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MeerNieuws 184 

April 2018 

Katholieke Bond van Ouderen 
Afdeling Haarlemmermeer 

Dé belangen organisatie voor senioren 

Het jaarverslag en de notulen van de najaarsvergadering 2017 worden  

gepubliceerd in het mei nummer. Algemene voorjaarsvergadering 23 mei! 
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Van de voorzitter 

 

 

Beste lezers, 
  

Alweer terug van mijn lange reis naar Argentinië en Chili terwijl deze toch 

een kleine maand heeft geduurd. Lang, dat zeker, en wat heb ik genoten: 

de natuur was / is nog mooier dan ik me had voorgesteld. Van een onbe-

schrijfelijke schoonheid, dus waag ik me maar niet aan het beschrijven er-

van want dat leidt tot niets.  

Inmiddels is de jetlag naar de achtergrond verschoven en liggen de papie-

ren zakdoekjes binnen handbereik. Een temperatuurverschil van ongeveer 

38 graden is me niet in mijn koude kleren gaan zitten. Sterker nog, ik ben 

snipverkouden en met mij velen denk ik. Wellicht zijn er onder u ook wel 

mensen die de griep te pakken hebben, dat is helemaal vervelend. Mocht 

dat zo zijn dan wens ik u van harte beterschap toe. 

 

En toch, en toch is de lente weer in aantocht, heerlijk vooruitzicht elke jaar 

weer. Seizoenen die elkaar afwisselen is toch wel mijn favoriete klimaat, 

heb je nog iets om naar uit te kijken. 

 

Wat het aanbod KBO, afdeling Haarlemmermeer betreft, heeft u ook zeker 

nog iets om naar uit te kijken. 

Belastingservice, vele leuke uitjes, een interessante culturele agenda enz. 

Kortom, ik denk en hoop van ganser harte dat er iets tussen zit waar u ple-

zier aan kunt beleven. 

Mocht u iets graag willen wat niet door de vrijwilligers wordt aangeboden 

laat u dat dan weten? Het is altijd fijn als er meegedacht wordt, graag zelfs.  

Want weet u? Gedachten lezen is onbegonnen werk. 

 

Hoe dan ook, ik hoop u allen te zien op 23 mei op onze algemene voor-

jaarsvergadering. 

 

Jeannine van Goethem 

 

Met vriendelijke groeten. 
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Herhaalde oproep 
Met spoed gevraagd: bezorger van MeerNieuws en het  

KBO-PCOB-magazine in Nieuw-Vennep 

Vanwege ziekte van de huidige bezorger zijn we op zoek naar een definitieve 

bezorger voor een gedeelte van Getsewoud. Voor de bezorging van dit num-

mer in maart nummer hebben wij nog een tijdelijke bezorger bereid gevon-

den.  

Het gaat om 13 adressen: globaal tussen IJweg, Noordelijke Randweg, Ven-

neperweg en Operaweg. 

Om ook vanaf het april nummer de bezorging in stand te houden doen wij 

graag een beroep op u; liefst iemand uit dit rayon zelf. 

Neemt u hiervoor s.v.p. contact op met  

Martin van Beek,  

Coördinator Distributie MeerNieuws en KBO-PCOB-  

Magazine. 

Telefoonnummer 06-29293066  

e-mail webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

Helaas moeten we hierbij vermelden dat deze wijk, na de maand maart , 

verstoken zal blijven van het KBO-PCOB-magazine en MeerNieuws als 

zich niemand hiervoor meldt. 

Ons eigen afdelingsblad MeerNieuws 

 

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

eigen MeerNieuws en iedere keer slaagt de redactie er weer in een gevuld 

nummer bij u thuis te bezorgen. 

Er zijn vaste rubrieken en vaste toeleveraars van kopij. 

 

Maar weet u, dat u zelf ook een bijdrage mag en kan 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/taaltechnisch hoogstandje te zijn. De redactie van 

MeerNieuws stelt een bijdrage zeer op prijs en zorgt ervoor dat de tekst goed 

wordt verwoord. 

