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Bij de voorplaat. 

De grenzen van de Haarlemmermeer. 

 

Weteringbrug ligt aan de ringvaart tegenover Oude Wetering op de grens 

van Noord– en Zuid Holland en, zoals de naam al zegt, zijn beide dorpen 

met een brug aan elkaar verbonden. Het dorp werd vroeger ook wel  

Weteringbuurt genoemd.  

Hier vind je het oudste café van de Haarlemmermeer, een biljartzaal en een 

boerderijwinkel. Even verderop ligt de buurtschap Vredeburg. Het bestaat 

slechts uit een aantal dijkhuizen, een aquaduct en de oude draaibrug  

‘Nieuwe Wetering’. 

 

De Wetering is oorspronkelijk de naam van een kanaal. Dit water loopt  

tussen de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en het Braassemer-

meer. Vlak bij de Ringvaart is het begin van de Drecht die vanaf de Oude 

Wetering in oostelijke richting loopt naar het Amstel-Drechtkanaal. 

 

Als je de Weteringbrug over steekt kom je in een prachtig fietsgebied, 

het Groene Hart. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringvaart_van_de_Haarlemmermeerpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Wetering_(Zuid-Holland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringvaart_van_de_Haarlemmermeerpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drecht_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amstel-Drechtkanaal
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mailto:info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl


  4 

 

 

 

Beste mensen, 

Alweer een maand voorbij. Het lijkt wel of de tijd, nu we zo 

aan huis gekluisterd zijn, toch steeds sneller gaat. De dagen rijgen zich 

vaak in een zelfde patroon aaneen. Soms moet ik op de kalender kijken 

wat voor dag het is. De dagen lijken zo op elkaar. 

Maar één ding is veranderd, we mogen wat meer naar buiten, zelfs koffie 

drinken op een terrasje want die zijn weer open en we mogen weer met 

meer dan drie personen samen komen. Als we maar 1,5 meter afstand  

van elkaar houden! Toch wel een raar idee! 

 

De samenleving begint weer enigszins op gang te komen. Theaters,  

musea, bioscopen en kerken doen er alles aan om de mensen te ontvangen, 

ook al mogen het maar 30 personen per keer zijn. We zullen er voorlopig 

aan moeten wennen dat we overal voor moeten reserveren, zelfs voor een 

kerkdienst. Maar toch, wie weet komt er een sprankje licht aan het einde 

van de tunnel. 

 

Nu we met meer dan drie personen bijeen mogen komen is ook het be-

stuur weer fysiek bijeen geweest om elkaar te ontmoeten, te spreken en 

samen te bekijken hoe we in de toekomst verder kunnen gaan. Alle be-

stuursleden zijn gezond gebleven in de afgelopen tijd. En gelukkig ook 

geen ziek of zeer in de familie. Omdat we de laatste weken veel contact 

hadden per email, hebben we tijdens de vergadering de doorgestuurde 

correspondentie nog even doorgenomen. Ook hebben we ons respect  

uitgesproken aan het adres van onze bezorgers, die allen bereid zijn  

gebleven om uw KBO blad te bezorgen. Waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Wat betreft onze plannen voor de toekomst, die blijven nog steeds afhan-

kelijk van de maatregelen die de regering en het RIVM aan ons doorgeven. 

Er zijn al wel voorbereidingen getroffen om te starten met de Samen in 

Gesprek middagen in september. En nu maar hopen dat er dan weer be-

gonnen kan worden met andere activiteiten die de evenementencommissie 

zo graag weer voor u wil organiseren.  Daarover wordt u tijdig geïnfor-

meerd. 
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Stelt u een bezoekje op prijs of weet u  

iemand die graag bezoek ontvangt 

bel of mail dan naar: 

Marrie Terlouw 

tel. 023-5640281 of  

marriekroon@hetnet.nl 

Namens het bestuur hoop ik dat u samen veerkrachtig blijft, elkaar blijft 

vasthouden en elkaar niet uit het oog verliest, ook al gaan de deuren weer 

wat verder open. Zeker in de komende maanden, als de zomervakantie 

aankomt, blijft het belangrijk om er te zijn voor elkaar. Misschien gaat uw 

familie niet zo ver weg op vakantie, toch kan het gebeuren, dat er voor 

sommige mensen weer een tijd van eenzaamheid aanbreekt. Laten we er 

dan aan denken hoe het de afgelopen maanden was in Coronatijd, hoe we 

er toen voor elkaar konden zijn, hoe we met een telefoontje een appje of  

een email- berichtje met elkaar contact konden houden. Laat dit vooral zo 

blijven. 

