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Bij de voorplaat. 

Allereerst excuses van de redactie over twee maal Badhoevedorp op de 

voorplaat en in deze rubriek. 

 

Buitenkaag is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer, in 

de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het dorp had per 2021 480 in-

woners. Pas in de jaren 1960 is de naam officieel vastgesteld, daarvoor 

heette het Leeghwaterbuurt. Buitenkaag ligt in het zuidelijkste puntje 

van de polder, aan de Kagerplassen. Ten noordwesten ligt Lisserbroek, 

ten noorden Abbenes en ten oosten de buurtschappen  Huigsloot  

en Vredeburg. Vanaf Buitenkaag is met een pontje over de Ringvaart het 

dorp Kaag te bereiken. Het is een rustig dorpje dat 's zomers toeristen 

trekt. 

Op de plek waar de Hoofdvaart en Ringvaart samenkomen staat 

het Gemaal De Leeghwater, genoemd naar Jan Adriaanszoon Leeghwater, 

een beschermd rijksmonument. Het kerkcomplex St. Joannes Evangelist 

is in 1930 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School naar een ont-

werp van de architecten Kees Barnholm en Theo van der Eerden en is ook 

een beschermd monument. 
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Inleveren kopij voor het nummer (230) van MeerNieuws  

uiterlijk op 15 oktober 2022  naar het emailadres van de redactie, redactie-

meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Belangrijke telefoonnummers. 

Politie: 

Levensbedreigende situatie 112 

meldingen   0900-8844 

Gem. Haarlemmermeer  0900-1852   info@haarlemmermeer.nl 

Meerwaarde   023-5698888  informatie@meerwaarde.nl 

Mantelzorg en meer  020-3335353  info@mantelzorgenmeer.nl 

Senioren internet café  023-5556335  secretariaat@sich.nl 

Regiotaxi   0900–9343  (aanvraag via de WMO) 

Sensoor    0900-0767  (een luisterend oor) 

Spaarne Gasthuis  023-2240000 

Belangengroep- 

gehandicapten   023-5698881  info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl 

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

Spoedpost Spaarne Gasthuis 023-224 23 22 

Blokkeren pas   0800-0312 

Senioren bus van de SV- HN  0650556783  (reserveren tussen 18:30 en 19:30) 

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

Na een hete en droge zomer lijkt het er nu op dat de herfst 

zijn intrede doet. Hoewel een mooie en zonnige oktober-

maand ook nog mogelijk is. We wachten maar af wat de na-

tuur voor ons in petto heeft. Wellicht kunnen we genieten van mooie 

herfstkleuren. 

Zoals u in de vorige MeerNieuws heeft kunnen lezen, heeft het bestuur 

besloten om aan het einde van dit jaar een voorzichtige doorstart te maken 

naar 2023. En we hebben ook voorzichtig goed nieuws. Tijdens de afgelo-

pen periode heeft het bestuur kennis mogen maken met mw. Elly Bus. Zij 

heeft aangegeven dat zij als stagiaire met het bestuur mee wil draaien tot 

aan de jaarvergadering in het voorjaar. Tijdens deze periode wil zij bekij-

ken of zij de functie van secretaris op zich zal nemen. Zij heeft al een be-

stuursvergadering meegemaakt. Het bestuur is blij met haar aanbod en 

hoopt dat zij zich thuis zal voelen binnen onze KBO afdeling.  

Hoewel het bestuur blij is met deze aanvulling, blijven we op zoek naar 

mensen die de overige vacatures kunnen invullen. Door het tragische ver-

lies van Els van Dongen hebben wij geen contactpersoon meer, die het be-

stuur op de hoogte houdt van het welzijn van onze leden. En ook het on-

derwerp PR blijft de nodige aandacht vragen. Mocht u iemand zijn of ken-

nen, die zich hiervoor wil inzetten, dat horen wij dit graag. 

Ook is en blijft het bestuur nog steeds op zoek naar mensen, die ons Meer-

Nieuws eenmaal per maand willen rondbrengen bij onze leden. Doordat 

sommige bezorgers om diverse redenen hebben moeten afzeggen, komt de 

bezorging op steeds minder schouders te rusten en worden de wijken, 

waarin men deelt, steeds groter. Hebt u eenmaal in de maand de gelegen-

heid om ons te helpen met het rondbrengen van het MeerNieuws, meldt u 

dan aan bij onze penningmeester, die momenteel de bezorging coördi-

neert. De bezorgers, die helaas hebben moeten afzeggen, bedankt het be-

stuur hartelijk voor hun, vaak jarenlange, inzet. 
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Helaas hebben we ook minder goed nieuws. Door de onzekerheid rond het 

