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Beste lezers, 

 

In de vorige MeerNieuws schreef ik dat een journaliste van InforMeer  

de voorzitter van de Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord,  

Christine Veling, en mij had geïnterviewd. Het verslag daarvan is echter 

niet gepubliceerd in HC Nieuws, maar staat wel op de website. Was het-

geen wij zeiden niet interessant genoeg voor de krant? Doen de ouderen-

verenigingen er niet toe? Omdat we u het interview niet willen onthouden 

is het artikel met toestemming van de nieuwscoördinatoren van Infor-

Meer opgenomen in ons contactblad. U vindt het op bladzijde 8. 

 

Dat de ouderenverenigingen er zeker toe doen, zal ook blijken in het ver-

kiezingsdebat dat afgevaardigden van de vijf verenigingen: SVHNoord, 

SVHZuid, CPOB, Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer en onze KBO  

samen aan het organiseren zijn. We vertrouwen er op dat veel ouderen 

hierbij aanwezig zullen zijn en met politieke partijen debatteren over hun 

verkiezingsprogramma voor de gemeente- raadsverkiezingen. U leest hier 

meer over op blz. 13 

We moeten wel een slag om de arm houden. De politieke partijen hebben nog niet 

gereageerd op onze uitnodiging. Het kan zijn dat te weinig fracties zich melden 

voor een debat. Dan kan de bijeenkomst niet door gaan.  

 

Op de voorjaarsvergadering van 23 mei hebben de toen aanwezige leden 

suggesties gegeven voor ledenvergaderingen, vrijwilligersbijeenkomsten, 

themamiddagen en andere activiteiten. Het bestuur gaat deze ideeën seri-

eus bekijken, maar het organiseren van dergelijke activiteiten vraagt ener-

gie en tijd. We willen daarom leden vragen om dat (mede) op zich te ne-

men. En als dat niet lukt? Ja, dan maar niet, dan kunnen we dat idee niet  

in het programma opnemen.  

 

Ja, dan maar niet, omdat de bestuursleden geen ijzer met handen kunnen 

breken. 
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We gaan nu flink aan de slag met het zoeken naar een nieuwe voorzitter, 

man of vrouw. Ook daarvoor hebben we enkele leden gevraagd om mee te 

denken over vragen als: Is het verstandig om een profielschets te maken, via 

welke kanalen zullen we mensen benaderen? 

 

De taakomschrijving ligt al klaar, deze vindt u op bladzijde 6. Zo weet een 

nieuwe voorzitter wat er van haar/hem verwacht wordt.  

 

Lieve mensen, u ziet mijn naam in elke MeerNieuws op meerdere plaatsen 

staan. Het werk voor de KBO doe ik zeker niet met tegenzin – het is een club 

van fijne mensen - maar ik wil graag meer tijd vrijmaken voor gezin/familie 

en uitjes. 

En vandaar de vraag, die ook op het aanmeldformulier komt te staan:  

Heeft u bepaalde kwaliteiten/interesses/affiniteiten die u wilt inzetten voor 

uw KBO?  

Laat het ons weten. 

 

Els van Dongen-Caarls, interim-voorzitter. 

Geachte mede KBO-ers, 

 

De voorgaande jaren is het innen van de contributie stroef verlopen. 

Dit jaar stonden er in april nog ca 100 betalingen open. 

Medio maart moeten wij al de afdracht naar KBO-NH en UNIE KBO over-

maken. 

 

Hiervoor moeten we dan onze reserves aanspreken en dat is jammer. 

Vandaar dat het bestuur besloten heeft de nota's met de MeerNieuws van 

november (eind oktober) te bezorgen. 

De vraag is aan u of u deze nota voor 1 december wilt betalen. 

Wij vertrouwen op uw medewerking 

 

Het bestuur 
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Gevraagd 
mensen die hun vaardigheid/interesse/affiniteit in willen zetten voor onze 

KBO. 

 

een voorzit(s)ter 

leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergaderingen, 

neemt deel aan de regiovergaderingen van de KBO Amstel en Meerlanden, 

is lid van de algemene ledenraad van de KBO provincie Noord Holland, 

schrijft het voorwoord voor MeerNieuws.  

Inlichtingen:  

Els van Dongen-Caarls, 023-5612273 of welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Stef Rijke, 023-5640959 penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

een notulist(e) 

maakt de verslagen van de bestuursvergaderingen (ca 6 x per jaar) en de 

ledenvergaderingen (2x per jaar). 

Inlichtingen:  

Peter Numan, 0252-673587 of secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

een lid van de facilitaire groep van ‘Samen in Gesprek’ 

verzorgt de publiciteit voor de themabijeenkomsten, zet de informatie over 

de bijeenkomst (meestal aangeleverd door de inleider) in een lay-out en  

vermeldt daarbij de praktische informatie. 