 

Het bestuur wenst u gezonde, blijde en gezellige zomermaanden.  

Namens hen zend ik u een hartelijke groet, 

Greet van Schaik, voorzitter. 

 

 

Uw bestuur ontving van wethouder Marjolein Steffens-van de Water  

namens het college van burgemeester en wethouders van de Haarlemmer-

meer, onderstaande tekst. 

 

“Wij willen u hartelijk danken voor uw inzet en betrokkenheid in deze lastige tijd. 

Onze gedachten gaan uit naar diegenen die getroffen zijn door het virus maar ook 

naar mensen die nu ongelofelijk hard werken om het coronavirus te bestrijden en 

mensen te helpen.  

Blijf allen gezond en veilig.” 
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De Midweek van 19 t/m 23 oktober 2020. 

 

 

Onze midweek dit jaar is er een met horten en stoten  

want het coronavirus gaat onverdroten 

zijn gang en heeft ons doen besluiten 

Sauerland te annuleren, ja het waren tranen met tuiten... 

 

In september nog gepoogd een nieuwe reis te organiseren 

maar ook die mislukte, doch mijne dames en heren 

de evenementencommissie is niet voor één gat te vangen 

en hoopt met deze reis te voldoen aan het verlangen 

van iedereen die zich heeft opgegeven. 

Wij duimen dat het doorgaat en we veel pret gaan beleven. 

 

Hotel Monopole in Valkenburg opent de deuren wagenwijd 

en gaat ons verwennen zodat niemand honger en dorst lijdt! 

De uitstapjes die wij voor u hebben gepland  

vermelden wij maandelijks zoals u bent gewend. 

 

Er zijn nog wat kamers te vergeven 

dus haast u als u dit evenement wilt meebeleven. 

Wij hebben helaas geen glazen bol om te kunnen vertellen 

dat het zeker doorgaat, daar moeten we t.z.t over bellen 

en informeren bij alle instanties die er over gaan 

en ons groen licht geven om te gaan met die banaan. 

Het bedrag á €435 - p.p. geldt voor iedereen, 

of je nu samen bent of alleen. 

 

Deelnemers! denkt u aan de annuleringsverzekering, aan uw Id-kaart en  

uw zorgpas 

 

 Natuurlijk wilt u erbij zijn dus geef u snel op. Zie blz. 23 
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In verband met de Coronaperikelen hierbij wat aanvullingen op de  

Doelen Dagtochten dit jaar.  

 

7, 10 en 14 juli. Rondvaart in Friesland. 

Deze activiteit kan in principe doorgaan. Er kunnen 30 mensen in de bus en 

er gaan twee bussen. Iedereen moet wel een mondkapje dragen. Op de boot 

is voldoende ruimte om afstand te houden.  

 

30 juli. Marius van Dokkum Museum. 

Deze activiteit is geannuleerd. Er mogen maar tien personen per 1 ½ uur in 

het museum. 

 

18 augustus. Westlands Museum en rondvaart in Den Haag. 

Geannuleerd. 

 

30 augustus. Passiespelen.  

Geannuleerd. 

 

September.  

De Zandverhalen in Elburg, het Land van Strijen en het Textielmuseum in 

Tilburg. 

In het augustus nummer van MeerNieuws informeren wij u of deze tochten 

door kunnen gaan.  

 

Rest ons nog u een prettige en gezonde zomer te wensen. Hopelijk met mooi 

weer zodat wij toch heerlijk buiten kunnen zijn.  

Groeten van de commissie dagtochten van de Evenementen Commissie, 

Ina Podt en Ydi Langenberg. 