voortbestaan van onze KBO afdeling zijn er te weinig mensen overgebleven 

voor onze Meerbridge. Daarom heeft men moeten besluiten om deze club op 

te heffen. Jammer, maar we hopen dat iedereen ergens weer de mogelijkheid 

heeft gevonden om zijn/haar geliefde kaartspel te kunnen spelen. Het be-

stuur bedankt mw. Frieda Kennis en de heren Theo van de Coevering en 

Kees de Jong voor hun jarenlange inzet om de bridgemiddagen te organise-

ren. Ook een bedankje voor de dames Tiny van den Wollenberg en Lida 

Schrama voor hun inzet tijdens deze middagen. Zij hebben de mensen steeds 

voorzien van een natje en een droogje.  

Tot slot nog een wijziging in de planning voor de komende maand. In de 

vorige MeerNieuws staat vermeld dat er op 5 oktober een middag zal wor-

den georganiseerd voor onze nieuwe leden. Dit moet zijn woensdag 12 okto-

ber a.s. De leden, die hiervoor worden uitgenodigd, hebben over deze mid-

dag  bericht ontvangen. 

Van de overige planning voor de komende tijd wordt u steeds tijdig op de 

hoogte gehouden. En we proberen u bij te praten met betrekking tot relevan-

te informatie voor ons, senioren.  Zoals u ook in deze uitgave vast weer leu-

ke en nuttige informatie van de evenementencommissie vindt. En heeft u al 

gereageerd op de nieuwe rubriek ‘Ik zoek’ ? Een leuk initiatief, waar u wel-

licht vindt wat u zoekt. 

Blijf met uw KBO in contact. 

 

Het bestuur wenst u voor de komende maand alle goeds en zendt u een har-

telijke groet. 

Greet van Schaik, voorzitter 
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Vandaag komt de heer Broekema bij ons en het belooft een gezellige middag 

te worden. 

Hij zal aan de hand van foto’s een presentatie geven over ‘Verdwenen beroe-

pen’, beroepen die in de loop van de tijd verloren zijn gegaan als gevolg van 

o.a. technisch-economische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals auto-

matisering, innovatie en sociale veranderingen in de samenleving.  

 

De deelnemers worden actief betrokken bij de presentatie door middel van 

een soort quiz waarbij het herkennen van die verdwenen beroepen centraal 

staat.’ 

 

Informatie: Coby Bergsma tel. 023-5652400 

Per email Leo Mesman: mesmanleo51@gmail.com  

 

PS 

Zie ook op blz. 11 onder dagtochten naar woensdag 16 november naar het 

Ambachtsmuseum in Terschuur en op blz. 13 kunt u puzzelen welke oude 

beroepen hier cryptisch zijn omschreven. 

SAMEN IN GEPREK  OVER   

Quiz over vergeten beroepen 

op donderdag 13 oktober 2022 van 14.00 tot 

16.00 uur  in het parochiehuis, Kruisweg 1073, 

Hoofddorp.   

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  
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Aan de leden 

van de KBO in Noord-Holland 

September 2022 

    Uitnodiging 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Wat verwacht u van een seniorenorganisatie? Wat zijn uw wensen voor de 

toekomst en hoe kan een seniorenorganisatie hieraan bijdragen? Dat zijn 

voor KBO Noord-Holland belangrijke vragen. Als belangenverenigingen 

voor senioren in Noord-Holland moeten wij op de hoogte blijven van wat er 

speelt bij onze leden. Daarom nodigen wij u uit voor onze Ontmoetingsdag 

   Samen op Weg naar 2030 

Tijdens deze ontmoetingsdag gaan we samen in gesprek.  

Aan de hand van thema’s en stellingen kunt u aangeven wat u verwacht van 

een seniorenorganisatie als de KBO. 

 Kom ook en denk mee over de toekomst van uw KBO! 

Wanneer en waar 

Datum : 4 oktober 2022 

Tijd  : 10.30 uur tot 15.00 uur 

Locatie : Cultuur Koepel,  Kennemerstraatweg 464, Heiloo 

De zaal is geopend vanaf 9.30 uur. Voor een lunch zal worden ge-

zorgd.Deelname is gratis voor leden van de KBO in Noord-Holland. Niet-

leden wordt €10,-- in rekening gebracht voor de lunch. 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via onze website www.kbonoord-holland.nl 

(Ontmoetingsdag Samen op Weg naar 2030) 

Of telefonisch: 023 750 51 55 (wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 

15.30 uur) 
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HANGBRUGGEN IN EUROPA. 