Inlichtingen:  

Els van Dongen-Caarls, tel. 023.5612273 of welzijn@kbo-

haarlemmermeer.nl 

Ter overname aangeboden door dhr. M. de Bruin te Hoofddorp: 

postzegelalbums  -niet Europa landen/reserve voorraad-. 

Daar ik hier niets meer mee doe, hoop ik er een andere  

postzegelverzamelaar blij mee te maken. 

Ik vraag hier dan ook maar een ‘symbolisch’ bedrag voor. 

Uw reacties kunt u sturen naar: 

e-mail: m.debruin@telfort.nl 

Opsturen is helaas niet mogelijk. 

mailto:m.debruin@telfort.nl


 7 

 

 

 

 

Zondagmiddag Podium 

Programma oktober 2018 

 

7 oktober 14.00 uur Badhoevedorp Het Dorpshuis. 

Lezing met beelden over Amsterdam als diamantstad door René Valensa. 

 

14 oktober 14.00 uur Lisserbroek Dorpshuis De Meerkoet,  

Krabbescheerstr 1. 

Humoristische likeurproeverij met verhalen en anekdotes. 

 

21 oktober 14.00 uur Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm. 

Prachtige tonen van zangeres Emma Brown met pianist Han Louis Meijer. 

 

28 oktober 14.00 uur Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K. 

Toneelvereniging De Plankenisten speelt de klucht ‘Een dolle beestenboel’. 

 

De toegangsprijs bedraagt € 5,00, inclusief een kopje koffie of thee.  

Toegangskaarten kunnen gereserveerd worden op vrijdag van 9.30 tot  

11.30 uur bij MeerWaarde op telefoonnummer 023 – 5698873.  

Ook een rit heen en terug met RegioRijder is dan te bestellen. 
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Interview uit: InforMeer Online  

met Els van Dongen van de KBO Haarlemmermeer en Christine Veling van 

de Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord. 

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/je-hebt-toch-dezelfde-vragen-

als-leeftijdsgenoten 

 

In totaal zijn vijf seniorenverenigingen actief in Haarlemmermeer. Wat is het 

belang van deze verenigingen?  

 

Ouderenadviseur. 

Els van Dongen: "Als vrijwillige ouderenadviseur kan ik mensen ondersteu-

nen bij problemen op sociaal terrein. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij 

een gesprek met een Wmo-adviseur die namens de gemeente zorgaanvragen 

behandelt." 

 

Opfriscursussen rijvaardigheid. 

Christine Veling: "Al een jaar of tien organiseren wij in samenwerking met 

Veilig Verkeer Nederland opfriscursussen rijvaardigheid. Ook niet-leden 

kunnen zich aanmelden voor de cursus die elk voor- en najaar plaats vindt. 

Naast theorie over nieuwe verkeerszaken als rotondes met twee rijbanen en 

de betekenis van groene strepen op de weg, kunnen mensen ook vrijblijvend 

advies krijgen van een rijinstructeur." 

 

Gezamenlijk debat. 

Dit jaar zullen de vijf regionale verenigingen voor het eerst samen iets orga-

niseren: een debat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 

november a.s. plaatsvinden. 

Van Dongen: "Tijdens dit debat zullen de fracties van lokale politieke partij-

en stellingen krijgen voorgelegd. Op die manier krijgen mensen een goed 

beeld wat de politiek in petto heeft voor ouderen.” 

 

Onderling contact. 

De belangrijkste reden dat mensen lid zijn van een seniorenvereniging is het 

ontmoeten van gelijkgestemden, merken beiden. 

Van Dongen: "Vaak heb je dezelfde vragen of spelen soortgelijke zaken waar 

leeftijdsgenoten ook mee zitten. ." 

http://www.kbo-haarlemmermeer.nl/
https://sv-hn.nl/
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/je-hebt-toch-dezelfde-vragen-als-leeftijdsgenoten
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/je-hebt-toch-dezelfde-vragen-als-leeftijdsgenoten
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Dan is het fijn om dit te kunnen delen. Daarbij ben je met meer waardoor 

beter opgekomen kan worden voor het groepsbelangVeling ziet dat veel 

ouderen het onderlinge contact het fijnst vinden. "Door mee te doen aan 

activiteiten leer je andere mensen kennen, de onderlinge betrokkenheid 

neemt toe en soms ontstaan ook hechte vriendschappen." 

 

Zingevingsvragen. 

Hoewel de KBO een katholieke achtergrond heeft, wordt hieraan op een 

brede manier invulling gegeven. Eén keer per maand wordt een ‘samen in 

gesprek’ bijeenkomst georganiseerd over thema’s als spiritualiteit, cultuur, 

natuur en samenleving. Zingevingsvragen of een onderwerp als ‘Wat heeft 

het leven nog voor zin?’ worden niet uit de weg gegaan. Elk mens vraagt 

zich dit ooit weleens af." 

