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MeerNieuws 205 

Mei 2020 

Katholieke Bond van Ouderen 
Haarlemmermeer 

belangenorganisatie voor senioren 

Laten we elkaar blijven vasthouden en elkaar niet uit het oog verliezen. 
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Bij de voorplaat. 

De grenzen van de Haarlemmermeer. 

 

Abbenes.  De naam van dit dorp komt van "het nes van de abt", wat zoiets 

betekent als de landtong van de abdij. Over het bestaan van een abt op het 

vroegere eiland heerst enige onduidelijkheid.  

Vroeger was Abbenes evenals Beynsdorp en Vennip een eilandje in het 

Groote Haarlemmermeer, dat eigenlijk een samensmelting was van vier 

meren. Het eiland werd begrensd door het Kaagermeer en het Leydse Meer. 

Het eiland brokkelde in de loop der jaren echter steeds meer af, waardoor 

het vlak voor de droogmaking van het meer niet meer bewoond was.  
  

In 1843 begint men aan de bouw van het eerste gemaal, de Leeghwater bij 

De Kaag. In vijf jaar tijd hebben duizenden arbeiders de gehele ringdijk ge-

graven en dit alles met spade en schep! In 1845 wordt de Leeghwater,  

hypermodern voor die tijd,  in werking gesteld om het Haarlemmermeer 

droog te malen.   

 

Met dank aan Abbenes.net 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landtong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij
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Belangrijke telefoonnummers. 

Politie: 

Levensbedreigende situatie 112 

meldingen   0900-8844 

Gem. Haarlemmermeer  0900-1852   info@haarlemmermeer.nl 

Meerwaarde   023-5698888  informatie@meerwaarde.nl 

Mantelzorg en meer  020-3335353  info@mantelzorgenmeer.nl 

Senioren internet café  023-5556335  secretariaat@sich.nl 

Regiotaxi   0900–9343  (aanvraag via de WMO) 

Sensoor    0900-0767  (een luisterend oor) 

Spaarne Gasthuis  023-2240000 

Belangengroep- 

gehandicapten   023-5698881  info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl 

Veilig thuis    0800-2000  (huiselijk geweld en financ. uitbuiting)  

Spoedpost Spaarne Gasthuis 023-224 23 22 

Blokkeren pas   0800-0312 

mailto:informatie@meerwaarde.nl
mailto:info@mantelzorgenmeer.nl
mailto:info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl
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Beste mensen, 

 

Wat een verschil met de vorige editie van MeerNieuws! 

Toen stonden er nog gezellige activiteiten in voor de maand 

april, omdat er toen nog geen sociale afstand werd gevraagd. Alleen moch-

ten we elkaar toen geen hand geven en moesten we vaker onze handen was-

sen. 

Maar kort nadat de copy voor ons blad was ingeleverd, werden we  

opgeschrikt door maatregelen die de wereld op haar grondvesten deed 

schudden. Binnenblijven… 1,5 meter afstand houden als je naar buiten 

gaat…ziekenhuizen, die heel veel patiënten binnenkregen die zwaar ziek op 

de IC belandden. En heel veel verdriet bij mensen die afscheid van een dier-

bare moesten nemen, zonder nog even elkaar te kunnen zien. De televisie 

houdt ons van alles op de hoogte!  

 

En wij, als KBO, moesten alle activiteiten stopzetten. Niets van alles wat wij 

voor u hadden georganiseerd kon worden uitgevoerd. En… of de  

activiteiten in mei nog kunnen worden opgestart is een groot vraagteken.  

We proberen u zo goed als mogelijk op de hoogte te houden. 

Ik denk dat er in deze MeerNieuws niet veel activiteiten zullen staan.  

Toch willen wij u via dit blad blijven ontmoeten. U een hart onder de riem 

steken. En natuurlijk hopen wij als bestuur dat u het goed maakt, gezond 

bent gebleven en kunt genieten van de dingen die nog wel mogelijk zijn. 

Want de natuur trekt zich, gelukkig, niets van alle maatregelen aan.  

Vogels zingen dat het een lieve lust is.  

De bomen krijgen weer blad. Terwijl ik dit schrijf heb ik uitzicht op een 

prachtige bloesemboom in de tuin van de buren. De bloemen komen weer 

boven de grond en de natuur maakt zich op voor de zomer. Misschien heeft 

u op de televisie de uitzending van omroep MAX gezien, gemaakt in de Keu-

kenhof. Prachtige beelden van het park, helaas zonder bezoekers. Mocht u 

het gemist hebben en bent u handig met de computer, kijkt u dan eens op 

www.Keukenhof.nl. Dan kunt ook u genieten van alle pracht.  