Het gaat om langste overbrugging tussen 2 pijlers.  

In Turkije is de 1915 CANAKKALEBRUG. Dit is een kolos-

sale hangbrug met een totale lengte van 4608 meter en de 

hoofdoverspanning is maar liefst 2023 meter en ligt mini-

maal 83 meter boven het water en heeft 2 x 3 rijstroken. De 

doorvaartwijdte bedraagt 1600 meter en de doorvaarthoog-

te 70 meter! De brug vervangt een aantal veerdiensten over de Dardanellen, 

een smalle zeestraat die ligt in het verlengde van de Bosporus. De brug ver-

bindt Europa met Azië en de lengte van de grootste overspanning verwijst 

naar het 100-jarig bestaan van Turkije, dat formeel op 29 oktober 1923 een 

republiek werd. Dit is een officiële feestdag in Turkije. De naamgeving 1915 

verwijst naar de zeeslag bij de Dadanellen die op 18 maart 1915 wed beslist 

in het voordeel van Turkije. Canakkale Bogazi is de Turkse naam voor de 

Dardanellen. Dit is de langste hangbrug ter wereld. 

Onlangs is er in Polen een hangbrug geopend met maar liefst 721 meter tus-

sen de pijlers en de  721 Skybridge is hiermee de op 1 na langste van de we-

reld. Hij hangt in het bergresort Dolni Morava en overspant de schitterende 

Mlýnicke-vallei op een hoogte van 95 meter!  Je moet over een dosis zelfver-

trouwen beschikken en geen hoogtevrees hebben!  Het gebied waar de brug 

hangt is populair bij wandelaars en bergliefhebbers. De natuur in het Ade-

laars- en Jeserikgebergte is overweldigend.  

Je hebt er een weids uitzicht over de bergen met als meest bekende Krälicky 

Snëznik die 1424 m. hoog is. Tijdens de wandeling over de brug laat de zo-

geheten The Bridge of Time in 10 panelen zien wat er zoal aan milieube-

scherming wordt gedaan. Ook de geschiedenis die de republiek Moravië van 

1935 tot nu heeft meegemaakt, alsmede een levensverhaal van een familie uit 

die streek.  

De 516 AROUCA in het Arouca Unescvo Global Geopark,  80 km. z.o. van 

Porto in Portugal. Deze werd in april 2021 geopend.  Op 175 meter hoogte 

overspant hij de Palvarivier en verbindt de helling van de Aguieiras water-

val met de Palvakloof, die de twee hoogtepunten van het park zijn. Doordat 

de vloer van metalen roosters is gemaakt kun je precies zien wat er onder je 

gebeurt.  

De bouw heeft 3 jaar in beslag genomen. Het spannendste deel zit in het 

midden, de brug hangt namelijk tussen twee omgekeerde A-vormige  
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steunpilaren  en daartussen is helemaal geen ondersteuning! Je moet maar 

durven om daar, 175 m. boven de rivier overheen te lopen! Het zal je een 

behoorlijke stoot adrenaline opleveren.  

 lieve groet, Tiny.  

Bron: Europe from above, wiki. 

.  
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Nieuw leven in de brouwerij??? 
Her lijkt er op dat we een dieptepunt hebben gehad. 

We gaan nog zeker één jaar door als wij als leden dat 

ook willen. Ons bestuur is er nog niet in geslaagd nieu-

we bestuursleden te interesseren, maar er moet toch 

iets gebeuren. 

Als ik zo in het maandblad  KBO/PCOB lees, dan komt 

regelmatig in mij op dat er ideeën in staan, die door 

bijvoorbeeld een “leesgroepje maandblad” uitgewerkt 

kunnen worden en ook voor onze KBO-afdeling van 

betekenis kunnen zijn. 

Wie durft het aan om samen met mij deze leesgroep te 

starten. We komen maandelijks éénmaal bij elkaar en 

bespreken de onderwerpen uit het maandblad die wij 

van belang achten   

We publiceren alleen als het interessant is, dus   zullen 

er geen problemen ontstaan. 

 

Bel of mail mij vóór 5 oktober als je mee wilt doen of 

er alleen eerst over wilt praten. 

Piet van de Coevering tel. 023 5570194 of 

p.vandecoevering@ziggo.nl 
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DAGTOCHTEN 2022. 

Hier willen wij nog de laatste Doelen dagtochten van dit seizoen aanbieden: 

wooensdag 16 november rijdt u naar het Ambachtsmuseum in Terschuur. U 

gaat terug in de tijd een bonte verzameling van 160 ambachten winkeltjes en 

compleet ingerichte werkplaatsen. Kortom de Nederlandse ambacht geschie-

denis tussen 1910 tot 1970. 