Aanmelden voor alle activiteiten bij voorkeur per mail met vermelding van 

uw naam en telefoonnummer. Zie blz. 23 

Mocht u na aanmelding onverhoopt niet mee kunnen, geef dit dan uiterlijk  

3 dagen vóór vertrek aan ons door of bel met Doelen Coach Service telefoon  

06 103 747 24 . Bij annulering op de dag zelf is Doelen Coach helaas genood-

zaakt eventuele kosten op u te verhalen. 
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Meer zomereenzaamheid onder ouderen door coronacrisis 

Nieuwsbrief KBO/PCOB 03-06-2020. 

 

Ook in de zomer gaat het coronavirus sociale slachtoffers onder ouderen 

maken. Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat maar 

liefst een derde van de senioren verwacht dat ze meer negatieve gevoelens 

krijgen, zoals eenzaamheid en somberheid, dan in voorgaande zomers.  

Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Het lijkt erop dat de corona-

crisis extra eenzaamheidsslachtoffers onder senioren gaat maken. Want dit 

percentage is aanzienlijk hoger dan de twintig procent die aangeeft altijd 

last van zomereenzaamheid te hebben. Het vooruitzicht om niet op vakantie 

te kunnen gaan of nog langer de kleinkinderen niet te kunnen knuffelen, hakt 

erin.” 

Om ouderen te beschermen tegen het coronavirus, zijn heel wat sociale con-

tacten op een lager pitje gezet. Een derde geeft aan minder contact te hebben 

met familie, vrienden en kennissen. Negen procent heeft zelfs nog nauwe-

lijks contact. Het meest gemist (50%) wordt contact met familie en kennissen. 

Gevolgd door het bezoeken van kerkdiensten en het maken van culturele 

uitstapjes. 

Senioren hebben ook ideeën over wat zou helpen om de gevoelens van een-

zaamheid en somberheid tegen te gaan. Zo vindt 72% van de ouderen zo 

veel mogelijk zelf boodschappen blijven doen en een ommetje maken het 

meest helpen;  
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meer gebruik maken van digitale mogelijkheden; erover praten met anderen, 

bijvoorbeeld via de telefoon. 

Al langere tijd agendeert KBO-PCOB zomereenzaamheid.  

Vanderkaa: “Al jaren vragen we aandacht voor eenzaamheid en leggen de focus op 

verbinding en ontmoeting. Om die eenzaamheid te keren is het heel belangrijk dat 

ouderen zelf actief kunnen zijn. Daarmee versterk je je sociale netwerk.  

Corona maakt dit een stuk lastiger, maar het is belangrijk dat dit weer mogelijk 

wordt.” 

 

Verantwoording onderzoek 

Aan dit onderzoek hebben in totaal 1.300 senioren meegedaan. Voor de data-

verzameling is gebruik gemaakt van het representatieve online panel van 

KBO-PCOB. Het onderzoek is uitgevoerd in week 21 van dit jaar. De gemid-

delde leeftijd van de gehele groep respondenten is 74 jaar. 

 

Als het virus is uitgedoofd  

ingezonden door Coby Bergsma.  

 

Hoe erg deze pandemie ook kan uitpak - 

ken voor het individu -  en daar wil ik 

niets op afdingen – ,  er is ook een groter plaatje.  

Ik zou u willen vragen om met me mee te dromen. Kan het zijn 

dat deze ramp een eerste zetje is om corrupte en destructieve  

systemen te doen omvallen? Om de overproductie en overcon-

sumptie van goederen een halt toe te brengen? Om de aarde de 

kans te geven te herstellen en onszelf de kans te geven om op 

adem te komen en ons te bezinnen?  

 

Als het virus is uitgedoofd, hoeven we niet verder te gaan met 

wat we al deden. We kunnen ook opnieuw beginnen, met de lief-

de voorop, het ‘wij’ in onze harten, rust in onze tred en een diepe 

waardering voor deze prachtige aarde waarop we in alle vrijheid 

mogen rondlopen.   

Met liefde en respect voor hoe je je in deze tijden staande houdt. 

en een bijdrage levert.  
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Aavaz - stem geven aan hen die geen stem hebben 
door Els van Dongen-Caarls. 