Op de site van omroep MAX vindt u hierover ook nog informatie. 

 

Maar ook hartverwarmende acties schieten als paddenstoelen uit de grond. 

Heel veel mensen zorgen dat het contact onderling wordt vastgehouden.  

http://www.Keukenhof.nl
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Allerlei creatieve activiteiten worden verzonnen en opgestart. Er wordt  

gezongen en getekend, mensen applaudisseren voor hulpverleners,  

men doet boodschappen voor mensen die niet meer naar buiten kunnen. 

Bloemen spelen ook hier een grote rol. 

Mocht u echter alleen zijn en wilt u gewoon iemand spreken, dan heeft  

omroep MAX een telefoonlijn geopend voor u. Dan kunt u bellen met de 

luisterlijn: 0900-0767. 

 

Onze KBO-PCOB heeft eveneens een speciale telefoonlijn geopend als u ie-

mand wilt spreken of vragen heeft over de risico’s van het coronavirus. Dit 

telefoonnummer is 030-3400600 en bereikbaar van ma. t/m vr. van  

9.00 tot 17.00 uur. 

Het Rode Kruis heeft een telefoonnummer geopend in verband met de  

quarantaine: 070-4455888. 

Mocht u het vervelend vinden iemand te bellen, die u niet kent, dan kunt  

u ook contact opnemen met onze ouderenadviseur Els van Dongen. Haar 

telefoonnummer vindt u bij de bestuur gegevens. 

Tot slot wens ik u namens het bestuur heel veel geduld, genoeg afleiding  

en inspirerende gesprekken via de telefoon of het internet.  

 

Laten we elkaar blijven vasthouden, elkaar niet uit het oog verliezen en con-

tact blijven houden.   

Wij blijven voor u bereikbaar. 

Vriendelijke groet en de beste wensen voor u en allen die u lief zijn. 

 

Greet van Schaik, 

voorzitter. 
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Vergrendeling 

 

 

Ja, er is angst. Ja, er is isolatie. 

Ja, er wordt gehamsterd. 

Ja, er is ziekte. Ja, er is zelfs dood. 

 

Maar, 

Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai 

de vogels weer kan horen zingen. 

Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust 

de lucht niet langer stijf staat van de smog 

maar blauw en grijs en helder is. 

 

Ze zeggen dat in de straten van Assisi 

mensen elkaar toezingen over de lege pleinen 

en hun ramen openhouden, zodat zij die alleen zijn 

de geluiden van families om hen heen kunnen horen. 

 

Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland 

gratis maaltijden aanbiedt  

en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn. 

 

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw 

druk bezig om in haar buurt  

flyers te verspreiden met haar nummer, 

zodat de ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen. 

 

Vandaag bereiden kerken, synagogen,  

moskeeën en tempels zich voor  

om dakloze, zieke en vermoeide mensen 

te kunnen verwelkomen en onderdak te bieden. 
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Over de hele wereld beginnen mensen  

te vertragen en te reflecteren.  

Over de hele wereld kijken mensen  

op een nieuwe manier naar hun buren. 

Over de hele wereld worden mensen 

ontvankelijk voor een nieuwe realiteit, 

voor hoe groot we eigenlijk zijn 

en hoe klein onze feitelijke controle, 

voor wat er werkelijk toe doet.  

Voor liefde. 

 

Richard Hendrick, OFM   13 maart 2020 
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De Evenementencommissie wordt getemperd door 

het Corona-virus. Ons enthousiasme echter niet,  

ondanks de hieronder vermelde tegenvallers. 

 

De Midweek 2020 
naar hotel Alpin in Sauerland kan mogelijk niet doorgaan.  

Zowel in ons land, als in Duitsland gelden op dit moment beperkende maat-

regelen. Met de deelnemers onderhouden wij  

goed contact. Wij zoeken naar een datum verder in het jaar.  

 

 

Donderdag 7 mei. Tijd voor Max.   

Deze dagtocht gaat niet door, er mag geen publiek bij de uitzendingen zijn. 

We worden geïnformeerd als bezoek weer welkom is. 

 

Een bezoek aan De Keukenhof zit er dit jaar ook niet in.  

Echter via wwwKeukenhof.nl  kunt u veel moois bekijken met muziek op  

de achtergrond en soms een toelichting door het personeel.  

