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Bij de voorplaat. 

De grenzen van de Haarlemmermeer. 

De geschiedenis van Cruquius vertoont in grote lijnen dezelfde trekken als 

de eerste ontwikkeling van Lijnden en Buitenkaag. Ook hier ontstond langs 

de dijk, in de periode van de droogmaking, , een concentratie van bewo-

ners, voornamelijk arbeiders betrokken bij de drooglegging van het meer.  

Het dorp ontleende, evenals het stoomgemaal, zijn naam aan Nicolaas Cru-

quius een bekende Nederlandse landmeter. Hij heette eigenlijk Nicolaas 

Samuel Kruik en leefde van 1678 tot 1754. Hij was landmeter van het Hoog-

heemraadschap Rijnland, daarna Schout en  Commissaris van politie van 

Spaarndam.  

 

Stoomgemaal de Cruquius. 

Het stoomgemaal is een industrieel monument van wereldformaat.  

De bijzondere architectuur heeft spitsboogramen en kantelen aan de buiten-

kant. Binnen vindt u vele gietijzeren ornamenten. Maar de trots van het 

Cruquius Museum is toch wel de wereldberoemde stoommachine uit 1849. 

https://www.ensie.nl/wat-is-dat/landmeter
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Beste mensen, 

 

 

En weer is er een maand voorbij zonder dat we bijzondere activiteiten  

konden opstarten. Natuurlijk hopen we dat u allemaal nog gezond bent  

en voorzichtig actief kunt zijn in uw omgeving.  

Misschien zijn we meer aan huis gebonden   nu de herfst ons confronteert 

met regen en storm en door nieuwe aangescherpte Corona maatregelen. 

Maar hoe dan ook, laat de zon een klein beetje blijven schijnen om u heen. 

Met de telefoon en misschien de IPad kunnen we toch met elkaar in con-

tact blijven. Bel gewoon eens iemand op of stuur een email berichtje om 

elkaar vast te houden en op te vrolijken. Mocht u soms verlegen zitten om 

een praatje of iemands stem willen horen, weet dat u nog steeds een van 

de bestuursleden kunt bellen. 

 

Door onze KBO afdeling is wel een voorzichtig begin gemaakt met de 

Samen in Gesprek middagen. Eerst in september in het Parochiehuis en  

op 8 oktober in de RK kerk omdat er door de aangescherpte Corona-

maatregelen in het Parochiehuis niet genoeg afstand gehouden kon wor-

den. Ook voor november staat er weer een middag gepland en nu maar 

hopen dat deze door kan gaan. Let u dan vooral goed op de locatie. 

 

Twee afgevaardigden van het bestuur zijn in september op uitnodiging  

op bezoek geweest bij wethouder Marjolein Steffens. Zij wilde weten hoe 

wij als senioren vereniging de afgelopen maanden onze leden hebben ge-

ïnformeerd over activiteiten en lopende zaken, en of de gemeente ons nog 

ergens mee van dienst kan zijn. Van onze kant hebben wij kunnen vertel-

len welke activiteiten wij hebben kunnen doen.  De wethouder gaf ons  

enige informatie mee, waar we eventueel ons voordeel mee kunnen doen. 

Enkele punten uit het gesprek vindt u verderop in deze MeerNieuws op-

genomen. 

 

Het bestuur maakt zich wel ernstig zorgen om het invullen van bestuurs-

functies in het komende jaar. Gelukkig hebben we een nieuwe penning-

meester gevonden maar ook zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe  
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secretaris, naar een opvolger voor Els van Dongen, die de portefeuille  

Welzijn heeft, en naar vervanging van Martin van Beek ons PR&C  

bestuurslid. Ook een bestuurslid die verbinding kan leggen met de com-

missie Evenementen/Activiteiten staat al jaren op het verlanglijstje van het 

bestuur. Denkt u a.u.b. actief met ons mee! Het kan toch niet zo zijn dat wij 

onze afdeling moeten opheffen omdat er niet genoeg bestuursleden meer 

zijn! 

 

Voor de komende weken blijft het voor ons allemaal afwachten hoe de situ-

atie zich gaat ontwikkelen. Het coronavirus blijft nog steeds de gemoederen 

bezig houden. De onzekerheid is groot. Terwijl ik dit schrijf, zijn de maat-

regelen weer aangescherpt.  

Mondkapjes op, minder kerkgangers worden tijdens de dienst toegelaten, 

alleen winkelen en vooral…. houd 1,5 meter afstand, was je handen en als 

je je ziek voelt, blijf thuis en laat je testen.  

