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Bij de voorplaat. 

De grenzen van de Haarlemmermeer. 

 

Halfweg  vormt een dubbeldorp met Zwanenburg. Twee bruggen over 

de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder verbinden de beide dorpen.  

Halfweg ontleent zijn naam aan de ligging halverwege de steden Amster-

dam en Haarlem. De Spaarndammerdijk ter plekke vormde eeuwenlang  

de scheiding tussen de watermassa's van het Haarlemmermeer en het 

open IJ. In 1632 werd de trekvaart tussen Amsterdam en Haarlem in gebruik 

genomen. Deze was halverwege onderbroken door een sluizencomplex, 

waardoor reizigers moesten overstappen. Dit was de basis voor het ontstaan 

van het dorp. Langs de Haarlemmertrekvaart werd een jaagpad aangelegd. 

Het jaagpad werd na verharding in 1762 de Haarlemmerweg die het dorp 

nog steeds doorsnijdt  

 

De Rooms-katholieke Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk uit 1929, ontworpen 

door architect Jan Kuijt in de stijl van de Amsterdamse school, heeft een dak 

en toren met een parabolische vorm. Het markante gebouw verkeerde bouw-

kundig in slechte staat. In 2017 is daarom de achterste helft gesloopt.  

Bron Wikipedia.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweelingdorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwanenburg_(Haarlemmermeer)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringvaart_van_de_Haarlemmermeerpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaarndammerdijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmermeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJ_(water)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmertrekvaart_(Amsterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaagpad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk_(Halfweg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kuijt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_School_(bouwstijl)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerktoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parabool_(wiskunde)
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Beste mensen, 

Allereerst natuurlijk de wens van het bestuur dat u allemaal 

in goede gezondheid dit nummer van MeerNieuws zult 

lezen. Maar wat beleven we toch een rare tijd! 

 

2020 Corona-tijd! 

Hoe zal deze tijd later in de geschiedenisboekjes worden vermeld?  

Want deze tijd heeft heel veel impact op onze samenleving. Geen  

vergaderingen, geen uitjes of excursies, geen Samen in Gesprek middagen, 

geen midweek, geen Passiespelen, geen bridge- of rummikub middagen, 

geen spontane koffiebezoekjes. Alles staat stil! 

Maar wel zorgen en soms verdriet omdat we onze dierbaren moeten mis-

sen of soms hebben verloren. En al die bijzondere dagen in de lente die  

we dit jaar op afstand met elkaar moesten vieren. De Goede of Stille Week, 

Pasen, Koningsdag, de herinneringen op 4 en 5 mei, geen uitjes met de 

(klein)kinderen in de meivakantie. 

 

En nu, terwijl ik dit schrijf, Moederdag op afstand! 

Geen bezoekjes en knuffels van kinderen en/of kleinkinderen. 

Ik hoop echter dat u ook naar de mooie dingen kunt kijken. Misschien 

heeft u een kaartje of bloemen gekregen en kon u zwaaien naar uw  

familieleden die in de tuin of voor het balkon stonden en u gedag kwamen 

zeggen. Misschien werd u verrast door een mooie straattekening voor de 

deur, gemaakt door uw kleinkinderen. En wellicht kreeg u een appje of 

kon u via internet met elkaar praten. Heeft u dat in deze tijd zelfs geleerd, 

want we zijn nooit te oud om iets te leren. Het zijn in deze tijd met name 

de kleine dingen die het doen en die het voor ons allemaal aangenaam ma-

ken. Laten we daar vooral van genieten. 

 

Ik hoop dat u zich in de afgelopen weken ook heeft kunnen vermaken. 