Houdt u van bloemen? Doen hoor! 

 

Dagtochten met Doelen Coach Service.  

De genoemde data in MeerNieuws 204 zijn nog wel van kracht.  

Mocht er een dagtocht niet doorgaan krijgt u daarover bericht. 

 

De Passiespelen in augustus 2020.  

De repetities van De Passiespelen kunnen niet voor 1 juni worden hervat  

en het bestuur heeft dan ook met pijn in het hart moeten besluiten om de 

spelen 2020 niet door te laten gaan en te verplaatsen naar 2021.  

Nader nieuws over de afwikkeling van de kaartjes volgt nog. 
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COMPAAN door Els van Dongen-Caarls 

 

Op een van de gemeentelijke netwerkbijeenkomsten, die ik als ouderen-

adviseur bijwoonde, maakte ik kennis met de Compaan-tablet.  

Ik was meteen enthousiast, dit zou ook iets zijn voor onze leden die aan huis 

gebonden zijn en niet (meer) met een computer overweg kunnen. 

Mark Wijnen, adviseur bij Compaan, wilde maar al te graag op onze jaarver-

gadering komen en de aanwezigen daadwerkelijk met de tablet laten kennis-

maken. Daar werd dan ook driftig gebruik van gemaakt. Dicht bij elkaar 

staan rondom de tablets kon toen nog. 

 

Maar inmiddels zijn we allemaal gedwongen aan huis gebonden en zo’n 

Compaantablet is dan werkelijk een uitkomst. 

In het Haarlems Dagblad van 25 maart konden we het volgende lezen: 

Oma-proef tablets in trek in tijden van corona.  

 

Ik kende echter nog niemand die een Compaan had aangeschaft maar toen 

belde Riet ons schoonzusje of ik mijn mailadres wilde doorgeven dan kon ze 

mij toevoegen aan haar adressenbestand in de Compaan. Haar dochter  heeft 

de tablet geïnstalleerd maar in deze coronatijd wil iemand van Compaan aan 

huis komen om uw aangeschafte tablet in orde te maken voor gebruik. 

 

Inmiddels heeft Riet hem een week en ze zou hem niet meer willen missen. 

Vooral het feit dat ze foto’s van haar kleinkinderen kan ontvangen, vindt ze 

geweldig. Ik ben er ook blij mee, want ik kan nu mails naar mijn schoonzus 

sturen.  
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Drie dagen later mailde  Riet: “Ik vind het helemaal geweldig.  Ik heb rum-

mikub gespeeld met mijn dochter en kleindochter. Ik kijk naar het weer-

bericht en naar het nieuws. ik heb hem ook aan een vriendin aanbevolen, 

want hij is zo gemakkelijk te bedienen.” 

 

Uit de folder van Compaan: 

 “de meest complete tablet voor ouderen en senioren. Dankzij het toe-

gankelijke ontwerp, de grote knoppen en de eenvoudige navigatie, kunnen 

we ouderen deelgenoot maken van onze digitale communicatie. Ervaring 

met computers is niet nodig, iedereen kan met de Compaan overweg.” 

 

Wat kunt u o.a. doen met deze tablet: 

Beeldbellen 

Op ieder moment van de dag kunt u familie en vrienden horen en zien. Ei-

genlijk net als met een telefoon maar dan met beeld! Ook goed om te  

weten, beeldbellen is helemaal gratis. 

Mantelzorg 

Met de Compaan kunt u het uw mantelzorg makkelijker maken:  

eenvoudig taken kunnen worden verdeeld, documenten kunnen worden 

opgeslagen en reminders worden gepland. 

Foto’s en video's delen 

Familie of vrienden kunnen vanaf iedere plek op de wereld een foto of  

video sturen.  

Spelletjes 

Op de Compaan zitten verschillende spelletjes die gericht zijn op plezier 

maar ook op mentale vitaliteit.  

Agenda 

U zet afspraken met thuiszorg in de Compaan, stelt verjaardagen in en 

plaatst herinneringen voor belangrijke gebeurtenissen 

Online kerkdiensten 

Met de Compaan is het mogelijk om vanuit het comfort van uw eigen huis-

kamer toegang te krijgen tot uw eigen vertrouwde kerk op het moment dat  

u het wilt.  