 

Het woord Avaaz betekent  ‘stem’ in verschillende talen in Europa, in het 

Midden-Oosten en in Azië.  

De beweging werd in 2007 opgericht met een eenvoudige democratische 

missie: burgers uit alle landen samenbrengen om de kloof te dichten tussen 

de wereld die we hebben en de wereld die we wensen.  

 

Mijn man en ik ondersteunen Avaaz al lange tijd. Als gewone burger voel je 

je zo machteloos als het gaat om de grote wereldproblemen. Om er een paar 

te noemen: kappen van regenwouden, vluchtelingenstroom, corruptie, ver-

vuiling van de oceanen en humanitaire rampen.  

 

“Avaaz stelt miljoenen mensen in staat om in actie te komen voor dringende 

nationale en internationale problemen - van armoede en de crisis in het Mid-

den-Oosten tot klimaatverandering -. Door internet is het mogelijk om dui-

zenden individuele inspanningen, hoe klein ook, snel te combineren tot een 

sterke collectieve kracht.  

Het kernteam van Avaaz, verspreid over vier continenten, voert campagne 

in 14 talen en wordt ondersteund door duizenden vrijwilligers. We voeren 

actie door petities te ondertekenen, mediacampagnes te financieren, over-

heden te e-mailen en te overtuigen, het organiseren van ‘offline’ protesten  

en manifestaties. Zo zorgen we ervoor dat de meningen en waarden van 

mensen over de hele wereld invloed hebben op besluitvorming die ons alle-

maal aangaat.” 

 

Avaaz vraagt ons hun actie te ondersteunen met onze handtekening, soms 

met geldelijke steun en daardoor slagen we er samen in om wetten, beleid  

en politiek te veranderen. Er zijn enorme overwinningen behaald. 

 

Er gebeurt iets moois 

Begin mei kreeg ik van Avaaz een mail met positieve verhalen. 

Positieve berichten doen mij goed, geven mij hoop en moed en versterken  

bij mij het idee dat ‘De meeste mensen deugen’ (veel besproken boek van  

Rutger Bregman).  
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Omdat ik denk dat dat bij u ook zo is, wil ik graag een aantal van deze ver-

halen met u delen. 

 

In de inleiding schrijven zij: 

Hoewel angst en egoïsme gemakkelijk de bovenhand kunnen krijgen tijdens een wre-

de pandemie, hebben wij juist onze medemenselijkheid teruggevonden. Het gevoel 

van medeleven, wijsheid en eenheid dat miljoenen van ons gevoeld hebben tijdens 

deze vreselijke crisis is iets breekbaars dat beschermd moet worden. Daarom hebben 

we met de hulp van Avaaz-leden over de hele wereld de tien mooiste verhalen van 

deze prachtige nieuwe medemenselijkheid verzameld. Om ons eraan te herinneren 

wie we echt zijn, wanneer het erop aankomt. Dat we in staat zijn om de allergrootste 

uitdagingen het hoofd te bieden als we de handen ineenslaan.  

 

Rivaliserende bendes in Kaapstad die al decennia met elkaar in conflict zijn, 

hebben een ongeziene wapenstilstand tot stand gebracht. Ze werken samen 

om ervoor te zorgen dat hun zwaar getroffen gemeenschappen genoeg te 

eten hebben. “Wat we hier zien gebeuren is echt een wonder,” zegt dominee 

Andie Steele-Smith. 

 

Hassan, een Syrische vluchteling, heeft zich aangesloten bij meer dan 750.000 

(!!) Britse zorgvrijwilligers. Hij werkt nu als schoonmaker in zijn lokale zie-

kenhuis en zegt, “Londen is mijn thuis sinds ik Syrië heb verlaten. Het min-

ste wat ik kan doen, is zorgen dat mijn buren en het geweldige personeel van 

de NHS veilig zijn.” 