Rond lunchtijd vertrekt de bus naar Terwolde: Brasserie Kriebelz “de panne-

tjes”, hier kunt u genieten van de heerlijkste gerechten. 

vertrektijden 

08.30 uur Aalsmeer, Dreef. 

08.45 uur Burg.van Stampplein 

09.05 uur Zwanenburg Dennenlaan 

09.20 uur Badhoevedorp Zeemanlaan (AH) 

Terugreis 15.30 uur. 

Kosten € 50. pp incl. koffie met gebak, rondleiding en diner met “pannetjes”.  

Rechtstreeks aanmelden bij Riet Filius (de Doelen) tel. 06 10374724  

of bij Ina Podt  023 5625979. 

Veel plezier! 

Mocht U interesse hebben in een KERSTdagtocht dan kunt u eveneens bij 

Riet Filius de benodigde informatie verkrijgen. dagtocht@doelen.net of tele-

fonisch. 

KORENMIDDAG. 

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken u te wijzen op DIM 

(Dialoog in Muziek)  

Deze korenmiddag kan weer doorgaan,. En wel op zondagmiddag 13 no-

vember a.s. in de Marktpleinkerk te Hoofddorp. Nadere mededelingen in de 

volgende MeerNieuws. 

MUSEUM PLUS BUS. 

Voor volgend jaar kunnen wij als KBO weer inschrijven op de Museum Plus 

Bus. Dit jaar ging de reis naar Middelburg in Zeeland wat een groot succes 

was! Waar we in 2023 naar toe gaan is nog een verrassing én het is de vraag 

of we ingeloot worden. Duimen maar: we hopen dat u dan weer in groten 

getale met ons meegaat in de Museum Plus Bus.  

Tot ziens en het allerbeste.  

Groeten Ina Podt.  

mailto:dagtocht@doelen.net
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 Van de Museumgroep  

Op Vrijdag, 28 oktober bezoeken we het Van Gogh museum in Amster-

dam.  

Naast de vele werken van Vincent Van Gogh is er een overzichtstentoon-

stelling van de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt, te zien tussen 7 okto-

ber 2022 tot 8 januari 2023. 

Gustav Klimt werd geboren in Oostenrijk 

op 14 juli 1862 en overleed 6 februari 1918 

in Wenen. 

Hij maakte vooral naam met zijn vrouw-

portretten en wordt vaak geassocieerd met 

de Jugendstilbeweging en Art Niveau. 

Zijn muze was Emilie Flöge, een getalen-

teerd kledingontwerpster. 

Beiden dragen ze, geïnspireerd door de 

Japanse cultuur, ruim zittende kleding, 

die een groot contrast met de uitermate 

elegante kleding van de modellen, die hij 

schilderde en daarbij veel werkte met 

bladgoud. 

Verzamelen:  9.45 uur NS-station Hoofddorp 

  10.00 uur Buslijn 397 tot het Concertgebouw, Amsterdam 

i.v.m. verplaatsing ingang Van Gogh museum is het dan nog 5 minuten 

lopen. 

 

Opgeven bij: Juanita Boon 023-5616626 of  Piet vd Coevering 023-5570194 
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TOVER DE OUDE BEROEPEN TEVOORSCHIJN! 

 

 

 

 

1.   EDDIE BONST 

 2.   PAM MOLENKERK 

 3.   CEES PRILHANS 

 4.   ESTHER CUPAROOL 

 5.   KAREL VERNIP 

 6.   KIKE TILBEEN 

 7.   EMMA SLONS 

 8.   CASTOR STALHOND 

 9.   GEURT VAN OEN 

10.   JENS DEIKRIEM 

 

 

 

 

Aanmelden voor alle activiteiten van de Evenementencommissie bij voor-

keur per mail met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Zie blz 

31. Mocht u na aanmelding onverhoopt niet mee kunnen, geef dit dan ui-

terlijk 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 he-

laas genoodzaakt eventuele kosten op u te verhalen. 

Oplossing op blz 20 (niet stiekem kijken hoor) 
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Verslag van dagtocht op 18 augustus 2022 naar de Thornse Molen. 

 

Vanaf diverse opstapplaatsen 

werden we opgehaald door 

een grote touringcar van de 

Doelen. 

Nadat iedereen opgestapt was 

vertrokken we richting Mau-

rik - een plaats in de Betuwe – 

voor koffie/thee met gebak bij 

Restaurant “De Waterspiegel”.  