Een bijdrage kunt u mailen naar de redacteur van ons blad,  

email adres: redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

mailto:webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
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Algemene gegevens: 

Op 4 juni vertrekt de bus om 08.00 uur vanuit Nieuw Vennep, opstapplaats 

Bramerveld 36. U kunt in Nieuwe Vennep opstappen als u dit tijdig laat we-

ten aan Bep Everaardt of Piet van de Coevering. 

Om 08.15 uur vertrekt de bus vanaf het Van Stamplein in Hoofddorp.  

De deelnamekosten zijn € 425.—per persoon indien u samen reist, de toeslag 

voor een eigen kamer is € 40,— 

Betaling aan onze penningmeester KBO: rekening NL86 RABO 0344 5148 62.  

Tot op heden hebben bijna alle deelnemers de aanbetaling van € 100,— 

voldaan. De rest-som wordt verwacht vóór 30 april.  

Deelnemers die een dieet volgen worden verzocht dit schriftelijk door te ge-

ven aan Bep Everaardt en bij het vertrek op 4 juni ontvangen wij graag, op 

papier, het telefoonnummer van een thuisblijver die wij kunnen bellen in 

geval van nood.  

 

Het programma van de derde dag  woensdag 6 juni. 

We beginnen na een goede nachtrust met een ontbijtbuffet. 

Rond 11.00 uur vertrekken we naar het plaatsje Hemrik. Hier brengen we 

een bezoek  aan het Swaerte Paert waar, bij aankomst, een koffietafel in 

buffetstijl op u staat te wachten. In deze prachtige manege wordt een  

dressuurdemonstratie gegeven met een kür op muziek en krijgt u een rond-

leiding door de exporuimte en de hypermoderne stallen. Uiteraard ziet u 

hier het Friese paard.  

Hierna gaan we weer huiswaarts, dat wil zeggen het hotel in Wolvega, waar 

we na het diner een leuke avond organiseren. 
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5 april: Yakultfabriek. Deze dagtocht is volgeboekt. Heeft u reeds betaald aan 

onze penningmeester? Neem anders contact op met Piet van de Coevering. 

 

24 april: Kleurrijk Julianadorp is ook volgeboekt. Deze dagtocht kan in de 

bus worden betaald. Bent u verhinderd dan kunt u zich, tot 17 april afmelden 

bij Ina Podt. Bij niet afmelden dient de volle prijs betaald te worden. 

 

2 juni: Havendagen in Tholen. U kunt in dit gezellige stadje tal van nautische 

activiteiten bekijken zoals: de kramenmarkt, drakenbootraces, duikdemon-

stratie en straattheater. 

Zie de verbinding met de Oosterschelde en bezoek de Thoolse visserskotters 

en de visafslag aan het visplein. Als u van zang houdt luister dan zeker naar 

de shantykoren. Tholen zelf is ook heel gezellig met haar oude raadhuis, ker-

ken, marktplein en prachtige veste. Om 12.30 uur is een rondvaart gepland. 

Deze dagtocht kost € 30,= , u kunt in de bus betalen.  

Aanmeldingen bij Ydi Langenberg of Ina Podt met vermelding van uw 

(mobiele)telefoonnummer (zie blz. 23). 

Vertrektijden:  

8.30 uur Zwanenburg, vanaf de Dennenlaan. 

8,50 uur Hoofddorp, vanaf het Burg. Van Stamplein. 

Terugreis 16.00 uur. 

Aanmelden voor alle dagtochten bij voorkeur per mail., zie blz. 23. 
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Binnenkort in Cinemeerse   

(per 1 januari is Cinemeerse overgenomen door Kinepolis) 

 

Macbeth 

In april is de opera Macbeth te zien in de Cinemeerse. Macbeth vecht aan de 

zijde van de koning van Schotland maar als een drietal heksen hem voorspelt 

dat hij zelf koning kan worden, drijft dat hem en zijn vrouwe tot gruwelijke 

daden. 