We weten het allemaal natuurlijk wel en als iedereen zich er nu ook aan 

houdt……, misschien komt het dan ooit goed. Zelf brei ik nog maar weer 

een paar babypakjes of haak ik een dekentje en als het erg koud wordt 

maak ik die wat groter zodat ik er zelf lekker onder kan kruipen.  

Voorlopig heb ik nog garen genoeg.  

 

Ik wens u allemaal toe dat u een gezellige hobby heeft, van een goed boek 

kunt genieten, weer een kruiswoordpuzzel oplost of een grote legpuzzel  

op tafel legt, alleen of met elkaar. Misschien kunt u met uw (klein)kinderen, 

familie of vrienden via Wordfeud scrabbelen.  Laten we er het beste van 

maken.  

 

Namens het bestuur zend ik u een hartelijke 

groet.  

Blijf met elkaar in contact en vooral,  

blijf gezond. 

 

Greet van Schaik, voorzitter. 
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De Midweek 2020. 

 

Midweekperikelen. 

 

Helaas zijn onze pogingen om een midweek te organiseren tot driemaal toe 

de nek omgedraaid door de coronaregels. 

 

Ons eerste plan om naar Sauerland te reizen in juni 2020 werd door ons  

Gecanceld vanwege de regels voor mondkapjes en de 1,5 m. afstand, in de 

vaste overtuiging dat de midweek in september wel door zou kunnen gaan. 

Helaas dat werd een domper want dezelfde regels gelden nog steeds. Een 

ultieme poging van ons om te proberen er in oktober tussen uit te gaan, deze 

keer naar Valkenburg, is ook op een mislukking uitgelopen. 

De coronaregels blijven de spelbrekers en dus is er definitief besloten, zeer 

tot onze spijt, in 2020 geen midweek te organiseren. 

 

Wij hebben onze pijlen nu gericht op juni 2021, waarin wij opnieuw een  

poging wagen om naar Sauerland te gaan. Als kleine pleister op de wonde 

bieden wij u het Kunstmagazine van de Museum Plus Bus ‘Totzo’ aan.  

Hierin ziet u veertien kunstwerken uit de grootste musea van Nederland. 

Het magazine zal bij u worden bezorgd.  

 

Wij hopen met deze geste, een klein reisje door de musea van Nederland,  

de gecancelde midweek een beetje goed te maken. 

 

Met vriendelijke groeten. 

Evenementencommissie Midweek. 

Aanmelden voor alle activiteiten bij voorkeur per mail met vermelding van 

uw naam en telefoonnummer. Zie blz. 27. 

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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Verslag van de dagtocht op 15 september naar de zandsculpturen in  

Elburg door Bep Everaardt. 

 

In het gezellige, toeristische stadje Elburg is het grootste verhaal uit onze tijd 

vormgegeven in een expositie met zandsculpturen. Reis door het paradijs 

van Adam en Eva naar Mozes op de berg. Ontmoet machtige farao’s en le-

vensechte olifanten. Kijk omhoog naar de toren van Babel en omlaag naar 

Jozef in de put. De reis eindigt bij de wonderlijke verhalen uit het Nieuwe 

Testament. 

De zandsculpturen zijn omringd door eeuwenoude olijfbomen en wuivende 

palmen. Traditionele botters, hoge sluisdeuren, karakteristieke deuren uit het 

Midden Oosten en roestige smeedijzeren hekken verbinden heden en verle-

den met elkaar. 

 

Zandverhalen in Elburg is het grootste overdekte zandproject ter wereld. 

De beste zandartiesten uit de hele wereld hebben veertien maanden gewerkt 

om dit voor elkaar te krijgen. Het is een unieke combinatie van kunst en cul-

tuur, van historie en Bijbelverhalen. 

Met dank aan de Doelen Coach was het een prachtige dag met lekkere koffie 

met gebak en een heerlijke lunch. Volgend jaar willen ze deze dagtocht nog 

een keer overdoen.  

Aan te bevelen! 

 

Geplande dagtochten. 

Dinsdag 3 november; Klompen en pannetjes. Luttenberg/Terwolde. 

Donderdag 17 december; Winters Breda in Kerstsfeer.  

Zie voor de informatie over deze dagtochten 

MeerNieuws 209. 