Misschien heeft u dat boek gelezen, dat u altijd al had willen lezen. Heeft u 

het borduurwerk afgemaakt, dat nog steeds op u lag te wachten. Of mis-

schien heeft u al die restjes wol verwerkt in een dekentje of babypakje voor 

het goede doel. En wellicht bent u begonnen aan die puzzel met 500 of 

1000 stukjes!  
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Mocht u toch behoefte hebben aan een gesprekje, omdat u zich alleen of 

bezorgd voelt, denk er dan aan dat er altijd mensen zijn, die u graag te 

woord staan via de telefoon. In mijn voorwoord van het meinummer heb  

ik enkele suggesties gedaan. Maar ook uw bestuur staat voor u klaar om 

met u in gesprek te gaan. Onze telefoonnummers vindt u achterin het blad. 

 

Namens het bestuur wens ik u toch een gezonde en goede juni maand.  

En hoewel het bestuur via mail steeds met elkaar contact heeft gehouden, 

zullen we, zo gauw we met meer dan drie mensen samen mogen komen, 

weer gezamenlijk vergaderen en voor u aan de slag gaan. Bedenken hoe  

we verder kunnen gaan in de toekomst.  

 

Namens alle bestuursleden zend ik u een hartelijke groet en wens ik u alle 

goeds. 

Greet van Schaik, voorzitter. 
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De Midweek 2020? 

Door corona-perikelen kan de Midweek  

naar Sauerland in juni en ook in september niet 

doorgaan.  

Wij maken nieuwe afspraken voor 2021. 

 
 

 

Wel hebben wij afspraken kunnen maken met Grand Hotel Monopole  

in Valkenburg. Daar kunnen we terecht in de week van 19 tot 23 oktober 

2020.  

Het is een heerlijk hotel waar de gastvrijheid troef is en waar ze een prima 

keuken hebben. Over het programma gaan we nog met de directie om de 

tafel zitten. Heeft u wensen of suggesties voor een dagtochtje, laat het ons 

even weten.  

 

Als u mee wilt gaan is het ook voor u belangrijk te weten dat we hebben  

afgesproken dat de midweek niet doorgaat als de coronaregels (mondkapjes 

en 1,5 meter afstand) nog van kracht zijn. Er zijn nog slechts twee kamers vrij 

voor één of voor twee personen.  

De prijs is € 435,— per persoon. Aanmelden bij Bep Everaardt,  

Piet v.d. Coevering of Tiny v.d. Wollenberg 
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Rummikub in het Parochiehuis, door Lida en Tiny. 

 

Er is aan ons is gevraagd of wij iets over de rummikub club wilden schrijven. 

Eind september 2019 zijn wij gestart in het Parochiehuis en dat was wel even 

wennen.  

We moeten iedere week van zaal wisselen van de beneden-  naar de boven-

zaal. We moeten tassen met hapjes en drankjes meebrengen en soms ook 

naar boven sjouwen en dat is best lastig. De traplift biedt wel enig soelaas 

maar er moet altijd een persoon in de stoel zitten omdat de knop ingedrukt 

moet blijven wil de lift functioneren.  

 

Wij hebben een leuke groep van twaalf personen. Drie heren en negen  

dames. We hebben veel plezier en het is erg gezellig.  Helaas  heeft het  

coronavirus flink wat roet in ons programma gegooid, in plaats van gezellig 

samenzijn werd verplicht thuiszitten ons lot!  

Onze paas-rummikub  en onze laatste speeldag hebben we gemist. Maar… 

wat in het vat zit verzuurt niet. Zodra we weer met z’n allen samen mo-

gen komen beginnen we met een feestje. Een hapje, een drankje en een  

muziekje. Als we de berichten mogen geloven is dat wellicht in september, 

maar dan moet die 1.5 meter niet meer van kracht zijn!   

Als het zover is krijgen de deelnemers persoonlijk bericht.  

 

Wij houden goede moed en  

hopen elkaar weer monter en  

gezond te ontmoeten. Een goede zomer toegewenst en tot ziens in betere tij-

den.  