 

Captain Tom Moore, een honderdjarige Brit die een beetje geld wilde inza-

melen voor de zorg door heen en weer te wandelen in zijn tuin veroverde de 

harten van duizenden mensen en hij heeft intussen meer dan 28 miljoen 

pond ingezameld.  
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 Portugal geeft het goede voorbeeld en verleent tijdens de crisis een tijdelijke 

verblijfsvergunning aan vluchtelingen en asielzoekers met openstaande aan-

vragen. Daardoor hebben ze toegang tot gratis gezondheidszorg, sociale uit-

keringen, bankrekeningen en huurcontracten.  

 

In Napels laten mensen “solidariteitsmandjes” achter voor anderen die het 

moeilijk hebben. Er zit een briefje bij: “Stop hier iets in als je kunt. Neem iets 

mee als je het nodig hebt.” En dat gebeurt niet alleen in Napels: overal ter 

wereld helpen mensen hun buren, door boodschappen te doen of maaltijden 

te koken. Is dat niet prachtig?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen het toerisme abrupt stopte wegens covid-19 stuurde de Masai-

gemeenschap van het Nashulai-reservaat in Kenia een urgente noodkreet 

naar Avaaz en meer dan 100.000 van ons hebben zonder aarzelen gereageerd 

De donaties worden gebruikt voor voedsel, gezondheidsvoor-zieningen en 

ontsmettingsmiddelen, en om de opzichters te betalen die de wilde dieren 

beschermen.  

 

Wetenschappers zeggen dat ze nog nooit zoveel internationale samenwer-

king hebben gezien. Professor Sarah Gilbert is een van de vrouwen in de 

voorhoede. Zij staat aan het hoofd van een toegewijd team van onderzoekers 

dat een vaccin tegen covid-19 probeert te ontwikkelen. Wereldleiders hebben 

€ 7,4 miljard toegezegd, waarmee ze hopen te garanderen dat een eventueel 

vaccin ook in armere landen beschikbaar zal zijn. 
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 Het kernteam van Avaaz eindigt haar mail als volgt: 

En dat zijn maar een aantal verhalen! Er zijn nog duizenden gewone mensen 

die prachtige, hartverwarmende dingen doen, overal ter wereld. Ze herinne-

ren ons aan de inherente goedheid van de mens. Het is een uitnodiging om 

ons een nieuw beeld te vormen van onze wereld en wat het betekent om 

mens te zijn in deze ongeziene tijden.  

 

Deze pandemie is nog lang niet voorbij en er zullen nog crisissen volgen 

maar als ik zie hoe we ons hier samen door slaan, dan maak ik me geen zor-

gen over de toekomst.  

Hoera voor de mens!  
 

  

Passiespelen gaan wel door, maar niet in 2020. 
 

Het coronavirus speelt ons dit jaar wel parten! 

Al spoedig bleek dat de voorbereiding en het speelschema voor de Passie-

spelen dit jaar niet gerealiseerd kunnen worden. Het voornemen is nu het 

gehele programma door te schuiven naar 2021. Hierdoor ontstond wel de 

discussie: “kaartjes terug betalen of een voucher aanbieden”.  

 

Als duidelijk was gesteld dat de uitvoering niet door zou gaan was terug 

betalen geen punt. Maar nu de uitvoering is verplaatst naar  2021 heeft de 

organisatie gemeend vouchers te moeten aanbieden die het recht geven de 

spelen in 2021 bij te wonen zonder dat er een prijsverhoging wordt doorbe-

rekend.  

Door Doelen Coach Services zijn nu afspraken gemaakt om de uitvoering op 

29 augustus 2021 aan te bieden. Wij durfden het niet aan, collectief, voor 

vouchers te kiezen en hebben verzocht ons terug te betalen.  

Dit is inmiddels afgerond en ieder heeft zijn betaling terug ontvangen.  

 

Wij bieden nu het volgende aan. 

Als u heeft gereserveerd en volgend jaar, op 29 augustus 2021, naar de  

Passiespelen wenst te gaan, laat het dan spoedig weten. Zie blz. 23  
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Van 55+ naar Samen in Gesprek 

door Leo Mesman.  

 

 

 

 

Mij werd gevraagd iets te schrijven over het verleden van Samen in Gesprek. 