 

 

Coronamaatregelen. In de bus is een mand-

kapje verplicht en kan er geen koffie/thee of 

frisdrank worden gedronken. Ter plaatse hoort 

u wat er verder noodzakelijk is.  
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Het Kruispunt 

– een historisch gebouw in Hoofddorp- 

 

Vanaf 5 oktober 1856 tot 24 mei 1860 deed dit gebouw dienst als noodkerk. 

Daarna werd het in tweeën gesplitst.  

Het voorste deel werd kosterswoning, het achterste deel een paardenstal. 

Na 1945 kwamen steeds minder boeren met paard en wagen  naar de kerk. 

De stal was niet meer nodig en werd verbouwd tot VGLO school. 

Toen ons gezin in 1960 in Hoofddorp kwam wonen, deed het dienst als  

naailokaal en zondags na de mis kon je er boeken lenen uit de parochie-

bibliotheek.   

 

In 1977 werd het zaaltje in gebruik genomen als parochiecentrum en ver-

huurd aan enkele buitenparochiële groepen.  

Toen ik tijdens een yogales, eind jaren ’80, op m’n rug lag en de gaten in het 

dak zag met grote vochtplekken eromheen, liet ik het parochiebestuur we-

ten: “Mensen er moet écht iets aan het Kruispunt gebeuren,” En wat gebeur-

de er? Het gebouwtje werd gesloten, de activiteiten verhuisden naar het ou-

de zusterklooster dat in gebruik was genomen als parochiehuis. En het 

Kruispunt verloederde verder. 

 

Toen kwam pastor Kees van Lent en zag nieuwe mogelijkheden.  

In 2000 onderging het pand een metamorfose en werd het ingericht als  

levensbeschouwelijke boekhandel.  De zolder werd omgetoverd tot een plek 

voor kinderboeken. Leo Mesman werd de beheerder tot hij op 1 september 

2002 werd aangesteld als pastoraal werker in de Joannes de Doperparochie. 

Ria Stolk nam het beheer over en tegenwoordig is Raminah van Eer de drij-

vende kracht. 

 

De foto is uit de tijd dat het Kruispunt 

nog parochiezaaltje was. Het gebouwtje 

daarachter, dat de Burcht werd ge-

noemd, werd gebruikt door het jonge-

rencafé Iliade. De zestigers van nu be-

waren er  buitengewoon goede herinne-

ringen aan. In 1990 is de Burcht ge-

sloopt. 
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Het Kruispunt 

-de winkel voor het andere boek – 

 

Op de eerste dag van de Kinderboekenweek gingen 

mijn man en ik met twee kleinzoons naar deze boek-

winkel.  We gingen meteen naar de kinder-

boekenzolder en namen alle tijd om te ‘neuzen’. 

Yannick van tien tekende intussen het oude Rome, 

twee heuvels met de rivier de Tibet daartussen.  

’s Morgens hadden ze daar les over gehad op school.  

Na lang wikken en wegen koos Younan van acht 

twee boeken: Man of the match voor thuis en Prutsers 

en pechvogels om op de oppasmiddag door oma 

voorgelezen te worden. En natuurlijk kreeg hij bene-

den ook nog het Boekenweekgeschenk en een blad-

wijzer. 

 

Voor onszelf vonden we Opa’s en oma’s schrijven. Een aanrader! Bekende  

Nederlanders die ‘iets hebben met geloof’ schrijven een brief aan hun klein-

kinderen over wat ze hen willen meegeven. Een stimulans voor alle groot-

ouders om hun voorbeeld te volgen. Soms is het makkelijker om iets te 

schrijven dan te zeggen, zeker als het gaat om voor jou belangrijke waarden 

in  het leven. Ik zocht nog kaarten voor bijzondere gelegenheden. Kaarten 

hebben ze hier te kust en te keur met prachtige afbeeldingen.  

Het Kruispunt naast de katholieke kerk is bewust niet alleen een christelijke 

boekwinkel, maar een levensbeschouwelijke. Levensbeschouwing is een  

manier van kijken naar het leven. De kernvraag daarvan is: wat is de zin van 

het leven? Die vraag stelt ieder mens zich of je nu christen bent, humanist, 

moslim, boeddhist of atheïst.  

 

Deze boekwinkel is inmiddels een vaste stek voor wie op zoek is naar het  

‘andere’ boek en is tevens een leuke ontmoetingsplek voor een praatje  

(met een kopje koffie of thee), al dan niet over boeken. Of om eens mee te 

doen met een leeskring of workshop, of kennis te maken met een auteur,  

die er komt vertellen over zijn werk (zie de MeerNieuws van oktober).  