Dit restaurant lag aan een gro-

te recreatieplas, met veel wa-

tersport en vakantiehuisjes op 

de kade. Zo te zien waren veel 

huisjes al verhuurd. 

 

Ons werd de keus gelaten binnen in de zaal of buiten plaats te ne-

men. 

Het merendeel koos toch maar voor binnen. Het was wel een beetje

(heel erg!) warm buiten. 

 

Omdat de bus daarna nog ruim 2 uur moest rijden naar de Thornse 

Molen hebben de meeste van ons toch maar even het toilet bezocht. 

Amper in de bus verschenen er donkere wolken en begon het toch 

wel stevig te regenen. We zaten net op tijd binnen en zaten droog! 

 



 15 

 

Bij de Thornse Molen aangekomen hebben we de koelte opgezocht en 

zijn binnen gaan zitten. Daar kregen we de keus uit een paar frisdran-

ken, waar we wel weer aan toe waren. 

Daarna werd er bij iedereen een grote broodplank neergezet, met een 

grote snee bruin en witbrood. Op ’t witbrood lag een gebakken ei, op 

de bruine snee een kroket en plak kaas. Daarnaast nog een beetje 

rauwkost. 

Buiten stonden er al 3 “Zonnetreinen” te wachten om ons een mooie 

rondrit te geven. 

Na de prima lunch hebben we een plaatsje gezocht in de “trein”, om 

te gaan genieten van de mooie omgeving, gedurende de komende 1 ½  

uur door de Ooijpolder. 

Het was een schitterde tocht met mooie vergezichten, aan elkaar ge-

praat met een duidelijke en rustige uitleg door iemand uit de omge-

ving. Ook werd ons gewezen op een groot aantal Koninkspaarden bij 

een bijna drooggevallen rivierbedding. 

Aan alles komt een eind, ook aan deze mooie dagtocht. Er was regel-

matig die dag regen voorspeld, gelukkig viel dat steeds wanneer we 

in de bus zaten! De weergoden waren ons gunstig gezind en mede 

daardoor hebben wij allemaal kunnen genieten van een heel geslaag-

de dag. 

Ooijpolder 
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ZOEK de 35 plaatsen in NOORD HOLLAND  

Welkom allen, ik kom net vanuit hoorn, te voet zo hadden ze me aan bevolen, 
damp kwam uit mijn schoenen. Knap gedaan, want de bloemen daalde uit de 
lucht voor hem en mij neer. Een goede remedie, men leert er van. Ik was bijna aan 
‘t verhongeren en liep dus naar de naast gelegen bar “de Nollen”; aan de muur 
hebben ze ‘t nieuwe schild geplaatst, best roekeloos trouwens !. Ze zette een 
schaal smeerkaas voor me neer met mooi bestek, haar lemmet was van echt 
zilver.
Halfweg de straat lagen vele Haringhuizen, nog gebouwd in die gouwe tijd.
In een van de huizen woonde ook de Hulk! Die kwam vaak in café ‘t Horntje nu is 
dat ‘n gallerij. De kunst was meer art deko, ogenschijnlijk toch wel fraai.
We wandelen verder. Langs de weg staat veel weegbree, 
zand en gras, verderop is een nieuwe brug over de sloot.
In de verte fluit dampend een trein over het spoor. Ik zie 
op meer plaatsen  oude sluisdeuren liggen.Loop de hoek 
om en zie  verder op de hei loopt ‘n schaap ! ‘n Kind 
komt langs 
, ze had een hamster dame op haar arm. Er zijn flinke 
heuvels, we klimmen tot we bijna blaren hadden. \even 
rusten dus ! Ik neem een appel, “de schil vers um de 
vrucht”. Het is hier echt een waterrijk land. Het was een 
wonder, dijk op en af langs de waal en dat iedere sloot 
dorps gewijs wordt schoon gemaakt.
Valt op dat in noord er meer vogels zitten dan in zuid ! Verderop bouwen ze nu 
‘n nieuwe sluis voor de waterhuishouding.  Door het hoge water warenwel een, 
twee, drie huizen beschadigt. Trouwens over laatst uitgesproken steun komt 
niks ! De mensen staan tot hun onderbroek in waterland. Toch laat onze Julia 
na dorpsgesprekken dit niet toe. En de heer Rozen burgemeester steunt ze 
daarbij en is als een echte ouden held er zich mee gaan bemoeien. Toch gaat 
deze oude burgemeester vertrekken. Hopelijk heeft de nieuwe meer tijd voor 
deze zaak. Hij is in ieder geval voluit geestig in de omgang.
De makelaar zei: ik denk huizen genoeg te kunnen verkopen en dat is in lijn, 
denk ik van aller verwachting.
Ook dit verhaaltje is bijna klaar, 

Ik ben blij en zeg danke veenstra en alle verborgen dorpen.