DE PUZZEL 

In Meernieuws 205 van vorige maand hebben wij een puzzel geplaatst en  

wij hoopten dat wij tientallen oplossingen zouden krijgen. Even stoeien met 

schoentjes, poppetjes en zakjes drop. 

Wat schetst onze verbazing, nog geen 10 leden hebben de oplossing inge-

stuurd. Neem even de tijd! Hier hebben we genoeg van in deze thuisblijf - 

periode. Tot 1 juni heeft u nog de gelegenheid. Laat u niet kennen, doe als-

nog uw best en stuur de oplossing naar het e-mail adres van Piet. 

p.vandecoevering@ziggo.nl 
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Het kan ook u overkomen. 

 

Begin mei ben ik op de fiets gestapt om m’n hoofd vrij te maken en krijg ik 

onderweg een niet verwacht appje. Een noodoproep namens één van mijn 

kinderen. Zij appt dat zij er in geslaagd is een goede koop te regelen vraagt of 

ik een (flink) bedrag wil overmaken omdat de koop anders niet door kan 

gaan. Zij kan zelf niet betalen omdat de mobiel in de wc is gevallen en met 

haar nieuwe telefoon kan nog niet gepind worden. Helaas heb ik niet be-

dacht mijn kind te bellen op haar oude nummer, je wilt helpen en besluit te 

snel om te betalen. Dit heeft tot veel ellende geleid. 

 

Mijn bankrekening is in korte tijd met duizenden euro’s belast en alleen door 

snel ingrijpen is de schade beperkt gebleven.  

Let aub op! Als u zo’n telefoontje krijgt kan het u een vermogen kosten.  

Bel eerst het nummer van het mobieltje dat, zogenaamd, stuk is (in de wc 

gevallen). 

In mijn geval is door de ontvangende bank snel ontdekt dat er iets gaande 

was en hebben zij ingegrepen en daar ben ik dankbaar voor.  

Wees gewaarschuwd, het kan ook u overkomen. 

 

Naam bij het bestuur bekend.  

Politie meldingen: 0900-8844 

Voor andere belangrijke telefoonnummers zie blz. 3. 

Alle musea zijn dicht :( 

Maar.. ben je benieuwd hoe de Sterrennacht van Van Gogh er van dichtbij 

uitziet? Heb je wel eens door de oude Maya-tempels gelopen of kennisge-

maakt met inspirerende figuren uit de Afro-Amerikaanse geschiedenis?  

Wil je meer weten over de unieke eetcultuur van Japan of de spectaculaire 

spoorwegen van India? 

Kijk dan eens op het Internet op “Google Arts & Culture”. 

Hier krijg je online een inkijk in toonaangevende kunstwerken  uit musea  

en archieven over de hele wereld en ook zijn  

virtuele rondleidingen mogelijk.   



 9 

 

Door de coronacrisis is de economie drastisch gekrompen, want…  

de modezaken is de das omgedaan 

de caféhouders zijn het zat 

de stratenmakers staan op straat  

de metselaars zitten in de put 

de kappers zitten met de handen in het haar 

de boeren zijn uit het veld geslagen 

de tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht 

de kwekers zitten op zwart zaad 

de badmeesters kunnen het hoofd niet bovenwater houden 

de vissers vangen alleen nog bot 

de koks zijn uitgekookt 

de directies van dierentuinen tasten diep in de buidel 

de jagers schieten een bok 

de groentehandelaar heeft een krop in de keel 

de vloerenleggers zitten in een lastig parket 

de schoonmakers zijn uitgeveegd 

de schoorsteenvegers kunnen wel op dak gaan zitten 

de bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen 

de NS is het spoor bijster 

de KLM kan wel opvliegen, 

 

maar, hopelijk, zit er voor 

de wapenindustrie ook geen schot meer in de zaak. 
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In 2019 heeft Afra Kuyn een 12 daagse bus- en wandelreis gemaakt naar 

Santiago de Compostella met de KBO/PCOB, zij heeft voor degene die ook 

in deze reis zijn geïnteresseerd een verslag gemaakt.  