 

Els van Dongen-Caarls 
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Herfst Geluk. 

 

In het KBO/PCOB Magazine las ik het artikel van Patrick van Hees over de  

‘Geluksprofessor’. Ik ben het in zekere zin met hem eens dat je je eigen geluk 

een handje kan helpen door het zoeken naar kleine dingen waar je blij van 

word. Zo iemand ben ik, geloof ik, op heel veel momenten in mijn dagelijkse 

leven.  

 

Zo liep ik op een woensdagochtend achter mijn rollator in een perfect  

zonnetje naar mijn medische training. Ik kwam door de Zichtweg en aan het 

eind van deze straat staat op de hoek een kastanjeboom. Als ik hem passeer 

in de herfst kijk ik altijd of hij zijn vruchten al heeft laten vallen om ze op te 

rapen. En ja hoor, er lagen er een paar en ik stak ze in mijn zak.  

Ik moest wel opschieten om niet te laat op de training te komen. Verderop, 

na een fikse wandeling in de Dorpsstraat staat ook weer zo’n prachtige 

boom en ook die had genoeg vruchten liggen voor deze hebberige dame.  

Nu doorlopen anders zou ik echt te laat komen en ja hoor ze waren al begon-

nen met de warming up. Op de terugweg heb ik er nog een paar gevonden 

voor mijn inhaligheid.  

 

Een paar dagen later moest ik naar de tandarts en op de terugweg kwam ik 

warempel een hazelnoot-boom tegen die ook wat moois voor mij had laten 

vallen, net buiten de tuin waarin hij stond. Ook die hazelnoten gingen mee 

naar huis en verderop zag ik nog wat eikels liggen die  ik uiteraard moest 

hebben. Daarna heb ik nog even een paar mooie bladeren gevonden om mijn 

herfstschaal te maken.  

Helaas vind ik nooit hier in de omgeving beukennootjes vertelde ik een 

zang/kerk collega. Dezelfde avond belde zij mij of ze even langs mocht ko-

men met een klein zakje met, jawel, beukennootjes met nog een aantal schil-

len erbij.   

 

Daar word ik nu blij van, dat iemand goed naar je luistert en dan ook nog 

een kleine moeite neemt voor zo’n geschenkje. Zij vond mijn schaaltje en  

de herinnering aan vroeger leuk en wilde mijn blije herfstgevoel compleet 

maken. Een dankbaar gevoel kwam over mij voor dit simpele gebaar. Ik heb 

van mijn schaal en de vondsten foto’s gemaakt die nog op mijn camera 

staan.  
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Onze zoon komt in zijn vakantie een dag gezellig op bezoek om samen te 

koken, te eten, en de foto’s op de laptop te zetten. Daar heb ik zijn hulp bij 

nodig en ook daar worden ik en mijn man heel blij van.  

Ook geeft een ontmoeting met mede KBO-leden, tijdens onze dagelijkse rit 

door Venneperhout met onze scootmobielen, een fijn gevoel als zij de moeite 

nemen om de wandeling te onderbreken voor een gezellig praatje. Zij zijn 

een van de leden waar we het magazine elke maand in de brievenbus doen.  

 

Zo zag ik laatst een kleine rode Krab of kleine kreeft lopen op een fietspad. 

Heel bijzonder om te zien! 

Zo kan ik wel door gaan met al die kleine GELUKSMOMENTEN te noemen 

maar u heeft ze vast zelf ook, al zijn het dan andere dan die van mij!  

Ik wens u sterkte met GEZOND en VROLIJK te blijven! 

 

Alberdina van Moorten. 
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Gedichtje ingestuurd door Piet v.d. Coevering.  

 

Als je echt van iemand houdt 

Iemand alles toevertrouwd 

Eén die echt weet wie je bent 

Ook je zwakke plekken kent 

Die je bijstaat en vergeeft 

Eén die naast en in je leeft 

Dan voel je pas wat leven is 

en dat liefde geven is. 

Maria Magdalena  
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Dit keer gaan we naar de  Doopsgezinde Kerk aan de Hoofdweg 691,  

westzijde, op de hoek van de Ter Veenlaan. Wij zijn blij dat we deze ruimte 

mogen gebruiken. De kerkzaal is intiem en daarom kunnen we in tegenstel-

ling tot de RK kerk met elkaar een gesprek voeren. We kunnen ook een pau-

ze inlassen om koffie of thee te schenken. Het aantal deelnemers is max.  