VEEL SUCCES GEWENST.
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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 MeerNieuws 2022:  kopij   bezorging op of vanaf 

Februari    10 januari.  25  januari   

Maart     12 februari  22 februari 

April      12 maart  22 maart 

Mei     16 april  26 april 

Juni     14 mei  24 mei 

Juli//augustus   18 juni  28 juni 

September    13 augustus  23 augustus 

Oktober    17 september 27 september 

November    15 oktober  25 oktober 

Dec./jan    19 november 29 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
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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 ledenadministrateur 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.  

Er  hebben zich  in deze periode geen nieuwe leden aangemeld  
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Inschrijfformulier  

KBO-Haarlemmermeer 

belangenorganisatie voor senioren 

 

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

 

De heer/Mevrouw : voorletter(s) en achternaam  

………………………………………………………………………………………. 

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

 

De heer/Mevrouw : voorletter(s) en achternaam  

………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

 

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

Na inschrijving ontvangt u een rekening van onze penningmeester. 

 

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 opsturen naar: 

Ledenadministratie KBO -Haarlemmermeer 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

Telefoon: 023-5640959 

E-mail: ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

 



  20 

 

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen 

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

ronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle seni-

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

ontwikkelingen 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 geo-

pend: 

de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 

  

OPLOSSING OUDE BEROEPEN,. 

  1.  DIENSTBODE 

  2. KLOMPENMAKER 

  3. SCHARENSLIEP 

  4. HOORSPELACTEUR 

  5. PARLEVINKER 

  6. KETELBINKIE 

  7. MOSSELMAN 

  8. SCHOOLTANDARTS 

  9. GOUVERNANTE 

10. KINDERMEISJE 
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koopkrachtig pensioen nog ver weg 
Pas de pensioenwet aan! Met die boodschap heeft de Seniorencoalitie een 

petitie met 61.792 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. 

“De Seniorencoalitie heeft actief het overleg gezocht; met de minister, socia-

le partners, met jongerenorganisaties. Dat overleg heeft resultaat gehad, 

maar nog onvoldoende.” Dat zei John Kerstens, voorzitter van de Koepel 

Gepensioneerden bij de overhandiging. Samen met de bestuurders van 

ANBO, KBO-PCOB en NOOM was hij naar Den Haag gekomen uit naam 

van een achterban van een half miljoen mensen en de ondertekenaars van 

de petitie. 

Het kabinet belooft een koopkrachtig pensioen voor iedereen, maar volgens 

de ouderenorganisaties kan die belofte niet worden waargemaakt met het 

wetsvoorstel zoals dat nu bij de Tweede Kamer ligt. “We zijn niet per sé 

tegen de Wet Toekomst Pensioenen, maar dit moet je wel in één keer goed 

doen”, zegt KBO-PCOB-directeur Ingrid Rep. 

Met de petitie vraagt de Seniorencoalitie om aanpassingen van het wets-

voorstel voor het nieuwe pensioenstelsel. De belangrijkste eisen zijn blijven-

de indexatie, een eerlijke verdeling van de pensioenpot en een echte stem 

van gepensioneerden in het hele proces. De aanvullende pensioenen zijn al 

meer dan twaalf jaar niet geïndexeerd en in combinatie met de huidige in-

flatie betekent dit een enorme aanslag op de koopkracht van senioren. 

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het 

wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel, terwijl er nog geen betrouw-

bare berekeningen liggen over de gevolgen van het nieuwe stelsel voor ge-

pensioneerden. ANBO-directeur Anneke Sipkens: “De Tweede Kamer en 

ook de minister hebben geen idee hoe de berekeningen van het nieuwe pen-

sioen gaan uitpakken.” 

Het nieuwe stelsel moet begrijpelijker worden dan het huidige, maar de 

ouderenorganisaties zien dat nog niet voor zich. “Ik zie niet voor me dat het 

straks duidelijk uit te leggen valt hoe het pensioen eruit gaat zien”, zegt 

Lucía Lameiro Garcia, coördinator bij NOOM. “Als je niet met een heel hel-

der verhaal komt, weet ik niet hoe we dat aan onze achterban moeten uit-

leggen. Het nieuwe stelsel moet begrijpelijker worden dan het huidige, 

maar de ouderenorganisaties zien dat nog niet voor zich. “Ik zie niet voor 

me dat het straks duidelijk uit te leggen valt hoe het pensioen eruit gaat 

zien”, zegt Lucía Lameiro Garcia, coördinator bij NOOM. “Als je niet met 

een heel helder verhaal komt, weet ik niet hoe we dat aan onze achterban 
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weetjes die verbazing wekken .... 