 

Dag 1. De eerste dag lopen we 5 km naar Dorst in Noord Brabant 

waar we worden verwelkomt door een 10-koppige band die ons 

begeleidt naar de Macroen Kerk. Hier krijgen we de pelgrimszegen 

en dan reizen we door naar Poitiers. 

Dag 2. We worden om zes uur gewekt en na het ontbijt rijden we door een 

mooie omgeving naar Saint-Jean-Pied-de-Port voor een bezoek aan de 

kerk aldaar en daar zien we ook de eerste pelgrims. Dan door naar Ron-

cesvalles voor een bezoek aan een klooster waar de wandelaars worden 

afgezet voor een afdaling van een 4 km over een oud uitgesleten pad met 

veel losse stenen. Verder door naar Pamplona. 

Dag 3. We worden vroeg afgezet in Zarequiequi en na een klein uur 

wandelen bereiken we de top van de berg waar een mooi kunstwerk 

staat. Daarna rijden we door naar Santo Donmingo de la Calzada. In de 

kerk daar is een kippenhok tegen een muur bevestigd met daarin een 

witte kip en een haan. De kippen zijn er ter nagedachtenis aan een 

wonder dat hier plaats gevonden zou hebben. 

 

Dag 4. Met de bus gaan we naar historisch centrum van Burgos waar de 

wandelaars afgezet worden op de Camino en 10.5 km lopen naar San Anton.  

Dag 5. Na een overnachting in Leon vertrekken de wandelaars naar Astorga 

en maken een wandeling van 18 km. De anderen bezoeken in Astorga de  

kathedraal en het Paleis van de Bisschop (Gaudi). Met de hele groep rijden 

we nog naar de Basilica of Virgen del Camino. 

Dag 6. Na een wandeling door Leon vertrekken we naar Foncebadon waar 

we allemaal lopen naar Cruz de Ferro. Hier leggen we gedachtenissteentje 

neer. De wandelaars gaan door naar Molinaseca en worden daar door de bus 

opgepikt. De anderen gaan naar Ponferrada en bezoeken de oude stad en de 

burcht van de tempeliers. 

Dag 7. Vroeg in de morgen lopen de wandelaars 8.5 km naar O Cebreiro. De 

anderen bezoeken de Villafranca del Bierzo en later op de dag gaan we door 

naar Melide waar de wandelaars vertrekken naar Boente waar vandaan we 

gezamenlijk vertrekken naar Santiago de Compostela. 
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Dag 8. In de mist en regen lopen we naar Monte de Gozo voor een moment 

van bezinning en lopen dan door naar Santiago de Compostela 5 km.  

De Kathedraal is wel open maar vanwege restauratie niet in gebruik. Om 

12.00 uur wonen wij de pelgrimsmis bij in de Iglesia de San Francisco en 

dan hebben we alle tijd om de stad te bekijken. Dit is de enige dag dat we 

de hele dag regen hebben. 

Dag 9. We rijden naar Padron en Finisterra, het einde van de wereld dacht 

men vroeger. Hier staat ook de kilometer 0 paal van de Camino. 

Dag 10 . Het begin van de terugreis naar Bilbao met een bezoek aan het 

Guggenheim Museum voordat we naar het hotel gaan. 

Dag 11. Vertrek naar Orleans. Een mooie route maar wel de hele dag in de 

bus. We kijken een film en halen wat slaap in. 

Dag 12. De laatste reisdag. Onderweg nog naar Chartres voor een bezoek 

aan de kathedraal voor de slotbijeenkomst en dan naar Gravenmoer voor 

het afscheidsdiner. Dan door naar Oosterhout of Utrecht waar we door  

familieleden werden opgehaald. 

 

Het was een hele mooie reis vooral de wandelingen met mooi zonnig weer.  

Afra Kuyn. 