30 personen 
 

Els vertelt over Maria Magdalena. 

Zij is één van de meest spraakmakende figuren uit het Nieuwe Testament.  

In de loop der eeuwen is haar van alles toegedicht: ze zou een bekeerde  

zondares zijn geweest maar misschien ook Jezus’ partner. Of was zij de 

‘volledig ingewijde’, zoals we kunnen lezen in het evangelie van Maria 

(Magdalena)? Els kruipt in de huid van deze bijzondere vrouw en neemt  

ons mee in haar levensverhaal.  

We geven na het verhaal graag anderen de gelegenheid om te vertellen wat 

Maria Magdalena voor hem/haar betekent. Na de pauze kijken we naar een 

gesprek van Paul Witteman met Herman Finkers over het Gregoriaans en  

we luisteren naar Statuit el Dominus, gezongen door de vrouwen van het  

a cappella kwintet Wishful Singing. 

 

Aanmelden is noodzakelijk. 

Inlichtingen en opgave per email bij  

Els van Dongen: welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

of bij Coby Bergsma per telefoon: 023 5652400   

 

Deze middagen worden georganiseerd door de KBO Haarlemmermeer i.s.m. 

de parochie Joannes de Doper.   

 

SAMEN IN GEPREK over  

Maria Magdalena. 

op donderdag 12 november van 14.00 tot 

16.00 uur in de Doopsgezinde Kerk aan de 

Hoofdweg 691 te Hoofddorp.  

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  

mailto:welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl
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Welzijn- welbevinden-gelukkig zijn. 

 

Toen ik 10 jaar geleden in het bestuur van de KBO  

Haarlemmermeer kwam, deed ik dat omdat ik als vrij-

willige ouderenadviseur van de KBO behoefte had aan 

een klankbord. Langzamerhand groeide deze functie uit 

tot een aandachtsgebied dat we Welzijn zijn gaan noe-

men.  

Onder het begrip welzijn kun je verstaan: een gevoel van 

welbevinden ofwel gelukkig zijn. Maar, we zijn niet constant gelukkig, soms 

of misschien in een bepaalde periode vaak, voelen we ons verdrietig, boos, 

machteloos of opstandig.  

 

Ik zei laatst tegen een zoon van ons: “Het is beter om je af te vragen: waar 

heb ik vandaag zin in, dan: wat is de zin van deze dag. Kijk naar de licht-

puntjes.” 

Dat is wat we u ook toewensen, dat er lichtpuntjes in uw leven zijn en dat u 

die ziet, ook in deze coronatijd en als uw KBO vereniging willen we daar een 

steentje aan bijdragen, al valt dat niet mee nu we de meeste activiteiten van-

wege corona niet door kunnen laten gaan. 

 

Een opvolger voor het aandachtsgebied Welzijn 

Naast de activiteiten die de verschillende werkgroepen organiseren wil het 

bestuur blijvende aandacht schenken aan welzijn van de leden. In het voor-

jaar van 2021, tijdens de ledenvergadering leg ik mijn functie neer en ik hoop 

vurig dat de voorzitter dan een nieuw lid aan u kan voorstellen. 

 

Bij deze dus een oproep: 

Wie neemt mijn taak binnen het bestuur van de KBO Haarlemmermeer over? 

 

Deze vrouw/man:  

 onderhoudt het contact met de groep themabijeenkomsten ‘Samen in 

 Gesprek’ en met de bezoekgroep,  

 bezoekt (netwerk)bijeenkomsten van de gemeente waarvan het onder

 werp te maken heeft met ouderen en rapporteert hierover, 

 houdt binnen het bestuur de aandacht gericht op Welzijn.   
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Dat laatste wil zeggen dat de bestuursleden niet vergeten om ook voor leden, 

die we niet bereiken via de reguliere activiteiten, fijne en nuttige dingen te 

organiseren.  

Zoals tijdens de jaarvergadering in maart de doe-activiteiten van Compaan 

en Team Sportservice, de gevulde tas voor mensen die vóór het jaar 2000 lid 

waren, bloemen voor kwetsbare leden en het herdenken van overleden le-

den. 

 

Om de moed erin te houden tijdens de coronacrisis hebben we in het mei-

nummer van MeerNieuws een bloemenzakje bijgesloten en in augustus heb-

ben we, samen met de bezoekgroep en anderen, onze oudste leden een plant-

je gebracht. 