“als ogen konden doden ....” wordt wel eens gezegd. 

De meeste mensen zijn geneigd, wanneer een insect in hun onmiddellijke 

nabijheid is of komt, om een vliegenmepper, krant of iets dergelijks te pak-

ken en daarmee het leven van de “lastpost” voortijdig te beëindigen. 

ik ben benieuwd of u dat net zo gauw doet na kennisgenomen te hebben van 

het volgende,  want door macro-opnamen opent zich een ongekend wereld-

je. Ja, het zijn bij nader inzicht, kleine wondertjes der natuur. oordeel voor 

uw zelf, huiver even en zie hoe fotogeniek ze in feite zijn: 

( zie de 6 kleurenfotootjes– op de pagina hiernaast 

Als u het al niet bent, zou u hiervan gelovig kunnen worden! 

Ik hoop dat ook u in het vervolg anders tegen insecten kunt kijken, want ze 

hebben het nu erg moeilijk.  

Wist u dat 60% van de insecten in Nederland verdwenen is, en dat daarmee, 

wegens gebrek aan bestuiving, ook ónze voedselvoorziening in de gevarezo-

ne dreigt te komen. Het is dus echt van groot belang dat gebruik van insecti-

ciden verboden wordt én dat dit ook gecontroleerd wordt.  

Het is net als in onze wereld: de ene is knapper dan de andere. Bij de insec-

ten is dat zeker geen punt; daar gaat het om functionaliteit, om overlevings-

strategie. Door het soort biotoop (leefomgeving) heeft de evolutie een insect 

zó ontwikkeld dat het daar een normaal leven het beste kan leiden. bekijk de 

verscheidenheid aan bekjes maar eens. 

( zie onderste foto’s op de pagina hiernaast) 

Tot slot hoop k dat hiermee ook uw ogen op dit punt (beter) geopend zijn. 

Jan Kloppenburg. 

bron: dagblad trouw.  
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Veranderende ouderenzorg en veranderingen collectieve 

zorgverzekering 1 januari 2023 
Op 15 september jl. heeft de KBO Haarlemmermeer meegedaan aan een dia-

loog over de veranderende zorg. 

Het kabinet wil dat de zorg voor en ondersteuning voor ouderen zich aan-

past aan de wensen.  Daarvoor heeft het kabinet het programma Wonen, 

ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO) opgesteld. 

Het plan gaat uit van drie hoofdpunten: 

Zelf als het kan 

Thuis als het kan 

Digitaal als het kan 

Zelf als het kan: Het vergroten van de mogelijkheden voor ouderen om zo 

lang mogelijk, met ondersteuning van de eigen omgeving, zelfredzaam te 

blijven, ook als de gebreken van de ouderdom zich aandienen. Dat is ook 

wat de (toekomstige) ouderen van nu graag willen. 

 Thuis als het kan: Ouderen beter bewust van de noodzaak zich voor te be-

reiden op ouder worden en welke woonvorm en woonomgeving daarbij het 

beste past. Het realiseren van voldoende passende woonvormen in een leef-

omgeving die activeert en ontmoetingen stimuleert. Het samen werken om 

te zorgen dat ouderen op een plek kunnen wonen waar ze zich thuis voelen 

in de buurt van hun sociale netwerk.  

Digitaal als het kan: Het beantwoorden van zoveel mogelijk zorgvragen met 

een digitale oplossing. Dit vraagt een andere manier van werken in de zorg. 

Digitale technologieën helpen ouderen hun zelfstandigheid te behouden en 

hun kwaliteit van leven te bevorderen. Deze technologieën bestrijken uiteen-

lopende levensdomeinen: huishouden, communicatie over en weer, bewe-

gen, veiligheid, (vrijwilligers)werk, vrijetijdsbesteding, gezond en actief le-

ven en zorg.  

Veel partijen doen mee om dit plan te realiseren, maar uit de dialoog die ont-

stond is er toch wel een groot verschil tussen de werkelijkheid en de theore-

tische benadering.  

Veranderingen collectieve verzekeringen vanaf 1 januari 2023. 