 Door moord verovert Macbeth de troon, intriges en slachtpartijen zijn orde 

van de dag in zijn tot ondergang gedoemde heerschappij. Dan doen de hek-

sen doen nog een andere voorspelling die ook bewaarheid wordt: Macbeth 

en zijn vrouwe zullen het niet overleven, waarna het recht zegeviert. 

De live uitzending vanuit Londen is woensdag 4 April om 20.00 uur  

en kost € 21.50. De herhaling is op dinsdag 10 April om 14.00 uur en kost  

€ 17.50 

Kaarten reserveren of direct afhalen aan de kassa via tel.nr. 023-3031030 

Een kopje koffie of thee met wat lekkers is er natuurlijk weer bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swan Lake  

Dinsdag 12 juni volgt het ballet Swan Lake. Hierover in ons volgende num-

mer meer informatie. U kunt reeds kaarten kopen. 
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De bussen van de Senioren verenigingen Haarlemmermeer Noord  en Zuid  

rijden ook voor KBO-leden  .                

Deze  bussen kunnen echter alleen blijven rijden met uw steun. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom!  

Bel voor Nieuw-Vennep e.o.   Bel voor Hoofddorp e.o. 

0252-689050      06-50556783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuur snuiven in Amsterdam 

donderdag 19 april 

 

Deze keer hebben wij een bezoek gepland aan het Tropenmuseum, alwaar 

diverse tentoonstellingen te bewonderen zijn.  

Wat dacht u van Fashion Cities Africa, van streetwear tot couture gezien 

door de ogen van lokale experts. Of de tentoonstelling Body Art, waar te 

zien is dat elk versierd mens, hoe extreem het ook lijkt, daarmee uiting geeft 

aan zijn of haar identiteit.  

Er is nog veel meer te zien o.a.: wereldberoemde iconen uit de Japanse 

beeldcultuur, 350 jaar Nederlanders in Indonesië en sculpturen en sieraden 

uit Zuidoost-Azië. 

De toegang bedraagt € 15,-- (met museumjaarkaart gratis). Het museum 

heeft ook een Grand Café, dus we kunnen met een kopje koffie beginnen.  

Wij vertrekken donderdag 19 april vanaf Hoofddorp Station: spoor 4, met de 

trein van 10.05 uur naar Amsterdam Centraal Station en verder met lijn 9 

(Van Swindenstraat). 

Aanmelden bij Ydi Langenberg en Pieter Pels (zie blz. 23). 
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Onze jaarlijkse snertmiddag vrijdag 16 februari.  
Door Kitty Schönhage—van der Pal. 

 

We werden rond de klok van 12.00 uur verwacht in het Seniorencomplex  

De Burcht in Toolenburg te Hoofddorp. Eerst werd ons een kopje koffie of 

thee aangeboden en daarna konden wij uit verschillende drankjes een keuze 

maken. Het was een gezellige bijeenkomst van mensen die van goede,  

eerlijke en lekkere snert houden. Het was gezellig druk en het leek wel of 

iedereen, iedereen kende. Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd.  

 

De ‘snert’dames Lida en Elly liepen, met hulp van Tiny een van de gasten, 

heen en weer om iedereen van een drankje te voorzien en ook moest er na-

tuurlijk in de soep geroerd worden.  

 

De dames van de organisatie, samen met To achter de schermen, zijn drie 

dagen bezig geweest om ons op een heerlijke maaltijd te trakteren. Niets is 

zo lekker als een eigengemaakte snert met verse en zuivere ingrediënten. 

Daar kan niemand, zelfs de beste winkel of slager, tegenop. 

De soep was zo dik, dat de lepel er rechtop in kon blijven staan. Heerlijk!! 

 

Het was een gezellige middag, voor herhaling vatbaar. 