 

Van harte nodig ik leden, die vinden dat uw ouderenbond ‘Welzijn’ hoog in 

het vaandel moet houden, uit om met mij te praten over de invulling hiervan.  

Samen kunnen we dan ontdekken of u de functie van bestuurslid met het 

aandachtgebied Welzijn ambieert. 

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coro-

navirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle senioren 

even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwik-

kelingen en dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken 

omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stil liggen. 

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend: 

de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal 

goed met een persoon gaat. In de economie gaat welzijn over de mate waarin 

de mensen hun materiële en immateriële behoeften bevredigd achten. Econo-

mische groei zorgt er niet voor dat ook het welzijn van de mensen evenveel 

stijgt, want bij een stijging van de welvaart staat het niet vast dat ook het 

welzijn groeit. Naast welvaart spelen namelijk ook vele andere factoren, zo-

als gezondheid, vrijheid en vriendschap, een rol bij welzijn.  

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/economie
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/welvaart
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/gezondheid
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/vriendschap
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Bemoediging 

 

Aan het begin van de coronacrisis stuurde  ik aan vrienden en bekenden,  

o.a. aan mensen die regelmatig ‘Samen in Gesprek’ bezoeken deze foto ter 

bemoediging. In de veronderstelling dat het in september wel weer 

‘normaal’ zou zijn. Echter, we zitten er nog midden in. Het is een angstige 

tijd, met name voor ons ouderen: handen wassen, ontsmetten, 1,5mtr af-

stand, ventileren, grote groepen mensen vermijden, een mondkapje in de 

openbare ruimte. Ben ik verkouden, heb ik keelpijn of koorts, heb ik mijn 

smaak nog, moet ik me laten testen?  

En toch, we weten dat het tijdelijk is, we weten dat er een vaccin aankomt. 

Zo gauw dit er is, kan er in ons welvarende land gevaccineerd worden. En 

hopelijk, zijn we dan vergeten dat we zo bang zijn geweest. 

 

Maar, er zijn mensen tussen ons die echt te maken hebben (gehad) met deze 

afschuwelijke ziekte. Hen wens ik veel sterkte en vooral aandacht en liefde 

van familie, vrienden en anderen. Soms krijg je uit onverwachte hoek een 

bemoediging en dat doet goed!  

 

Op onze themabijeenkomst ‘Samen in Gesprek’ op 10 september hadden we 

als onderwerp ‘Hoe heb je de afgelopen periode ervaren?’ Een van ons zei: 

“Tel je zegeningen” en dat werd door de anderen beaamd. Er is nog zoveel 

wat wel mogelijk is. Dingen waarvoor we dankbaar kunnen zijn. We weten 

zeker: in ons land komt aan deze ziekte over niet al te lange tijd een einde, 

want we hebben de middelen. Voor ons is er hoop. 

    

Als symbool daarvan ziet u hiernaast de foto. Het is een doorkijkje vanaf de 

heuvels van Nijmegen naar het kerkje van Persingen. Dit kerkje stond op de 

nominatie om gesloopt te worden, maar men heeft het weten te redden. Het  

werd gerestaureerd en heeft nu een functie voor heel de omgeving van  

Nijmegen en daarbuiten. De kunst die daar tentoongesteld wordt maakt 

mensen blij. 

 

Els van Dongen-Caarls   
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Samen in Gesprek over onszelf 

10 september 2020. 

 

Coby en Loes en Els. 

 

Samenvatting van de opmerkingen na de vragen:  

“Heeft het gedwongen thuiszitten je iets opgeleverd?”  

“Hoe heb je de stilte ervaren en wat heb je het meest gemist?”  

 

 Het was niet meer mogelijk om het regiovervoer te gebruiken en dus 

kon ik er niet op uit, daarbij konden ook de mensen mij niet meer  

bezoeken. Het heeft mijn vertrouwen geschaad. Maar er waren ook 

onverwachte telefoontjes zo nu en dan. 

 Het was naar dat we niet op bezoek konden gaan naar mensen in het 

verpleeghuis. 

 We zijn ons meer bewust geworden van de natuur, hoe belangrijk de-

ze is. We zouden meer aandacht moeten besteden aan het veranderen 

van onze tuinen. Er is teveel bestrating en de schuttingen sluiten ons af 

van het contact met de omgeving. 

