtige zuidwester wind.
Met 4 personen aan de koffie in Heiloo. In de kapel met meer
KBO leden. Na de H. Mis afgesproken om met elkaar de lunch
te gebruiken in “Johanna’s Hof”, maar na een telefoontje bleek
er geen tafel meer voor 11 personen te zijn..
Toen via Bakkum naar de “Patalaloog”in Heemskerk.
Voordat we daar waren duurde het wel even, want een
mevrouw viel, dus wachten op politie en een ziekenwagen. In
een ziekenhuis in Haarlem werd zij verbonden en door familie
opgehaald.
De anderen, die met de auto waren werden ongerust. Ook daar
een belletje naar toe. Tot onze vreugde zaten we met z’n tienen
aan de late lunch.
Ondanks de valpartij was het een zonnige dag met storm,
windkracht 7. Na ongeveer 38 km. waren we weer terug in
IJmuiden.
Janny van Kaam

50plusbeurs
De 27e editie van de 50PlusBeurs is van 17 tot
en met 21 september 2019 in De Jaarbeurs
Utrecht, open van 10.00 - 17.00 uur. ’s Werelds
grootste evenement voor actieve plussers met
550
stands
boordevol
informatie,
entertainment
en
aanbiedingen. Aansluitend is er speciaal voor KBO-POCB leden
op woensdag 18 september The Silver Show met Tineke
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Schouten van 17.15 tot 19.00 uur. Speciaal aanbod voor KBOPCOB leden bij bestelling vóór 15 juli 2019:
- Beursticket op een dag naar keuze: €5,- (i.p.v. € 17,50).
- Combiticket Beurs & Show op woensdag 18 september 2019:
v.a. € 19,95 (i.p.v. € 39,95).
Let op: bestel vóór 15 juli, daarna gelden hogere prijzen.
Telefonisch bestellen? Bel 026-377 97 36 (geef actiecode:
KBOPCOB door)

Kersen eten… wie gaat er mee???
Dagtocht op 16 juli. Onze koffie met gebak gebruiken we in
Woudenberg en voor onze lunch gaan we naar huis Bosch in
Lexmond. En dan even heerlijk proeven van de kersen, of het
kersensap en natuurlijk een zak met kersen mee! Kosten 45
euro; voor 2 juli overmaken op rekening NL22 RABO
0341370401 van KBO Velsen busreizen. Vertrektijden:
Vestingplein 8.45 uur; Waterlooplein 8.50; Zeewijkplein 8.55;
Moerberg 9.05; hoek Lange Nieuwstraat 9.15; Marktplein 9.20;
Plein 45 9.25. Volgende tocht 13 augustus.
Wally de Vries

KBO Meeting “Veilig in en om huis”
Vandaag (12-06-2019) waren wij te gast bij de
Brandweer Velsen te Velsen-Zuid. Wij werden
hartelijk ontvangen in de kantine/huiskamer van
de manschappen. Alles was klaargezet voor onze
leden die zich vandaag laten informeren hoe
veilig om te gaan met diverse zaken in en om
huis. Na de opening door de brandweercommandant startte
Monica, een brandweervrouw, met haar presentatie en uitleg
over diverse brandveiligheidszaken aan de hand van diverse
dia’s. Je kon een speld horen vallen. Menigeen herkende zich in
de getoonde plaatjes over “onveilge“ dagelijkse zaken. Het gaf
stof tot nadenken. Vele vragen werden gesteld en situaties
verteld. Het geplande halfuur liep daardoor al gauw uit, maar
dat betekende wel dat de aanwezigen erg enthousiast en
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geboeid waren. Gauw een kleine pauze om daarna te luisteren
naar de heer Gerard van het Rode Kruis met zijn uitleg en
presentatie over veilige en onveilige situaties van alle dag in en
om het huis. Verwondering alom toen bleek dat de grootste
doodsoorzaak het “vallen” is. Ook hier zagen de aanwezigen
herkenbare situaties en zette dit bij menigeen aan tot het
checken van dingen thuis.
Beide presentaties gaven aan het eind aan dat er op gebied van
brandveiligheid en algehele veiligheid bezoekjes kunnen worden
gedaan bij onze leden thuis. Geheel kosteloos. Dan geven zij
tips hoe zaken “beter” of “anders” te kunnen aanpakken. U kunt
bij ons bestuur terecht voor de info hieromtrent. Of kijk op onze
website www.kbovelsen.nl.
De presentatie van de heer Gerard werd even onderbroken voor
een heerlijk warm broodje kroket. Ook de inmiddels
binnengelopen brandweermannen/vrouwen lieten zich het
broodje kroket heerlijk smaken. Het zou immers zonde zijn als
deze koud werd. Want ja met al die interessante onderwerpen
liep de lunchplanning even wat anders. Tja je moet de
manschappen toch ergens mee omkopen als ze nu door ons niet
in hun eigen kantine konden eten. Maar goed na de laatste
plaatjes van de presentatie gingen de aanwezigen lekker aan de
lunch, verzorgd door de firma Van Es. Voor de geinteresseerden
kon men nog deelnemen aan een rondleiding in en om het
brandweergebouw. Al met al was het een hele geslaagde,
interessante, smakelijke meeting . Op naar een volgende
meeting. Let op de volgende nieuwsbrieven!
Jacqueline Staats, voorzitter