Beste Lida, Elly, To en Tiny (ik spreek , neem ik aan, uit naam van alle gas-

ten) heel, heel hartelijk bedankt en wij hopen volgend jaar weer aanwezig  

te zijn. 
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COMMISSIE WELZIJN -omzien naar elkaar- 

 

Op mijn dringende oproep in de vorige MeerNieuws heb 

ik nog geen reactie gekregen. 

 

Dus nogmaals.  

Wie wil, samen met mij, een Commissie Welzijn vormen?  

Dat wil zeggen:  

• voor mij een klankbord zijn voor mijn ouderenadviseurschap; 

• leden benaderen die KBOers boven de 85 jaar willen bezoeken; 

• nadenken over hoe wij als KBO nog meer bij kunnen dragen aan de 

kwaliteit van leven van onze kwetsbare leden.  

Samen kunnen we meer, maar we zijn wél realistisch. Als we niet alles kun-

nen doen wat we belangrijk vinden, dan stellen we onze doelen bij. 

 

Els van Dongen-Caarls 

OP VERHAAL KOMEN -ontmoeting van nabestaanden- 

 

Wat is het goed om vanuit de KBO activiteiten op te zetten voor lotgenoten-

van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Wat is het goed om ervarin-

gen en gevoelens uit te wisselen, om herkenning te vinden bij elkaar.  

Daarover spraken Riek Lansdaal en ik toen we elkaar op een open dag van de 

Joannes de Doperkerk ontmoeten en we spraken af om in samenwerking met 

de parochie Nieuw Vennep ontmoetingsbijeenkomsten voor rouwenden te 

organiseren. 

Vanaf november 2015 tot februari 2018 zijn er in totaal twaalf bijeenkomsten 

geweest. Deze waren op zondag van 11.00 tot 13.00 uur in de Herberg naast 

de RK kerk in Nieuw Vennep. 

De 15 à 18 deelnemers ervaarden de samenkomsten als positief. Fijne, ver-

drietige en ontroerende ervaringen werden met elkaar gedeeld. Een mooie 

passende tekst gaf ook genoeg gespreksstof. 

 

Toch nam de animo wat af. Na zo’n keer of wat in een groep partner, kind, 

kleinkind of zus te hebben herdacht, vonden sommige mensen het wel ge-

noeg. Anderen vonden de verhalen van lotgenoten te confronterend.  
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En dan is het goed om te zeggen: We stoppen er mee, misschien gaan we 

later deze bijeenkomsten in een andere vorm weer oppakken. 

Op zondag 25 februari kwamen we voor de laatste keer bij elkaar. We 

hadden alle mensen die aan ‘op verhaal komen’ hadden meegedaan, uitge-

nodigd. Tot onze verrassing waren er 16 mensen, twee van hen hadden 

hun nieuwe partner meegenomen. Op de tafel lagen twee harten, daaraan 

speldden we kaartjes met de namen van hen die we wilden gedenken  en 

daarom heen werden kaarsjes aangestoken. 

Steun en troost 

Het thema was deze laatste keer: ‘Waar heb je steun aan gehad, wat heeft 

jou getroost. Noem activiteiten waar je nu graag aan meedoet’. 

Een van de aanwezigen die met haar nieuwe partner was gekomen, zei: 

“Ik had dit van tevoren nooit kunnen bedenken. Ik zocht een maatje om 

leuke dingen mee te doen en ik vond een geliefde”. 

Anderen zeiden dat het zo zinvol is om vrijwilliger te zijn bij de parochie 

of de Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord. Een mevrouw zei dat 

ze elke dag wel een activiteit had, zoals donderdag naar de open Herberg 

en vrijdag naar de Soos. Een ander noemde dat er veel gelegenheden zijn 

om te lunchen of te eten voor een klein prijsje.  

En ook wij gingen samen eten. Joke had voor heerlijke soep gezorgd en 

broodjes.   

Tijdens en na de lunch werd er onderling nog heel geanimeerd gepraat. 

Om 13.00 uur moesten we echt eindigen, want de Koreaanse gemeenschap 

had deze ruimte van de Herberg nodig. 