 

Helaas deze reis is voor 2020 afgelast. 
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Roet in het eten of SPAN JE niet in! 

 

Vrijdag 8 mei 2020 

Normaal gesproken namen Kees, mijn man, en ik nu deel aan een  

bijzondere 12 daagse bus/wandelreis naar Santiago de Compostella in  

Spanje, georganiseerd door de KBO-PCOB in samenwerking met de VNB 

(Vereniging Nederlandse Bedevaarten). Juist vandaag  zouden wij dan 19 

kilometer wandelen van Foncebadon naar Molinaseca in Noord Spanje.  

Helaas, de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid en letterlijk gevolg van 

de intelligente lockdown voor ons: Span je niet in!  Ook andere leden van de 

KBO zien hun vakantie in rook opgaan. Heel zuur, zeker voor degenen on-

der u die met de midweek mee zouden gaan naar Sauerland! 

 

Afra Kuyn, een van onze leden, heeft in september 2019 (zie blz.10) de reis 

naar Santiago de Compostella gemaakt, samen met haar man.  

Afra heeft een verslag van deze reis geschreven en aan de hand van dit ver-

slag kan ik nu per Google-maps reizen. Vanuit Dorst in NB zouden we mid-

den door Frankrijk naar Poitiers rijden, daar overnachten en de volgende 

dag naar Saint Jean Pied de Port. Op internet vind ik dat de naam van dit 

stadje letterlijk betekent ‘Heilige Jean aan de voet van de bergpas’.  

Het heeft deze naam gekregen omdat de stad op de pelgrimsroute naar  

Santiago ligt. Kijk, dat zijn nu leuke dingen om te weten. Afra schrijft dat ze 

daar ook de eerste pelgrims zagen lopen. Onze groep begint echter pas te 

wandelen in Spanje in Roncesvalles.  

 

Op de site van de VNB vertelt Henk Kuppes, die onze gids zou zijn, dat we 

daar de dodenherdenking zouden doen. Hij schrijft: “Een aantal jaren terug 

was dat zeer indrukwekkend, we hadden toen in een monumentale kerk 

onze eigen viering.” 

Hier worden de wandelaars afgezet voor een wandeling van slechts 4 km., 

maar wel over een oud afgesleten pad met veel losse stenen, schrijft Afra. 

Mijn virtuele reis kan beginnen, maar ik zal u daar niet in meenemen. 

Trainen 

We waren natuurlijk al begonnen met ons voor te bereiden op deze tocht. 

Begin maart hadden we van ons schoonzusje Corrie nordic walking stokken 

geleend, we hebben ze niet gebruikt. 
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Ik wil wel iets meer weten over nordic walking en wat lees ik op internet?  

‘In de oudheid liepen herders en pelgrims al met één of twee stokken op 

moeilijk begaanbaar terrein. Zij gebruikten de stokken toen niet om te trai-

nen voor een betere conditie, maar voor de stabiliteit. Ook weer een leuk 

weetje. Wij zouden ze natuurlijk ook moeten gebruiken voor de stabiliteit. 

 

De tweedaagse bloesemtocht die we in Zuid Limburg zouden lopen, ging 

ook niet door. Wel hebben we de N70 wandeling door de bossen van Beek  

en Berg en Dal gelopen, samen met onze zoon die in Nijmegen woont.  

N70 staat voor Natuurroute 1970, een herinnering aan het Jaar van de Na-

tuurbescherming in 1970.  

We hebben twee dagen over de 16 kilometer lange route gedaan die over 

bergen voert en door evenzoveel schitterende valleien. Stom, stom, dat we  

de nordic walking stokken niet meehadden! Kees zei tijdens de wandeling: 

“We zijn aan het trainen voor een tocht die niet doorgaat.”  

 

We blijven wel wandelen, maar houden angstvallig de 1,5mtr. in de gaten.  