Ik doe dat graag in deze korte schets. Samen in Gesprek is de opvolger van  

de 55+ groep van de katholieke geloofsgemeenschap Bornholm – Toolenburg 

in Hoofddorp, die vele jaren in de KSH en ook enige tijd in de Lichtkring 

kerkte. Toen die geloofsgemeenschap startte waren het voornamelijk jonge 

gezinnen die deze als onderdeel van de Heilige Joannes de Doper parochie 

vormden. Vooral in de wijk Bornholm woonden nauwelijks ouderen.  

In Toolenburg werd wel gevarieerder gebouwd zodat er hier van aanvang af 

ook ouderen woonden.  

 

In de beginjaren van Toolenburg, zo’n 30 jaar geleden, ontstond toen ook de 

behoefte van ouderen om regelmatig bij elkaar te komen rond een activiteit 

of gespreksthema. Dat gebeurde in wijkcentrum de Amazone onder de naam 

55+. Dat werd al gauw een maandelijkse activiteit met heel diverse onder-

werpen. Soms werd zo’n onderwerp ingeleid door iemand uit de eigen ge-

meenschap. Een andere keer werd een inleider van buiten gevraagd.  

Toen ik pastor Fons Litjens in 2002 opvolgde, nam ik zijn plaats in in de 

voorbereidingsgroep.  

 

Samen met Tini Langeveld en Bep Lamboo zorgden we ieder jaar weer voor 

een aantrekkelijk aantal bijeenkomsten.  We kwamen bij elkaar in de Amazo-

ne of in de gemeenschapsruimte van De Burcht, een seniorencomplex aan de 

Aletta Jacobsdreef. Later, nadat de katholieke vieringen in Toolenburg beëin-

digd werden, vonden de bijeenkomsten  voornamelijk in het Parochiehuis 

aan de Kruisweg plaats en werd de hele parochie het werkterrein.  
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Na een stop van een jaar, kwam er  rond 2010 met Els van Dongen, Hans en 

Joke IJzendoorn en mijzelf een nieuwe start, waarbij we besloten ons niet 

alleen op de parochie te richten maar ook op andere kerken en op ieder die 

zich aangetrokken voelde tot het onderwerp. 

 

De naam 55+ werd daarom vervangen door Samen In Gesprek. We gingen 

daarbij als groep ook kennismaken met de andere geloofsgemeenschappen 

die deelnemen aan de Hoofddorpse Raad van  Kerken: de Doopsgezinde 

Gemeente, de oecumenische gemeenschap de Ark, de Lichtkring en de 

Marktpleinkerk. Ons jaarprogramma werd opgenomen in het jaarprogram-

ma van de Raad van Kerken van Hoofddorp en de samenstelling van de 

deelnemers werd meer oecumenisch. 

In 2011, toen Hans en Joke van IJzendoorn de werkgroep verlieten, zijn we 

gaan samenwerken met de KBO. Coby Bergsma was intussen ook lid gewor-

den van de werkgroep. Door de samenwerking van de PCBO met de KBO 

zien we in toenemende mate ook leden van die organisatie. En onze deelne-

mers komen niet alleen meer uit Hoofddorp maar uit heel de gemeente 

Haarlemmermeer en soms nog van verder.  

 

Elke tweede dondermiddag van de maand (buiten de zomervakantie) komen 

we tussen 14 en 16 uur bijeen met meestal 15 tot 25 mensen rondom een le-

vensbeschouwelijk, maatschappelijk of cultureel thema. Sommige mensen 

komen vrijwel altijd, anderen een of enkele keren per jaar. 

Naast het gesprek met elkaar, het luisteren naar een inleider, het kijken en 

bespreken van een film of presentatie via een beamer is ook de onderlinge 

ontmoeting belangrijk onder het genot van koffie, thee en koekjes en op het 

einde van het jaar met een glaasje en een hapje. 

In al die jaren is de groep mensen verbreed. De formule bleef ongeveer 

hetzelfde, want met elkaar nadenken en praten over interessante en belang-

rijke thema’s blijft erg de moeite waard. Het houdt je jong van geest en aan 

de meer dan 30 jaar van ons bestaan willen we nog vele jaren toevoegen. 
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Nostalgie 

door Louis de Bakker.  