Joke had nog voor onze allen een klein hartje gekocht, dat ze op een bon-

bons had gestoken. 

Riek zei dat mochten mensen nog eens willen praten, zij altijd met haar of 

Els contact op konden nemen. 

Ineke Eggenhuizen en Joke Schreurs  

Riek Landaal, tel. 0252-673268 / 06-48427584, rlansdaal@ziggo.nl 

Els van Dongen, tel. 023-5612273, welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 
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Herstellen van de rouw 

is als ontwaken 

uit een lange winterslaap, 

de warmte van de zon voelen, 

de wind in de bomen horen ruisen, 

het zachte gegons van de bijen horen, 

de vogels horen zingen, 

de geur van de bloemen ruiken, 

het zout van mijn tranen voelen, 

mijn zintuigen laten strelen door 

de schoonheid van de natuur 

de stilte ervaren binnen mij 

als een haven van pijn en vreugde 

 

Dianne MC Kissocky 

 

Na de eerste keer van deze samenkomst, kreeg ieder een stekje mee van deze 

hlorophytum comosum. De Nederlandse naam is graslelie of sprietenplant. 

En nu bijna twee en een half jaar is dit stekje uitgegroeid tot een grote plant 

en geeft hijzelf weer stekjes.   

Data Meernieuws 2018:   kopij   bezorging 

Mei   nr. 185   09 April  24 April 

Juni   nr. 186   14 mei  29 mei 

Juli/aug. nr. 187   11 juni  26 juni 

September  nr. 188   06 aug.  21 aug. 

Oktober  nr. 189   10sept.  25 sept. 

November  nr. 190   08 okt.  23 okt. 

Dec./jan.  nr. 191   19 nov.  04 dec. 
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Het Boek voor Moeder en Dochter (4) 

door Els van Dongen-Caarls 

 

Een van de hoofdstukken in het boekje, uitgegeven in 1906, is gewijd aan 

breien, stoppen en mazen. 

De schrijvers vinden dat ‘geene huisvrouw onervaren mag zijn in het breien.  

Zij kan daarmee hare vrije uren nuttig besteden; “praten en breien” gaat heel goed 

samen’. 

 

Ik zie het voor me. Mijn moeder Bets is jarig en oma komt de hele dag op 

visite. Zij heeft haar breiwerkje mee: een truitje voor een van de kinderen 

van Bets. Successievelijk komen ook de zussen en schoonzussen binnen,  

ieder met een breiwerkje. Wat wordt er, onder het genot van diverse kopjes 

koffie, gezellig gekletst.  

 

De oudere lezers van MeerNieuws zullen zo’n koffievisite met breien en 

praten vast wel herkennen. Heeft u misschien ook nog kousen leren breien 

op de lagere school? Mijn tante Jo, van wie ik  ‘het boek voor moeder en dochter’ 

heb gekregen, vertelt hierover in 1955 aan mijn broertje en zusje. Hoe zij 

daar op reageerden leest u in onderstaande brief. Ik zat op kostschool en ik 

krijg elke week een brief van haar. 
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Met die extreme koude van eind februari/begin maart 2018 zou zo’n stel ge-

breide kousen best van pas zijn gekomen, maar.. hadden die dan ook met 

een stiekebandje vastgehouden moeten worden? Nou, dan maar liever een 

legging of een panty aan onder de lange broek. 

 

Mocht u toch een paar kousen willen breien, dan doet u dat als volgt: 

zo staat er in het boekje: 

 

‘Bij ’t opslaan nemen men een aantal steken, dat door 4 deelbaar is, bv. 60, 64, 68. 

Hoe fijner de sajet des te meer steken zijn er nodig. Het boordje wordt gewoonlijk 

geribd, dat is 2 steken links en 2 rechts; het moet een half vierkant vormen. Het rech-

te stuk, dat nu volgt, moet een vierkant vormen. Dan komt de mindering. 