Medicijnen herinnering 

U kunt op de Compaan invoeren wanneer medicijnen ingenomen moeten 

worden. 
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“Goedemorgen mama" 

De Compaan kan zo ingesteld worden dat er iedere ochtend een “check-in” 

wordt gevraagd. Indien de check-in wordt gemist stuurt de Compaan, na 

verschillende herinneringen, een alarm via sms of mail naar de mantel-

zorger. 

 

De gemeente Haarlemmermeer biedt ouderen zonder digitale ervaring  de 

mogelijkheid om de Compaan uit te proberen. Zes maanden lang kunnen 

inwoners van de gemeente gratis gebruik maken van de tablet inclusief  

abonnement.  

Na een half jaar kunnen ouderen de tablet overnemen voor € 149,--.  

Het abonnement is vanaf 12,95 euro per maand. Meer informatie over de 

Compaan in Haarlemmermeer op www.uwcompaan.nl/haarlemmermeer  

of via 088-1450100. 

 

Coronacrises. 

Nu wij niet meer zelf naar buiten mogen en geen boodschappen kunnen 

doen wordt het wel erg stil om je heen maar ik probeer mij te vermaken met 

lezen, een spelletje op de computer of met breien wat een hobby van mij is. 

Als de zon schijnt zit ik lekker op het balkon want je moet ook frisse lucht 

krijgen. 

De boodschappen worden door Picnic tot de deur gebracht. 

 

Ik ben blij dat ik wat jaren geleden begonnen ben met een computer want nu 

kan ik met vrienden en familie toch nog contact hebben door te mailen of 

met mijn mobiel een app te sturen. 

Ik vind het wel heel erg dat er zoveel mensen overlij-

den want je wilt je familie zo lang mogelijk houden. 

Ik hoop niet dat het nog erg lang gaat duren maar ik 

denk toch nog wel twee maanden. 

 

Moed houden maar. 

 

N.Schoenmaker. 

https://www.uwcompaan.nl/haarlemmermeer/
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Tijdens de ledenvergadering van 10 maart hebben wij kennis kunnen maken 

met een enthousiast team van Team Sportservice Haarlemmermeer onder 

leiding van Daphne Tervelde. 

 

Team Sportservice Haarlemmermeer is het lokale sportloket voor gemeente 

Haarlemmermeer en informeert, adviseert en begeleidt mensen op sport-

gebied. Drijfveer is om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, maxi-

maal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen.  

Team Sportservice Haarlemmermeer wil bij alle inwoners van Haarlemmer-

meer een gezonde leefstijl stimuleren en hen plezier en voldoening laten er-

varen in sport en bewegen  

 

Uw KBO Haarlemmermeer heeft dit team uitgenodigd na met hen kennis 

gemaakt te hebben o.a. op de infomarkt in het gemeentehuis in Hoofddorp 

vorig jaar oktober. Vooral de informatie m.b.t. valpreventie en de reactietest 

op de laptop spraken ons aan voor onze leden. 

Na de uitgebreide informatie op het projectiescherm konden we zelf aan de 

slag. 

Er was een valmat uitgelegd waarop we ons konden laten vallen. Niet zo-

maar natuurlijk, want dat moet je leren, zeker als je wat ouder bent. Dat we 

dat massaal wilden leren bleek wel uit het enthou-

siasme waarmee velen er zich aan hebben onder-

worpen. En dat onder veel hilariteit bij zowel deel-

nemers als omstanders. 

 

Velen hebben ook meegedaan aan de reactietest op 

de computer. En wat bleek? Onder onze leden zijn 

velen, die een lagere reactieleeftijd scoren dan de 

werkelijke fysieke leeftijd. Chapeau. 
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We kijken terug op een geslaagde informatiemiddag, leuk èn informatief 

maar hier moeten we het natuurlijk niet bij laten. 

 

Wilt u fit, soepel en zonder angst blijven bewegen? Team Sportservice  

organiseert verschillende beweegcursussen gericht op het verbeteren van het 

beweegniveau. Bij de verschillende cursussen gaat u aan de slag om in 

groepsverband fitter en soepeler te worden en/of te blijven. In de les werkt u 

op een veilige manier aan balans en coördinatie, zodat u daar in het dagelijks 

leven profijt van heeft. Hiermee vergroot u uw sociale omgeving en blijft u 

langer actief. 

 

Dus bezoek de website van Team Sportservice Haarlemmermeer https://

jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/ en laat u verder informeren;  

er is een breed aanbod aan activiteiten. 

Helaas kunnen veel groepsactiviteiten nu niet doorgaan, maar via deze web-

site is er nu ook het Blijf Bewegen Live- Corona-programma. 