Men verwacht een forse stijging van de zorgpremie voor komend jaar. Toe-

vallig is vandaag bekend gemaakt dat de rekenpremie met € 10 per maand 

stijgt. Dit zegt nog niets over de werkelijke stijging. Dit is afhankelijk van de 

reserves welke de zorgverzekeringsmaatschappijen nog hebben en welke zij 

gaan gebruiken. Men geeft aan dat de stijging komt doordat er steeds meer  



 25 

 

ouderen zijn en zij ook ouder worden en meer behoefte hebben aan de zorg. 

De basisverzekering wordt steeds meer uitgebreid, hier zitten ook kostbare 

behandelingen bij.  

De collectieve korting op de basispremie vervalt, echter de collectieve kor-

ting op de aanvullende verzekering blijft bestaan. Men verwacht dat bij de 

verschillende zorgverzekeringen de basisverzekeringen sterk zullen ver-

schillen. Wilt u naar een goedkopere verzekering dan is verstandig om dit 

aan het einde van het jaar goed in de gaten te houden. 

 

Tot slot er zijn vier grote wijzigingen in de basisverzekering: 

Coronazorg: Er zijn nog steeds een hoop Nederlanders die aan het herstellen 

zijn van corona. Sommigen van hen hebben hier extra hulp bij nodig, bij-

voorbeeld in de vorm van fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logope-

die of dieetadvies. Deze zorg is verlengd naar  

1-8-2023. 

Vitamine D:  Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van Vitamine D via 

de zorgverzekering. Dit betekent dat iedereen nu zelf voor de kosten van 

vitamine D moet opdraaien. 

Combinatietest: Dit heeft geen betrekking op onze doelgroep. De combina-

tietest voor zwangere vrouwen wordt niet meer vergoed vanuit het basis-

pakket. 

Geneesmiddelen vergoeding systeem: De minister wil de vergoeding voor 

medicijnen naar beneden bijstellen. Nu zijn er voor een bepaalde ziekte di-

verse medicijnen beschikbaar met een verschillende kostenpost. Men wil nu 

een maximum vergoeding geven voor de behandeling van de ziekte, het kan 

dus voorkomen dat het medicijn duurder is dan de maximale vergoeding. 

Dit kan dus betekenen dat u een eigen bijdrage voor de medicijn moet beta-

len. Men heeft wel gesteld dat er één medicijn moet zijn die helemaal vrij is. 

Vooral het laatste punt zorgde voor discussie, wie zegt dat dit vrijgestelde 

medicijn mij net zo goed helpt als het voorgeschreven medicijn. 
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Evenementen/Activiteiten 

Vacant 

Penningmeester 

Kees Bus 

Bleker 95 

2152 AS Nieuw Vennep 

tel. 06-28204968 

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 

Redactie MeerNieuws 

Vacant 

Waarneming door Wim Dijksterhuis 

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  

Bankrelatie: Rabobank  

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

P&R (webmaster) 

vacant 

Welzijn 

Vacant 

mailto:penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:publicrelations@kbo-haarlemermeer.nl
mailto:redactiemeernieuws@kbohaarlemmermeer.nl
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Leiding evenementencommissie: 

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

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

Stedenbezoek/dagtochten: 

Ina Podt, tel. 023-5625979, e-mail: inapodt@gmail.com 

Ydi Langenberg, tel. 023-5619947, e-mail: ydi.langenberg@hotmail.com 

Piet v.d. Coevering, tel.  023-5570194, e-mail: p.vandecoevering@ziggo.nl 

Museumbezoek etc.: 

Juanita Boon, tel. 023-5616626, e-mail: a.j.m.boon1938@kpnmail.nl 

Piet v.d. Coevering, 

Midweek: 

Bep Everaardt. 

Tiny van den Wollenberg. 

Bij aanmelden graag telefoon- en/of e-mail gegevens vermelden. 

Breien voor Child Life: 

Lida Schrama, tel. 023 5630662, e-mail: 

lidaschrama@ziggo.nl 

Bridgen: 

Frieda Kennis, tel. 023-5650851. 

Rummikuppen 

Lida Schrama 

Tiny van den Wollenberg 

Distributeur MeerNieuws 

Kees Bus / Lo Gillis. e-mail: bezorging@kbo-haarlemmermeer.nl 

Evenementen/Activiteiten  

www.kbo-haarlemmermeer.nl 

mailto:benfeveraardt@quicknet.nl
mailto:agmwol@gmail.com
mailto:inapodt@gmail.com
mailto:Lang0200@hetnet.nl
mailto:ptvandecoevering@gmail.com
mailto:a.j.m.boon1938@kpnmail.nl
mailto:lidaschrama@ziggo.nl
/www.kbo-haarlemmermeer.nl
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