Men mindert het vierde deel der opgeslagen steken, de eerste helft om de 4 naadjes, 

de tweede helft om de 3 naadjes; daarna breit men nog een recht stuk van 6 tot 10 

naadjes. Bij kleine kousen wordt de mindering even lang als het voorgaande rechte 

kniestuk. 

Voor een hiel neemt men de helft der steken, die nu nog op de 3 naalden zijn; het 

naadje moet in ’t midden blijven. In den voet mindert men zoolang tot er zooveel 

steken als vóór den hiel, daarna breit men nog een vierkant rechts, voor dat men aan 

den teen begint. Men kant de kous af als er nog 12 of 15 steken op de naalden zijn’. 

 

Ik heb nooit kousen hoeven breien op school of thuis, voor mij is deze uitleg 

dan ook abracadabra. 

 

Foto 1912 

‘ 

 

 

 

 

 

 

Geene huisvrouw mag onerva-

ren zijn in het breien.  

Zij kan daarmee hare vrije uren 

nuttig besteden; “praten en  

breien” gaat heel goed samen’. 
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Ouderenadviseur en keukentafelgesprek 

 

‘Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg  

te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over 

de mogelijkheden, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw gemeente’. 

schrijft de Unie KBO. 

Voor de KBO Haarlemmermeer ben ik, Els van Dongen, sinds 2011 de ou-

derenadviseur.  

In de MeerNieuws van maart heb ik daar weer iets over geschreven.  

Ik zou daar nog aan toe willen voegen dat ik ook aanwezig kan zijn bij een 

gesprek met een consultant van de gemeente als u een beroep wilt doen op 

de WMO. Wanneer u mijn aanwezigheid daarbij op prijs stelt, wil ik wel  

een voorgesprek met u hebben, evt. samen met uw mantelzorger. 

 

Een beroep doen op de WMO 

Als een ingezetene van Haarlemmermeer een beroep wil doen op zorg  

en/of ondersteuning van de gemeente op basis van de WMO, wordt er  

eerst een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ gevoerd met een consultant van 

de gemeente. Deze inventariseert wat de aanvrager zelf nog kan, wat man-

telzorgers kunnen bieden en in laatste instantie wat de gemeente kan  

aanbieden. 

 

De gemeente is verplicht de aanvrager erop te wijzen dat voor dit gesprek 

gratis onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is. Hij of zij kan  

zich laten bijstaan door een mantelzorger en een onafhankelijke cliënt-

ondersteuner. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat deze ondersteu-

ning onpartijdig gebeurt. 

De wetgever gaat er van uit dat cliëntondersteuning op een professionele 

wijze plaats vindt, waarbij het belang van de betrokken cliënt het uitgangs-

punt in die ondersteuning dient te zijn. Dit vraagt om personen of functiona-

rissen in de positie van sociale raadslieden, maatschappelijk-werkers en pro-

fessionele – maar ook vrijwillige ouderenadviseurs die bijvoorbeeld werk-

zaam zijn bij een ouderenbond of seniorenvereniging. 
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Zondagmiddag Podium 

Programma februari / maart  

2 april 14.00 uur 

Badhoevedorp Het Dorpshuis 

Shantykoor De Ringvaartzangers zingt liederen van de zee. 

 

8 april 14.00 uur  

Weteringbrug Dorpshuis De Kern 

Zanger Roy ter Haar met The Love Boat. 

 

15 april 14.00 uur 

Nieuw-Vennep gebouw van Pier K 

Meer Dance & Events presenteert: ‘It’s Magic’.  

 

22 april 14.00 uur 

Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 

Een reis rond de wereld in 90 minuten met Trio Kaleidoskop. 

 

29 april 14.00 uur  

Hoofddorp De Jeugd van Gisteren 

De InspiraSi band maakt een warme, muzikale rondreis door Indonesië. 

 

Kosten: 

De entreeprijs bedraagt € 5,00 en is inclusief een kopje koffie of thee. 