 

Zolang we in huis (moeten) blijven kunnen bijgaande tips voor “lazy fitness” 

ons in ieder geval helpen. 

https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/
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Hebt u hulp nodig voor de boodschappen? 

 

Deze vraag ontvingen onze Hoofddorpse leden die geabonneerd zijn op de 

KBO-Nieuwsbrief. De andere Hoofddorpers brengen wij nu op de hoogte 

van deze actie die georganiseerd wordt door de parochie in Hoofddorp en 

uw KBO. 

 

Misschien heeft u  nog altijd zelf uw boodschappen gedaan, maar vindt u  

dat niet meer verantwoord of kan degene die boodschappen  voor u haalt  

dat (tijdelijk) niet meer doen, dan kunt u bellen naar het parochiesecretariaat 

(elke werkdag open van 9.00 – 12.00 uur) 023-5638145  

of mailen naar: secretariaat@hjoannesdedoper.nl  

 

Er hebben zich bij het parochiesecretariaat vrijwilligers gemeld om bood-

schappen te doen, maar ook om met de auto iemand ergens heen te brengen 

of om een praatje te maken. 

 

In Vijfhuizen is een corona groep opgezet om iets voor de medemens te 

doen, zo meldde ons Anneke van der Putten (tel. 06.383.70.197) 

 contactpersoon aldaar, 

 

Inlichtingen Els van Dongen-Caarls, zie pagina 26. 

 

 

 

Jammer, maar ook in de maand mei gaan we 

niet SAMEN IN GESPREK.  

De voorbereidingsgroep is al wel bezig met 

de invulling van het seizoen 2020-2021.  

We hopen in september weer met de thema-

bijeenkomsten te kunnen beginnen. 
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Hier heeft een bloemenzaadzakje gezeten 

alleen voor onze leden. 

Als blijk van waardering en om de moed erin te houden. 

 

 

 

  

 

Lid worden kan via het aanmeldingsformulier op pagina 23. 
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Ervaringen van uw ouderenadviseur/cliëntondersteuner (3) 

 

Mw. X belde mij op omdat ze een huishoudelijke hulp had aangevraagd 

via de WMO. De reden hiervoor was dat ze vanwege haar vele lichame-

lijke beperkingen niet in staat is om hoog te reiken en diep te bukken.  

Zij ziet haar huis dus vervuilen. Vanwege de coronacrises vond het ge-

sprek met de casemanager van de gemeente telefonisch plaats 

en in dit telefoongesprek gaf deze al aan dat haar aanvraag afgewezen zou 

worden. 

 

In het plan van aanpak dat zij kort daarna per mail ontving, stond het  

volgende:  

“Er is op dit moment onvoldoende grond om vanuit de gemeente ondersteuning 

bij het verrichten van huishoudelijke taken toe te kennen. U heeft namelijk geen 

probleem met het voeren van de regie m.b.t. het huishouden, u voldoet daarmee 

niet aan de criteria zoals die gelden voor huishoudelijke ondersteuning.” 

 

Zij vroeg mij of ik haar misschien van dienst kon zijn. Ik moest haar te-

leurstellen, want de regel in de gemeente Haarlemmermeer is nu eenmaal 

zo dat alleen wanneer je niet meer zelf de regie kunt voeren, met andere 

woorden, alleen als je dement bent of zwaar lichamelijk gehandicapt, 

komt je in aanmerking voor geldelijke ondersteuning vanuit de gemeente. 

Enkele maanden daarvoor was ik nog, op uitnodiging van een ander  

KBO-lid, bij een keukentafelgesprek geweest waarin twee casemanagers 

het beleid van de Haarlemmermeer wat betreft huishoudelijke hulp nog 

eens duidelijk hadden uitgelegd.  

 

Natuurlijk zijn er mensen die zelf een huishoudelijke hulp kunnen beta-

len, maar vooral alleenstaande ouderen hebben alleen AOW en soms nog 

een klein pensioen. Het loon van een schoonmaakster drukt dan wel heel 

zwaar op hun budget. 

Heeft de aanvrager een inkomen lager dan 120% van het minimum inko-

men, kan er bijzondere bijstand aangevraagd. 

 

Mw. X wilde in beroep te gaan. Ik vond dat een moedige stap, want ik gaf 

haar niet veel kans. En inderdaad ook hier kreeg ze een afwijzing. 