We doorkruisen met name, einde middag/begin avond, Hoofddorp van 

noord naar zuid, van oost naar west. We komen op plekken waar we nooit 

eerder zijn geweest. We hebben ook een wandeling in Badhoevedorp ge-

maakt van hotel Corendon aan de Schipholweg naar de Ibisstraat (waar ik 

als kind regelmatig heb gelogeerd). Tot onze verrassing liepen we het groot-

ste deel door een groenstrook. 

 

Zullen we die KBO-PCOB bus/wandelreis naar Santiago nog eens kunnen 

maken? Wat de toekomst brengen moge,……. 

 

Els van Dongen-Caarls, met 

dank aan Afra Kuyn 
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Herstart van Samen in Gesprek. 

 

In ongeveer elke uitgave van MeerNieuws staat een stukje over de eerstvol-

gende bijeenkomst van Samen in Gesprek. In deze tijd, waarin de maande-

lijkse bijeenkomsten niet door kunnen gaan is het niet mogelijk om iets te 

zeggen over een volgende bijeenkomst. Kunnen we in september weer ver-

der gaan, zoals we al vele jaren doen: elke tweede donderdagmiddag van 

de maand tussen 14 en 16 uur bij elkaar komen rond een spiritueel, cultu-

reel, of maatschappelijk onderwerp in het Parochiehuis naast de Heilige 

Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg in Hoofddorp? En af en toe een bij-

eenkomst op een andere gastvrije plek? 

Het aantal deelnemers, vanuit KBO, PCB, parochie of andere kerken en an-

dere geïnteresseerden varieert meestal tussen 15 en 25. Zoals het er nu voor-

staat zou dat in september weer mogelijk zijn. 

 

In samenwerking met de Hoofddorpse Raad van Kerken gaan we weer een 

jaarprogramma vaststellen. 

Wat zal het fijn zijn om elkaar weer te treffen! Want wat is het vreemd en 

wat voelt het voor velen als een gemis, om elkaar zo lang niet meer te ont-

moeten. Helemaal, voor degenen, die elkaar maandelijks zien en vaak ook 

nog tussendoor. Extra jammer ook om onze jaarlijkse afsluiting onder het 

genot van een glaasje en een hapje te moeten missen. 

Hopelijk kunnen we in het volgende MeerNieuws aankondigen dat we 

weer met frisse kracht verder gaan met Samen in Gesprek. Het jaarthema 

van het programma van Bezinning en Verdieping van de Raad van kerken 

is: veerkracht. 

 

Dat wens ik iedere lezer van MeerNieuws toe.  

Om zo goed als mogelijk zijn of haar  

veerkracht te behouden om en met 

goede moed de zomer door te komen. 

Leo Mesman. 
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Stemmingen 

 

Soms sta ik op met het gevoel 

Ik kom vandaag niet uit mijn stoel 

Waarvoor? Ik heb geen enkel doel 

En dus laat ik de boel de boel 

Douchen? Staat mijn hoofd niet naar 

Alleen een kammetje door mijn haar 

En voor de rest…… bekijk het maar 

Bij het openen van het gordijn 

Volgt er nog veel meer chagrijn 

De regen tikt op het kozijn 

Ik zie geen sprankje zonneschijn 

Maar na een boterham en thee 

Doe ik dan toch van lieverlee 

Heel verstandig en gedwee 

Gewoon weer aan het leven mee 

 

Maar vanmorgen ben ik opgestaan 

Ik kan de hele wereld aan!  

Meteen onder de douche gegaan 

En schone kleren aangedaan 

En bij het openen van het gordijn 

Zie ik de regen op het kozijn 

Maar dat krijgt mij beslist niet klein 

Vandaag ben ik de zonneschijn! 

 
Auteur 

Gon Oudekerk Netel.  

Foto BS 
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Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter van Omroep MAX en  

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met 

een dringend appèl om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken 

waarbij ouderen tweederangsburgers worden. De drie organisaties heb-

ben een manifest gepubliceerd met de oproep om bij nieuwe stappen nie-

mand voor te trekken en niemand af te schrijven.  