 De tendens van het negatieve van de individualisering wordt duidelij-

ker waardoor er misschien bewustwording optreedt dat met elkaar 

samenleven en meer aandacht voor de natuur belangrijker is dan we 

dachten.  

 Positief is de stilte die is ontstaan. Veel minder verkeer, het voorbij 

komen van lege lijnbussen en geen vliegtuigen meer zien was een ver-

rassende en prettige ervaring. 

 De stilte is prettig maar de economische problemen wegen zwaar. De 

ervaring van het overlijden van een zus aan corona was een bijzonder 

ervaring. In haar straat stond een lange rij mensen die blijk gaven van 

medeleven. 

 De activiteit van bomen planten ging door, er waren veel meer bomen 

voor handen dan normaal. Ook was er meer overschot van bepaalde 

producten en werden deze geschonken aan voedselbanken en andere 

instanties. 

 Het was moeilijk om mijn familie niet meer te mogen ontvangen, het 

was af en toe hartverscheurend dat kleinkinderen op afstand moesten  



 19 

 

 blijven. Maar als echtpaar kwam je meer tot elkaar en soms ontstond 

er een creatieve oplossing voor het vieren van een belangrijke gebeur-

tenis.  

 Ideeën voor nieuwe hobby’s ontstonden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid 

om brieven te schrijven. Een brief ontvangen is heel leuk, het geeft het 

contact een persoonlijk en warm gevoel. 

 Er was meer tijd om klussen aan te pakken of activiteiten weer terug te 

halen: plaatjes draaien, boeken lezen, tuinwerk. Klussen doen en het 

huislijke leven werden opnieuw gewaardeerd.  

 Naast alle narigheid die we in de ze periode ondervinden werden we 

meer bewust van onze zegeningen.  

Aandachtspunten uit het gesprek van enkele bestuursleden met  

wethouder Steffens. 

 

De informatiemarkt voor Senioren, Mantelzorgers en Vrijwilligers gaat dit 

jaar niet door en wordt naar volgend jaar verplaatst. Wel zal de gemeente 

aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen tegemoet komen 

door in het najaar een zogenaamde “Roadshow” te organiseren.  

 

Via de Vrijwilligerscentrale/Maatjesprojecten gaan er in het kader van een-

zaamheidsbestrijding binnenkort ook een paar nieuwe maatjesprojecten van 

start:  

Belbuddy: vrijwillige bellers nemen periodiek telefonisch contact op met in-

woners die zijn aangemeld, omdat ze wel nieuwe contacten kunnen  

Gebruiken.  

Woordvriend: inwoners worden aan elkaar gekoppeld via een sociaal  

makelaar om het spelletje Wordfeud te spelen en op die manier in contact  

te komen. 

Regenboogagenda: in de periode 2020-2022 voert de gemeente Haarlemmer-

meer met allerlei lokale organisaties de Regenboogagenda uit. In een brief 

heeft de gemeente aan diverse organisaties uitleg gegeven over hoe we er  

voor kunnen zorgen dat lhbti’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 

biseksuelen, transgender- en intersekse personen) zich in onze gemeente 

meer welkom en veilig voelen.  
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De wethouder geeft aan er zeker van te zijn dat ook onder ouderen de 

wens leeft voor meer acceptatie en erkenning van deze doelgroepen. Een 

voorbeeld voor de oudere doelgroep is b.v. het opstarten van een ‘Roze 

Salon’ (een roze ontmoetingsplaats voor 55+ voor ontmoeting, gesprek en 

het delen van ervaringen) of een themabijeenkomst. *) 

Er wordt ook een filmpje opgenomen om inwoners en hun specifieke ach-

tergrond en situatie in beeld te brengen. Dit kan ook op de website ge-

plaatst worden.    

 

Campagne Senioren en Veiligheid: in september liep een campagne van 

de overheid, waarbij gemeenten en andere partijen zich konden aanslui-

ten. De gemeente Haarlemmermeer heeft zich ook aangemeld en deelt de 

informatie via social media.  

Zie link https: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/  De wethouder advi-

seert de link naar deze informatie op de website van de vereniging te 

plaatsen. 

 

Digitale aanvragen: De wethouder benadrukt dat de gemeente zich in-

spant om inwoners niet alleen via digitale middelen aanvragen te laten 

doen. Laat inwoners via 0900-1852 telefonisch ook zelf contact zoeken,  

dan wordt er een oplossing gezocht.  