 17 

 

 De vier ouderenbonden van de Haarlemmermeer hebben er al eens bij wet-

houder Booy op aangedrongen om de criteria voor huishoudelijke onder-

steuning te verruimen, tot nu toe zonder resultaat. Mochten wij opnieuw 

actie ondernemen dat laat ik u dat uiteraard weten. 

 

Aan het eind van dit jaar leg ik mijn functie als ouderenadviseur/

cliëntondersteuner neer. Belangenbehartiging is een van de speerpunten van 

onze vereniging. Het zou heel jammer zijn als we dit niet meer waar kunnen 

maken. Wie wil mij opvolgen? 

 

Els van Dongen-Caarls 

 

Hallo KBO Haarlemmermeer. 

 

Mijn naam is Loes van der Pol, ik ben  

65 jaar oud en als alleenstaande woon ik in 

een eengezinshuis in Toolenburg. Ik heb 

een zoon, schoon-dochter en kleinkind. Met andere familie is helaas het 

contact verbroken. 

 

Mijn hobby’s zijn tennissen en line dance. Beide clubs zijn al een paar we-

ken gesloten.  

Deze stille tijd kan ik goed gebruiken om me in te lezen en te wennen aan 

de laptop van de vorige secretaris met een ander office pakket.  Ik was  

vroeger secretaresse en ben vertrouwd met systematisch/digitaal werken.  

De laatste jaren heb ik me spiritueel ontwikkeld en heb dieper ervaren wat 

liefde is:  

“Het egobewustzijn versus het hartsbewustzijn”, het verschil in  hoe ik de 

wereld en de mensen zie. 

Tot nog toe, sinds de jaarvergadering ben ik me aan het inwerken, en vind 

het leuk!  

 

Voor mijn e-mailadres enz. zie blz. 26. 
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Een aardig raadsel, best een uitdaging voor onze leden. 

De oplossing kunt u sturen naar: 

Piet van de Coevering 

Piratenweg 120,  

2132 TV Hoofddorp 

Of naar  mijn e-mail adres, zie blz. 27. 

 

Inleverdatum uiterlijk 1 juni. 

De winnaar verdient een bloemetje. 

Succes 

Piet . 
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Oproep voor een nieuwe penningmeester. 

 

Volgens de statuten mag je maar twee termijnen van vier jaar in het  

bestuur zitting nemen.  

Op 31 december 2020 neem ik, na 8 jaar, waarvan 7 jaar als penningmees-

ter, afscheid als penningmeester en bestuurslid van de KBO-

Haarlemmermeer,  

 

Wie wil het van mij overnemen? 

 

De belangrijkste taken zijn: 

• De boekhouding; het bijhouden van de inkomsten en de en  

 uitgaven.  

• Overleg met de overige bestuursleden o.a. over de besteding van  

 de tegoeden en andere belangen voor de vereniging.  

• Eén maal per jaar het uitprinten van de contributienota’s via het  

 ledensysteem.  

• Het maken van een financieel verslag van het afgelopen boekjaar.  

 

Enige kennis van Excel is een pre. Indien nodig krijgt u een laptop en  

een printer in bruikleen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester. 

 

Uw reactie zie ik met gezonde spanning tegemoet, 

Stef Rijke 

Email: penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 
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Leven met het gehijg van het coronavirus in je nek. 

 

Ik vind het een angstige en ook een eenzame tijd. 

Ik ben alleen en qua leeftijd kwetsbaar. Ik heb een hartkwaal, hoge bloed-

druk en suikerziekte, dus ik ben een risicogeval. Ik ben voorzichtig, neem 

geen risico, luister naar Mark Rutte en aanhang en naar de artsen.  

Meer kun je niet doen. 

 

Ik ben mantelzorger van een vriend die dementerend is. Hij woont in een 

verzorgingshuis vlak bij mij in de buurt en enkele keren per week bezocht  

ik hem. Eén keer per week kwam hij met de regiorijder bij mij thuis. En nu? 

Vergeet het maar, van de ene op de andere dag is dat onmogelijk.  

Het verzorgingshuis is op slot. Mijn vriend heeft alleen mij, zijn vrouw en 

kinderen zijn dood. Een man met dementie begrijpt niet dat ik niet meer 

kom. We hebben alleen nog contact via de telefoon. 

Wat heb ik hier een verdriet van. 

 

Samen sterk... ja maar ik ben vaak niet zo sterk. Traantjes... zelfmedelijden? 