 

Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben 

opgebouwd!  

 

Ouderen bouwden onze samenleving op en dragen dagelijks op vele ma-

nieren bij aan ons land. Ze zijn onze opa’s, oma’s, vaders en moeders, 

broers en zussen. Er klinken in deze crisis echter steeds vaker pijnlijke 

woorden over onze senioren. Voor de een zijn kwetsbare ouderen ‘dor 

hout’ dat door het coronavirus wordt gekapt. Anderen houden het iets 

beschaafder en pleiten voor een 60-min-samenleving en leeftijdsgrenzen 

bij het heropenen van de horeca.  

 

We merken dat de saamhorigheid en solidariteit van de eerste fase van 

deze crisis onder druk is komen te staan. We vrezen dat wat nu alleen 

nog maar sporadisch wordt geopperd zomaar gemeengoed kan worden.  

Nog even en onze ouderen zijn het blok aan het been van de rest van de 

samenleving. Voor ons is dat een huiveringwekkende en onaanvaardbare 

gedachte. Uit de grond van ons hart en op grond van alles waarin we ge-

loven, zeggen we hier luid en duidelijk: we gaan dit land niet opnieuw 

opbouwen zonder de mensen die dit land al eerder hebben opgebouwd! 

Zij zijn nu van onschatbare waarde en dragen elke dag bij.  

 

In deze coronacrisis laten we niemand in de steek en hoort iedereen –  

ongeacht leeftijd – er helemaal bij. In de komende periode van herope-

ning mag niemand worden voorgetrokken en niemand worden afge-

schreven. Als we het in het maatschappelijke debat over onze ouderen 

hebben, dan gaat het over mensen die onze samenleving na de oorlog 

hebben opgebouwd. Het gaat over de generatie die onze welvaart en vrij-

heid in de schoot heeft geworpen. Ouderen aan wie we zoveel te danken 

hebben en die ons land dagelijks veel bieden.  
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Het is een kwestie van beschaving om in deze crisis pal voor hen te staan.  

In ons dagelijks leven maken wij ons steeds sterk voor de belangen van ou-

deren. Al eerder hebben wij onze krachten gebundeld en stelden we het ma-

nifest ‘Waardig Ouder Worden’ op. Al onze aanbevelingen hebben daarna 

een plaats in het huidige regeerakkoord gekregen. Nu is het opnieuw van 

belang om onze handen ineen te slaan en duidelijk te maken dat juist ook nu 

onze ouderen het recht hebben op bescherming, perspectief en op de ruimte 

om waardig ouder te worden.  

 

Natuurlijk vinden er volop ethische gesprekken plaats over de vraag of een 

kwetsbare oudere nog naar de Intensive Care kan gaan. Natuurlijk moeten 

we bij de bezoekregeling voor verpleeghuizen het gezondheidsrisico - ook 

voor het personeel - en de kwaliteit van leven afwegen. Dat zijn gesprekken 

die volop worden gevoerd, maar dat mag nooit een gesprek tussen jongeren 

over ouderen zijn, maar moet altijd een gesprek mét ouderen zijn. En altijd 

een gesprek waarin voorop staat dat elk mens telt en elk leven waardevol is. 

Als er ergens wordt geleden in deze crisis dan is dat zeker ook door oude-

ren.  

Er is geweldige zorg in verpleeghuizen en buurten, maar de eenzaamheid 

valt veel ouderen heel zwaar. Des te belangrijker dat de positie van mantel-

zorgers en familieleden zwaar weegt en dat er gezocht wordt naar veilig 

contact met hun geliefden in isolement. Ouderen willen niet alleen dagen 

aan hun leven toevoegen, maar ook leven aan hun dagen. Dit is het moment 

om de grote waarde van onze ouderen te onderstrepen. Zij kunnen, mogen 

en willen nog volop bijdragen aan onze samenleving. Dit is het moment om 

duidelijk te maken dat we bij het zetten van nieuwe stappen niemand zullen 

achterlaten.  