Kaartverkoop en Meertaxi: 

kaarten zijn zolang de voorraad strekt verkrijgbaar aan de zaal vanaf 13.30 

uur. Reserveren van toegangskaarten en vervoer met de RegioRijder op  

vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 023-569 8873 . 
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Wat motiveert jou en van waaruit leef jij? Waar haal je je kracht vandaan als 

bepaalde onverwachte dingen in je leven gebeuren?  

Ieder mens gaat op zijn eigen manier met zulke vragen om. De een zoekt het 

in religieuze beleving, de ander in de natuur, weer een ander in kunst, mu-

ziek of filosofie. Deze keer is er geen ‘deskundige’ die ons antwoorden geeft, 

maar ieder zoekt een pakkende tekst die ons aan het denken zet.  

Na het gebruikelijke kopje koffie of thee gaan we in groepjes uit elkaar om 

over deze teksten van gedachten te wi selen.  

Belangrijk is dat we naar elkaar luisteren, want:  

“Als je spreekt, zeg je dingen die je al weet. Als je luistert, kun je dingen  

horen die je nog niet weet” (oosterse wijsheid). 

U kunt ook zelf een spreuk, wijsheidsuitspraak of andere tekst die u aan-

spreekt, meenemen. 

SAMEN IN GEPREK over vragen als 

“Wat motiveert jou en van waaruit leef 

jij?” op donderdag 12 april van 14.00 tot 

16.00 uur in het Parochiehuis, Kruisweg  

1073, Hoofddorp. Opgave niet nodig, vrij-

willige bijdrage voor koffie/thee. 

Informatie Coby Bergsma, tel.023-5652400 

Verslag van Samen in gesprek met Marion ten Velden over de dementie van 

haar moeder d.d. 8 februari.  

 

Het is altijd spannend hoeveel mensen er interesse hebben in het onderwerp 

dat wij hebben uitgekozen voor onze themabijeenkomst. We zetten niet  

teveel tafels en stoelen klaar, want het staat zo ongezellig als er lege plekken 

zijn. Maar altijd weer moeten we, gelukkig maar, er tafels en stoelen bij-

zetten.  

 

Marion vertelde een zeer persoonlijk verhaal over de dementie van haar 

moeder en wat dat voor het gezin betekende. Moeder was een sterke en ge-

ëmancipeerde vrouw. Ze heeft o.a. in het verzet gezeten en politieke functies 

gehad. Haar kinderen merkten dat er iets aan de hand was toen ze rare din-

gen ging doen, zoals: schilderijen laten opknappen voor veel geld, eten ham-

steren, pinnen bij de verkeerde bank, tas met boodschappen laten staan.  



 19 

 

Marion sprak haar daarop aan maar moeder vond dat ze zich niet met haar 

moest bemoeien. En wat denk je dan als kind: “Zoek het toch zelf uit.”  

Natuurlijk voelt dat niet goed. Toen nam ze haar moeder mee met een zonne-

bloemreisje. Na twee dagen kwam een verpleegkundige naar haar toe: “Het 

is dat jij vrijwilligster bent, anders zou ik je moeder naar huis sturen. Ze ge-

drag zich werkelijk gênant.” 

 

Moeder deed dus dingen waar ze zich vroeger enorm voor geschaamd zou 

hebben. Haar gedrag veranderde maar zelf zag ze dat niet. “Geen inzicht in 

haar ziektebeeld”, heet dat in de medische wereld. Zij wilde zich dus abso-

luut niet laten onderzoeken. 

Na een val kwam ze in het ziekenhuis terecht en dat was een geluk bij een 

ongeluk. Op verzoek van de kinderen werd ze gescreend door een  geriater 

maar na de diagnose veranderde er niets, want moeder wilde niets. De prak-

tijkondersteuner kwam elke maand op huisbezoek, maar moeder wilde alles 

zelf doen en de buren moesten regelmatig inspringen. Onder het mom van 

aantrekken van de steunkousen kwam er elke dag een verpleegkundige, zo 

kon deze de situatie in de gaten houden. 