Misschien wel, ik wil het niet en toch gebeurt het soms.” You'll never walk 

alone”, het zal wel zo zijn maar het voelt wel erg alone. Ik ging naar teken- 

en schilderles maar het dienstencentrum is gesloten. Ik ging graag naar  

bingo om op die manier een leuk contact te hebben met andere mensen  

maar ook dat is er voorlopig niet meer bij. 

Mijn kinderen zetten nu af en toe eten of andere dingen in de hal in een  

tasje maar komen niet binnen. Ze zwaaien door het raam en we hebben con-

tact via telefoon. Heel verstandig maar toch jammer. 

 

Genoeg geklaagd. Ik wil eigenlijk niet zo'n zeurpiet zijn maar ik ben het nu 

wel regelmatig. Als je nog samen bent dan kun je het delen maar ik ben al 

bijna 25 jaar weduwe dus samen delen op die manier is er niet meer bij. 

Hopelijk komt er aan deze situatie gauw een einde. Er zijn mensen die zeg-

gen: “Nu gaan we met jou weer lachen”. Normaal ben ik wel vrolijk maar  

nu moet ik er moeite voor doen. Raar is dat he. 

 

Ik zou tegen iedereen willen zeggen: blijf gezond, het gaat voorbij en  

wie weet komen we er sterker uit. 

 

Wil 72 jaar. 
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Ons eigen afdelingsblad MeerNieuws 

 

10 x per jaar verschijnt, tegelijk met het KBO-PCOB  

Magazine, ons eigen MeerNieuws en iedere keer slaagt de 

Commissie PR&C er weer in een gevuld nummer bij u thuis 

te bezorgen. 

Er zijn vaste rubrieken en vaste toeleveraars van kopij. 

Maar.. u kunt zelf ook een bijdrage leveren. 

 

Heeft u een onderwerp waarvan u denkt dat het best interessant kan zijn 

voor de leden van ook uw KBO, schrijf daar dan eens over. 

Het hoeft geen literair hoogstandje te zijn. De redactie van MeerNieuws  

stelt een bijdrage zeer op prijs en zorgt ervoor dat de tekst goed wordt ver-

woord. 

 

Voor elk nummer geldt een inleverdatum: 

Data MN 2020:   kopij   bezorging op of vanaf 

Juni     11 mei  26 mei 

Juli/augustus   8 juni   23 juni 

September    10 augustus  25 augustus 

Oktober    7 september  22 september 

November    12 oktober  27 oktober 

December/januari   9 november  24 november. 

 

Een bijdrage kunt u mailen naar de redacteur van dit blad, email adres:  

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Gevraagd: bezorger in Hoofddorp, Graan voor Visch. 

Voor de bezorging van het KBO-PCOB-magazine en ons eigen MeerNieuws 

in Graan voor Visch zoeken wij voor direct een nieuwe bezorger. 

Door omstandigheden kan de huidige bezorger hier niet mee doorgaan en 

ook de reservebezorger kan het niet overnemen. 

Het gaat om 14 adressen, dus dat moet te doen zijn. 

Uw mededeling: “Joh, dat ga ik toch overnemen” zie ik graag tegemoet 

via de mail: bezorging@kbo-haarlemmermeer.nl 

of telefonisch op 06-29293066. 

Alvast bedankt Martin van Beek. 

mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:bezorging@kbo-haarlemmermeer.nl
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Inschrijfformulier 2020  

KBO-Haarlemmermeer 

belangenorganisatie voor senioren 

 

Hierbij meldt(en) ondergetekende(n) zich aan als lid van de KBO afdeling Haarlemmermeer. 

 

Dhr. / Mw. : voorletter(s) en achternaam 

………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum ……………………………………………………………………. 

Dhr. / Mw. : voorletter(s) en achternaam  

………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum...………………………………………………………………….. 

 

Adres……………………………………………………………………………….. 

Postcode / Woonplaats……………………………………………………………. 

Telefoonnummer………………………………………………………………….. 

E-mailadres………………………………………………………………………… 

 

Het lidmaatschap bedraagt € 25,- per persoon, per jaar. 

U wordt vriendelijk verzocht de contributie binnen 2 weken na ontvangst van een nota over te maken op 

rekening nr.  

NL86 RABO 0344 5148 62 t.n.v. KBO te Hoofddorp. 

 

Handtekening(en)………………………………………………………………... 

 

Ik (wij) wil(len) mij (ons) aanmelden voor een collectiviteitskorting bij  

Zilveren Kruis Achmea of Zorg en Zekerheid (*). 