 

Wij roepen iedereen die zich in het maat-

schappelijke en politieke debat mengt op 

om zich ook uit te spreken: geen wederop-

bouw zonder de mensen die ons land eer-

der hebben opgebouwd!  
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Anders herdenken. 

 

Op 4 mei 1966 zijn wij getrouwd, een ongewone datum, maar niemand 

maakte daar vier en vijftig jaar geleden een punt van. 

Feit is dat wij nu elk jaar op 4 mei twee gebeurtenissen herdenken: onze 

trouwdag en zoals de officiële versie luidt: 

‘……de burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter 

wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoor-

log, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’ 

Omdat we aan beide recht willen doen is het elk jaar weer puzzelen hoe we 

dat vorm geven. 

 

Dit jaar kunnen we niet met het gezin uit eten en niet naar de herdenking  

bij het verzetsmonument op het Burgemeester van Stamplein, vandaar dat 

we andere rituelen bedenken.  

Op het middaguur brengen we levensmiddelen voor de Voedselbank naar 

de katholieke kerk in Hoofddorp, deze is speciaal daarvoor opengesteld. 

Al jaren hebben we een vlag in huis, deze komt van het ouderlijk huis van 

mijn man. Elk jaar denk ik op 4 mei: ’We zouden hem eigenlijk op moeten 

hangen.’ Dit jaar haal ik hem tevoorschijn en dan blijken we ook nog een 

vlaggenstok te hebben. We kopen een houder en om 16.00 uur hangt de  

vlag halfstok te wapperen. 

Rondom 20:00 uur kijken we, met 4,7 miljoen andere Nederlanders  naar de 

sobere, maar indrukwekkende dodenherdenking op de Dam. Een uur later 

lopen we naar het monument om een boeket bloemen neer te leggen.  

 

Ik vraag me af, net als andere keren: ‘Wat zal de betekenis van dit stuk steen 

toch zijn?’ Ik zoek het op en lees het volgende: 

‘Uit een ruw rotsblok komt een bronzen schijf tevoorschijn die doet denken 

aan een rijzende zon. Het is een abstracte manier om aan te duiden dat na het lijden 

de hoop weer gloort, net zoals na elke duistere nacht de dag weer aanbreekt. Waar de 

bronzen zon uit de steen tevoorschijn komt, is het rotsblok gepolijst. De verdere 

vorm van het blok is ruw, onbewerkt, zoals hij uit de aarde is gehaald. Het glad ge-

maakte deel is symbool voor onze beschaving, die, naar de overtuiging van Zijlstra, 

uit de chaos van de ruwe maatschappij altijd weer tevoorschijn zal komen.’ 

De beeldhouwer is Ger Zijlstra (1943)  
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Aan onze kinderen hebben we gevraagd om op onze kosten maaltijden te 

bestellen. Wij willen graag een pannenkoek en ook het gezin van onze doch-

ter prefereert dat. Het Pannenkoekenpaviloen bakt niet op maandag, dat 

wordt dus dinsdag. We dineren gezamenlijk dat wil zeggen zowel zij als wij 

hebben een laptop op tafel staan en we kunnen communiceren via de verga-

derapp Zoom.   

Een paar uur later als we ingespannen naar het programma Jeroen Krabbé 

zoekt Chagall kijken, horen we ineens muziek in de achtertuin. Onze dochter , 

haar man en kinderen brengen ons een serenade. Dat is een verrassing, ook 

de buren genieten mee. 

 

Els van Dongen-Caarls 
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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 

 

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, zie blz. 24. 

mailto:redacteur-meernieuws@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. 24. 

Het formulier scannen en e-mailen kan ook. 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.  



  22 

 

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 



 23 

 

 

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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