Van Dongen investeert daarnaast in netwerken met instanties die zich op 

ouderen richten. 

"Weten wat er speelt en deze informatie delen is wat ouderen helpt om deel 

te blijven nemen aan de maatschappij." 
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Met de bosmobiel door het Amsterdamse Bos (21 augustus). 

 

Na een leuke autorit arriveerden wij bij het beginpunt van de bosmobiel 

waar de twee chauffeurs ons vriendelijk in de karretjes hielpen. Het weer 

was goed, er stond wel een behoorlijke wind maar de bosmobiel trotseerde 

die met gemak.  

In 1928 was het ontwerp voor het ‘Boschplan’ door Cornelis van Eesteren en 

Jacoba Mulder al klaar maar pas in 1934 ging de eerste spade de grond in en 

werd De Bosbaan uitgediept. Van de uitgegraven grond werden de heuvels 

gecreëerd die op 2 niveaus te beklimmen zijn. De eerste bomen werden ge-

plant, de paden aangelegd en het duurde tot 25 maart 1970 voordat er een 

compleet bos was ontstaan.  

 

De rit voerde ons over feeërieke bospaden, omgeven door 84 jarige bomen, 

die ondanks de droogte toch mooi in blad gebleven waren. De Lindenlaan 

was mooi en een bospad was getooid met bomen die ware kunstwerken wa-

ren zo mooi waren de takken gevormd. We reden langs het Nieuwe Meer 

waar een pontje je naar Amsterdam Osdorp aan de overkant bracht.  

Tot onze verbazing vertelde de chauffeur dat er een oorlogsmonument was. 

Tussen twee lange coniferenhagen waren op grondtegels de namen van alle 

concentratiekampen van WO II vermeld. Dat waren er heel veel.  

 

Bij het pannenkoekenhuis hebben we een heerlijke kop koffie met appeltaart 

genuttigd. Nadat wij nog het klimpark hadden bewonderd kwamen wij aan 

het eind van deze leuke en goed georganiseerde rit.  

Onze bosmobiel waar we met z’n drieën in zaten had af en toe kuren.  

Plotseling ging de claxon loeien, wat niet veel later werd gevolgd door een 

enorme knal. Hij ging ook lang-

zamer rijden maar gelukkig heb-

ben we zonder verdere manke-

menten de eindstreep gehaald.  

Dat hoort er dus ook bij. 

Tiny v.d. Wollenberg 

 

 

 

Aanmelden voor alle  dagtochten bij voorkeur per mail, zie blz. 26. 
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De Evenementencommissie heeft weer een leuk najaarsaanbod 

25 oktober; De Nederlandse Bank.  

Als geld niet gelukkig maakt, waarom maken we er dan zoveel van? 

We gaan met 10 á 20 deelnemers naar het nieuwe bezoekerscentrum van  

De Nederlandse Bank in Amsterdam waar we om 10.30 uur worden ver-

wacht. Vanuit Hoofddorp vertrekken we met de trein van 09.30 uur.  

In Amsterdam nemen we de tram, lijn 4 richting Rai en dan stappen we uit 

op het Frederiksplein. We ontdekken de werkterreinen van de DNB.  

Een rondleider laat ons op een leuke en interactieve manier kennis maken 

met de fascinerende wereld van geld, goud en economie. 

Aanmelden vóór 12 oktober bij  

Piet v. d. Coevering of Pieter Pels. 

 

 

 

 

Oktober / november; Bezoek aan 

het Binnenhof. 

Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen in de Ridderzaal en  

1e of 2e Kamer? Dan is dit uw kans! 

De museumgroep van de KBO wil een rondleiding organiseren via  

Prodemos. De kosten hiervoor zijn € 9,50 p.p. en daar komen de kosten voor 

de treinreis nog bij. Maar.. hiervoor krijgt u wel een film, een rondleiding 

door de Ridderzaal en een bezoek aan 1e of 2e Kamer in het Binnenhof.  

Een Legitimatie is verplicht, dit kan een rijbewijs of een Id kaart zijn.  

Graag voor 10 oktober opgeven bij Juanita Boon of Piet v.d Coevering  

(zie blz …). Dag en tijd worden later 

bepaald, waarschijnlijk eind oktober 

of in november. De kosten á € 9,50 

moeten wij vooraf betalen maar 

daarover leest u meer in Meer-

Nieuws 190.  
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6 november; bezoek Hermitage De Classic Beauties. 

De museumgroep is voornemens een bezoek te brengen aan de Hermitage  

en wel op dinsdag 6 november 2018. Wat is er te zien?  

Met de gratis audiotour maakt u kennis met het Italië en de schoonheidsidea-

len van de 18e eeuw. Met deze grand tour volgen we de kunstenaars Meng, 

Kauffman en Canova tijdens de hoogtijdagen van het neoclassicisme.  