 

Sinds enige jaren staat er een markant gebouw op de kruising van de Van 

den Berghlaan en de Nieuweweg in Hoofddorp. Het is een modern gebouw 

voor huisvesting van ouderen die zelfstandig wonen. Daarvoor stond hier 

een ander markant gebouw en wel het verzorgingshuis Eijkenhove waarvan 

de naam ontleend is aan het landbouwbedrijf van de familie Eijken die een 

boerderij hadden aan de Hoofdweg. Eijkenhove werd geopend in 1970 en 

was één van de tehuizen van de stichting Algemene Verzorgingshuizen 

Haarlemmermeer.  

 

Aanvankelijk werd er gesproken over een bejaardenpension waarvoor oude-

ren konden inschrijven mits zij gezond waren. Het streven van de overheid 

was toen om woonhuizen vrij te maken voor jonge gezinnen door de oude-

ren huisvesting te bieden in tehuizen. Na enige tijd werd het pension bejaar-

denhuis ofwel bejaardentehuis en nog weer later verzorgingshuis. Dit was 

niet alleen een naamsverandering maar ook werden er andere eisen gesteld 

aan de gezondheid en zelfredzaamheid van de bewoners.  

De hulpbehoevendheid nam toe, eerst vooral fysiek en langzaamaan ook 

psychisch. De gemiddelde leeftijd werd hoger en hoger en daarmee ook de 

kans op lichamelijke kwalen en geestelijke achteruitgang, dementie. 

 

Er woonden 126 ouderen in het tehuis verdeeld over een zestal etages, ieder 

met een appartement van amper 15 m2, met een zit-slaapkamer, kleine keu-

kenunit, toilet en doucheruimte. Echtparen hadden een aparte slaapkamer. 

Op het terrein stonden ook 18, gedeeltelijk geschakelde, aanleunwoningen, 

en twee gebouwen met één etage. 

 

De bewoners werden verzorgd door hiervoor speciaal opgeleide verzorg-

sters: bejaardenhulpen, bejaarden- en ziekenverzorgers, onder leiding van  

een verpleegkundige. Ook waren er medewerkers voor de huishoudelijke 

taken en het onderhoud van de appartementen. Als het mogelijk was samen 

met de bewoners. 

Er waren medewerkers voor de linnenkamer, voor de recreatie en voor de 

bezetting van het kleine huiswinkeltje voor de dagelijkse boodschapjes 
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Er was  en een speciale keukenbrigade die de maaltijden in de eigen keuken 

van het tehuis vers verzorgde, inclusief de diëten. In de grote recreatiezaal 

was er ’s morgens gelegenheid om koffie of thee te drinken en daar werden 

ook, door een activiteitenbegeleidster, regelmatig gezellige avonden georga-

niseerd met b.v. een voorstelling, kienavonden en andere ontspanning.  

De verzorging werd steeds zwaarder door de toenemende hulpbehoevend-

heid van de bewoners en omdat hier steeds meer personeel voor nodig was 

ontstond er een probleem. Voor de landelijke overheid werd het steeds dui-

delijker dat dit niet vol te houden was qua kosten en er werd bezuinigd op 

de budgetten voor de tehuizen. De ouderen moesten maar thuis blijven wo-

nen als dit enigszins kon, dit zou goedkoper zijn en ook een wens van de ou-

deren. Alleen zeiden deze ouderen hier iets bij: “prima het thuis wonen maar 

niet vereenzamen”! Helaas was, en is dit toch vaak het gevolg van het thuis 

blijven wonen.  

Er werden tehuizen gesloten of omgebouwd tot verpleeghuizen,  

dit betekende het einde van veel tehuizen zo ook van Eijkenhove  
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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 

 

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 

mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-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. 22 

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 

Welkom 

•  Mevrouw G.M. Vriends-Matthijs 

•  Mevrouw L. van der Pol 

•  Mevrouw S.I. Gramberg 

• Mevrouw A.J. van der Kolk. 
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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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