Uiteindelijk is mevrouw –onder dwang- opgenomen in de Meerstede. 

“Dit is mijn volk niet,” zei ze, “Ik ga mijn koffer pakken.” De dokter ging er 

niet tegen in, maar zei: “Dan geef ik u de code.” Heel verstandig, want even 

later was ze vergeten wat ze wilde. Ze is afwisselend dankbaar en heel boos. 

“Maar”, zegt Marion, “Ze is hier op haar plaats, want ze is hier veilig en  

veiligheid staat voorop.”  

 

Enkele tips van Marion: 

Wacht niet te lang. Als de diagnose is gesteld kun je handelen. 

Vraag waar alles is: de verzekeringspapieren, de polissen. 

Schrijf alles op wat er zich voordoet. 

Wil de patiënt niet naar de huisarts, nodig deze dan thuis uit. 

Vraag of de praktijkondersteuner regelmatig langskomt. 

Zet de abonnementen op naam van een ander (partner, kind). 

Is het nog haalbaar laat de dementerende dan zelf de beslissingen nemen. 

Wees mondig naar de hulpverleners en ook nieuwsgierig. 

Zorg dat je geen ruzie krijgt. Soms moet je op een slinkse manier te werk 

gaan in het belang van de dementerende. 

 

Els van Dongen-Caarls 
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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- .nl. 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór  

1 december  van het lopende jaar. 

Bankrelatie: Rabobank  

Iban.NL86RABO034.45.14.862. 

BIJ DE 
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Secretaris  

Dhr. P. Numan 

Fideliolaan  40 

4052 PS Nieuw-Vennep 

Tel: 0252-673587; email: 

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 

Redactie nieuwsbrief 

Dhr. W. Dijksterhuis                

Söderblomstraat 80 

2131 GM Hoofddorp 

Tel: 023-5556734. 

kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl  

Commissie PR&C, Webmaster 

en distributeur MeerNieuws 

Dhr. M. van Beek 

Waddenweg 155 

2134XL  Hoofddorp 

Telefoon 06-29293066; email 

webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

Penningmeester  

Dhr. S. Rijke 

Waterwolf 67 

2131 HP Hoofddorp 

Tel: 023-5630321; email: 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

Ledenadministrateur 

Dhr. L. Gilles 

 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

tel: 023-5640959; email: 

ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

Commissie Welzijn 

Mw. E. van Dongen-Caarls 

Pater Damiaanstraat 78 

2131 EM Hoofddorp 

Tel: 023-5612273; email: 

welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Voorzitter  

Mw. J. van Goethem  

Beetswende 25 

2182 PP Hillegom 

tel: 06-29624094; email: 

voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl 

Bestuur 

Redactie MeerNieuws 

Mw. A. Schutte –Caarls 

Lindholm 259 

2133 CT  Hoofddorp 

tel: 023-5630600; email: 

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Commissie PR&C email: publicrelations@kbo-haarlemmermeer.nl 
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Plaatsvervangend voorzitter: Dhr. P. v.d. Coevering 

 

Stedenbezoek/dagtochten 

Mw. I.Podt. tel. 023-5625979; email inapodt@gmail.com 

Mw. Y. Langenberg. tel. 023-5619947; email: Lang0200@hetnet.nl 

Mw. B. Everaardt. tel. 023-5615898; email: benfeveraardt@quicknet.nl 

Dhr. P. Pels. tel. 023-5622721; email: p.g.pels@quicknet.nl 

 

Culturele activiteiten 

Mw. I. Podt / Mw. Y. Langenberg 

Dhr. P. v.d. Coevering. tel. 023-5570194; email: p.vandecoevering@ziggo.nl 

 

Midweek 2018 

Dhr. J. Slijkerman. tel. 023-5626062; email: jaap.slijkerman@kpnmail.nl 

Mw. B. Everaardt./ Dhr. M. Slootmaker. tel. 023-5630699; email: slootpaat@quicknet.nl 

Evenementen Commissie  
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