Leer je land kennen
We stapten rond 9 uur in de bus. Deze keer zelfs
zonder zon en met een koele temperatuur. Peter
was ook weer present als onze “vaste” chauffeur.
Natuurlijk waren ook Emmy (hulp en bijstand) en
de organisator van dit alles: Wally, aanwezig.
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Afslag Velsen-zuid: wel door de tunnel of niet? We hadden geen
flauw idee waar zo’n verrassings-bollentocht ons zou brengen.
Ja, de tunnel door, dus Noord Holland in met mooie verborgen
bossen, duinen, boerderijen en leuke dorpjes waarvan de
namen nooit in onze aardrijkskundelessen waren genoemd.
Half elf koffiestop. Welkom in Castricum bij de “Johannes Hof”.
Gezellig zitten in de serre. Koffie en gebak. Prima.
Daarna de tocht vervolgd om uit te komen bij “Bianca’s
Brasserie”, alias het Blauwe restaurant vanwege het vele Delfts
Blauw dat overal te bewonderen was en … eventueel te kopen!
Hup de bus weer in en wat is Noord Holland toch groot met
zoveel verschillende molens, stolpboerderijen, slootjes enz.
Onderweg werden we nog verrast door dansende koeien en een
heus kaboutergroepje!
Maar… waar bleven de bollenvelden??? Door het mooie,
stralende lenteweer van de afgelopen tijd waren de meeste
“gekopt”. We zagen hier en daar nog een enkel veldje met
bloeiende uienbollen!
Via Rustenburg, Spanbroek, Obdam, Hensbroek, Schagen, naar
de omgeving van Camperduijn naar “het land van Fluweel”.
Daar even opsteken voor een verfrissing: heerlijke warme
wafels met kersen! Het is een prachtig aangelegd park met
diverse mogelijkheden voor een ontspannen dag.
Voldaan de bus weer in en terug naar Velsen. Ondanks het
ontbreken van de zon toch een genoeglijke “Wally- dag” en een
interessante tocht.

Mailadressen
Het bestuur wil graag van zoveel mogelijk leden de
mailadressen weten. Als u ooit mailcontact met het bestuur
gehad heeft, dan is het mailadres vermoedelijk bekend. Zo niet,
mail uw mailadres dan even door aan kbovelsen@gmail.com.

Wij namen door overlijden afscheid van:
Hr. S. van Dorp

Hr. P. C. Punt
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Hr G. van der End

Ondersteuning door de Gemeente.
Bel
Bel
Bel
Bel
Bel

WMO-LOKET : 140255 www.velsen.nl
Werk en Inkomen: 140255 www.velsen.nl
Socius: 088-8876900 www.socius-md.nl
Welzijn: 0255-548548 www.welzijnvelsen.nl
Sociaal Wijkteam Velsen:088-8876970 www.swtvelsen.nl

Andere hulp
Computerhulp
Spreekuur in Adelbertuskerk, Haarlem Noord, Tel. 06-50517299
a.voort4410@gmail.com Elke donderdagmiddag
Rijbewijskeuring
www.regelzorg.nl / afspraak maken online of bel 088 2323300
www.goedkopekeuringen.nl
Tel. 085-4883616
Wel 5 maanden van te voren regelen i.v.m. drukte!
Uitgebreide informatie: http://www.kbovelsen.nl/zorg

BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningm.

: Jacqueline Staats
: Nico Sengers
Ouderenadviseur (i.o): Olga Leurs
: Jan Jansen
Algemeen beleid
: Peter Cammaert

Alles rond het lidmaatschap, zoals aanmelden of opzeggen schriftelijk of per mail, bij
onze penningmeester dhr. J.M.C. Jansen. Ook de bezorging van onze Nieuwsbrieven
lopen via hem.
Adres : Vechtstraat 2N, 1972 TG, IJmuiden. Tel. 0255-520036
Email: j.m.c.jansen@ziggo.nl
Uiterlijk 1 december van het boekjaar, anders loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het komende boekjaar.
Zoekt u contact met het bestuur? Bel of mail onze secretaris: tel. 06-21670923 /
kbovelsen@gmail.com
Bankrekening : NL98 RABO 0145 8485 58 t.n.v. KBO Velsen
Website : KBO - Velsen www.kbovelsen.nl
Als u meent een bijdrage te hebben voor de volgende Nieuwsbrief, dan kunt
u die inleveren bij: Cees Teeuwen, Dotterbloem 5, 1991KA Velserbroek of email: ceesteeuwen@planet.nl
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