 

Heeft u een hobby of een bepaalde vaardigheid die u wel eens wilt inzetten voor de KBO? 

Het betreft de volgende hobby/vaardigheid ………………………………….. 

 

U kunt dit formulier uitknippen en opsturen naar: 

Ledenadministratie KBO -Haarlemmermeer; zie blz. .. 

Het formulier scannen en e-mailen kan ook. 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.  
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Veranderingen in het ledenbestand 

Het bestuur stelt het op prijs als u een wijziging van het (email)adres of het 

beëindigen van het lidmaatschap tijdig doorgeeft aan onze ledenadministra-

teur dhr. L.Gilles, Grote Belt 340, 2133 GL Hoofddorp. tel: 023-5640959. 

Of per email: ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl. 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór  

1 december  van het lopende jaar. 

Bankrelatie: Rabobank  

Iban.NL86RABO034.45.14.862. t.a.v. KBO Haarlemmermeer.  

BIJ DE 

Rectificatie. 

In het artikel ‘Bij de voorplaat’ van de vorige maand over Lijnden staat dat 

de R.K. kerk en de Openbare Lagere School er nog zijn. Dit is niet zo.  

In 2008 zijn de kerk en pastorie herontwikkeld tot kantoorruimte.  De buiten-

kant van de gebouwen is hierbij in oorspronkelijke staat gerestaureerd. De 

gebouwen staan op de monumentenlijst van de Haarlemmermeer. 

De school staat een beetje te verpauperen.  
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Ruimte voor  

uw  

advertentie 
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Welzijn 

Els van Dongen-Caarls 

Pater Damiaanstraat 78 

2131 EM Hoofddorp 

tel. 023-5612273 

e-mail: 

welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Evenementen/Activiteiten 

vacant 

Penningmeester 

Stef Rijke 

Waterwolf 67 

2131 HP Hoofddorp 

tel. 023-5630321 

e-mail: 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

Secretaris  

Loes van der Pol 

Edelenburg 52 

2135 EE Hoofddorp 

tel. 06-34030598 

e-mail: 

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 

PR&C, Webmaster 

Martin van Beek 

Waddenweg 155 

2134 XL  Hoofddorp 

tel. 06-29293066 

e-mail: 

webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

Ledenadministrateur 

Lo Gilles 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

tel. 023-5640959 

e-mail: 

ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

Voorzitter  

Greet van Schaik 

Fedoralaan 33 

2152 DE Nieuw-Vennep 

tel. 0252-685747 

e-mail: 

voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl 

Bestuur 

Redactie MeerNieuws 

Lida Schutte-Caarls 

Lindholm 259 

2133 CT Hoofddorp 

tel. 023-5630600 

e-mail: 

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

PR&C email: publicrelations@kbo-haarlemmermeer.nl 

Redactie nieuwsbrief 

Wim Dijksterhuis 

Söderblomstraat 80 

2131 GM Hoofddorp 

tel. 023-5556734 

e-mail: 

kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl  

www.kbo-haarlemmermeer.nl 

Bankrelatie: Rabobank  

Iban.NL86RABO034.45.14.862. t.a.v. KBO Haarlemmermeer 

/www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Voorzitter: Evenementencie. Piet v.d. Coevering.  

tel. 023-5570194, e-mail: p.vandecoevering@ziggo.nl 

Stedenbezoek/dagtochten 

Ina Podt. tel. 023-5625979, e-mail: ipodt@kpnmail.nl 

Ydi Langenberg. tel. 023-5619947, e-mail: Lang0200@hetnet.nl 

Bep Everaardt. tel. 023-5615898, e-mail: benfeveraardt@quicknet.nl 

 

Culturele activiteiten 

Ina Podt / Mw. Ydi Langenberg 

Juanita Boon. tel. 023-5616626 

Midweek  

Bep Everaardt 

Piet v.d. Coevering 

Tiny van den Wollenberg. tel. 06-44343259, e-mail: agmwol@gmail.com 

Bij opgave graag telefoon- en of mailgegevens vermelden. 

 

Breien voor Child Life 

Lida Schrama. tel. 023-5630662, e-mail: lidaschrama@ziggo.nl 

Bridgen  

Frieda Kennis. tel. 023-5650851 

Inloopmiddag, rummikuppen 

Lida Schrama 

Tiny van den Wollenberg.  

Evenementen/Activiteiten  

Distributeur MeerNieuws 

Martin van Beek. tel. 06-29293066, e-mail: bezorging@kbo-haarlemmermeer.nl 
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