Er is in de bibliotheek in Hoofddorp een Informatiepunt Digitale Over-

heid (IDO) geopend, juist om inwoners te helpen en te ondersteunen bij  

de digitale processen.  

Vanuit de gemeente zouden wellicht ook de gebiedsmanagers in een be-

paald gebied binnen de gemeente inzicht kunnen geven in het diverse 

aanbod van sociaal culturele, sport- en cultuur- activiteiten. Ze geeft de 

suggestie mee wellicht een keer een gebiedsmanager uit te nodigen voor 

een ontmoetingsgroep. Via het centrale telefoonnummer van de gemeente 

0900-1852 kan men naar een gebiedsmanager van een specifiek gebied 

vragen. 

Greet van Schaik.  

 

*) Het bestuur heeft zich gecommitteerd aan het programma van de Regen-

boogagenda. 
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 In Memoriam 

Op 18 augustus jl. overleed Jaap Zuurbier op 93-jarige leeftijd in zijn huis in 

Vijfhuizen.  

In juni 2004 werd Jaap lid van de KBO Hoofddorp, hoewel hij toentertijd in 

Lijnden woonde (hij was kassier van de Boerenleenbank aldaar). Niet lang 

daarna werd hij voorzitter en deze functie heeft hij vervuld tot 31 december 

2007. Vandaar dat we hem graag willen gedenken in deze MeerNieuws.   

Jaap zal er voor gezorgd hebben dat in 2007 de Hoofddorpse ouderenbond 

een Haarlemmermeerse bond werd.     

 

Wat zullen we Jaap missen op onze KBO ledenvergadering, hij was er altijd!  

Waar hij ook altijd was, was op de wekelijks klaverjasmiddagen in de 

Burcht. Klaverjassen was z’n lust en z’n leven.  

Het was Jaap die aan de evenementencommissie voorstelde om naar 

‘Soldaat van Oranje’ te gaan. Zij hebben een bus geregeld en dank zij hem, 

hebben 30 leden van deze fantastische musical genoten. 

Drie weken voor zijn overlijden is Anneke, onze Vijfhuizense bezoekster  

nog bij hem op visite geweest. Zoals altijd was hij nog zeer bij-de-tijd. Ook 

zijn dochter Jacqueline was er en ze hebben een fijn gesprek gehad met z’n 

drieën.  

 

Een leuke bijkomstigheid is het feit dat Jaap net als ik in Spanbroek is gebo-

ren en opgegroeid. Zijn zus Truus zat bij mij in de klas. Ooit ben ik een keer 

bij hen op de boerderij geweest. Hun vader vierde zijn 50e verjaardag en dat 

vónd ik toch oud! Truus was een van de jongsten van het gezin Zuurbier,  

ik was de oudste in het gezin Caarls. Onze vader was zadelmaker, misschien 

heeft mijn vader hen wel een haam geleverd of ander tuigage of heeft hij dit 

gerepareerd. Hoewel Jaap de oudste in het gezin was, heeft hij zijn vader 

niet opgevolgd op de boerderij. Maar hij heeft daar wel zijn liefde voor paar-

den opgedaan.  

 

Voor zijn uitvaart had hij gekozen voor een witte lijkkoets, getrokken door 

vier witte paarden. 

 

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 

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 per januari 2021: bezorger in Hoofddorp, Toolenburg Oost. 

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

zoeken wij per januari 2021 een nieuwe bezorger m/v. 

De huidige bezorgster heeft aangegeven te willen stoppen. 

Het gaat om circa 40 adressen, in Toolenburg Oost, globaal omgeven door 

Van Heuven Goedhartlaan,  Hoofdweg Westzijde, Rosa Spierstraat, Belle  

van Zuylenstraat en Juffer Jagtstraat. 

 

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

Via de mail: bezorging@kbo-haarlemmermeer.nl of 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. 26. 

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.  

Welkom 

De heer J.J. van Straaten 

De heer C.A. Khouri 

Bij het dit nummer van MN heeft u de contributienota ontvangen.   

 

Het bestuur heeft besloten om voor het contributiejaar 2021 een éénmalige 

korting van € 5,-- te verlenen. 

Wij hebben dit besluit genomen omdat we het afgelopen jaar in verband met 

de coronacrisis geen activiteiten hebben kunnen aanbieden. 

Dus alleen voor 2021 geldt een contributiebedrag van € 20,-- i.p.v. € 25,-- . 

 

Stef Rijke penningmeester.  
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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 
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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  

Vacant 

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: inapodt@gmail.com 

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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