Tevens is er één grote zaal ingeruimd voor de goddelijke beelden die de in-

spiratiebron voor veel kunstenaars vormden. 

Al met al zeker een bezoek waard! Opgeven bij Juanita Boon of Ina Podt. 

Wij verzamelen op station Hoofddorp rond 10.00 uur voor de trein naar Am-

sterdam-Centraal die 10.25 uur vertrekt. Aansluitend drinken we koffie bij 

Loetje tegenover het Centraal Station, vervolgens gaan we met de Metro naar 

het Waterlooplein en dan is het ongeveer vijf minuten lopen naar de Hermi-

tage. 

 

20 december; De kerstmarkt in Osnabrück is één van de mooiste kerst-

markten van het noorden. 

Het lijkt misschien nog ver weg maar u kunt zich nu nog opgeven voor de 

dagtocht naar de Kerstmarkt in Osnabrück op donderdag 20 december.  

De belangstelling voor deze dagtocht is groot. Zie ook de uitgebreide be-

schrijving in MeerNieuws 187 of op de website kbo-haarlemmermeer.nl.  

De kosten (voor vervoer) voor deze dag zijn € 25,- per persoon, verblijfkosten 

zijn voor eigen rekening. De vertrektijd is 09.15 uur vanaf Hoofddorp Burge-

meester Van Stamplein. Terugreis vanaf 19.00 uur vanuit Osnabrück.  

Wij zien uw aanmelding tegemoet. 

Ydi Langenberg of Ina Podt.  

Tot ziens in Osnabrück  

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 
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(onder voorbehoud, zie voorwoord interim voorzitter) 

Gemeenteraadsverkiezing 21 november 2018. 
 

 

 

 

 

organiseren een  

verkiezingsdebat 
 

De gezamenlijke ouderenbonden KBO/PCOB en de Seniorenverenigingen 

Haarlemmermeer Noord– en Zuid organiseren, in nauwe samenwerking 

met de Seniorenraad Haarlemmermeer, een verkiezingsdebat waarvoor alle 

fracties van de gemeenteraad zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

Voor het debat zullen een aantal stellingen worden voorbereid, over het  

ouderenbeleid in relatie met de hoofdonderwerpen zorg/welzijn,  

wonen/woonvoorzieningen, veiligheid en zorg.  

Het debat zal worden gehouden op:  

maandagavond 5 november 2018 in buurtcentrum De Amazone,  

Mathilde Wibautstraat 22 in de wijk Toolenburg Oost in Hoofddorp.  

 

U wordt van harte uitgenodigd om dit debat bij te wonen en te ervaren hoe 

de diverse politieke partijen denken over beleidsmaatregelen die met name 

ouderen aangaan op het gebied van zorg/welzijn, wonen/woonomgeving 

en vervoer/veiligheid. Na elk debat is er telkens voldoende gelegenheid om 

vragen te stellen over het behandelde onderwerp.  

 

Het debat vangt aan omstreeks 19:30 uur en staat onder leiding van  

Christine Veling, voorzitter van de Seniorenvereniging H’meer Noord.  

We beëindigen de avond rond 21:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur.  

 

Bent u slecht ter been dan kan er voor vervoer worden gezorgd.  

Neem daarvoor, één of meerdere dagen vóór het debat, contact op met 

Christine Veling: 023-5651138 of Els van Dongen: 023-5612273. Voor (gratis) 

koffie en thee, bij aanvang van de avond, wordt gezorgd!  

Contactpersoon voor nadere informatie:  

Anne-Mieke Numan: anne-mieke@live.nl, tel. 0252-673587  

mailto:anne-mieke@live.nl
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Afgelopen februari vertelde Marion ten Velden ons over de toenemende  

dementie van haar moeder. Uiteindelijk moest haar moeder opgenomen  

worden en ze wordt nu verzorgd in de Meerstede in Hoofddorp. 

Als vervolg hierop komt Pauline Jansen, hoofd van de psychogeriatrische 

afdeling, ons vertellen wat er allemaal gebeurt voor en tijdens zo’n opname. 

 

Zij schrijft hierover: 

‘De thuissituatie is de laatste maanden voor opname zwaar. Op het moment 

van opname is de partner van de alzheimer-cliënt vaak zwaar overbelast.  

Dat betekent voor de medewerkers van de Meerstede dat zij daar rekening 

mee moeten houden. De opname gaat altijd gepaard met heel veel emoties, 

zoals het afscheid nemen en het gevoel te hebben gefaald. Verder moeten er 

ook veel praktische zaken geregeld worden.’ 

 

Uiteraard is er gelegenheid om onze eigen ervaringen te delen. 

 

Deze middagen worden georganiseerd door de KBO Haarlemmermeer  

i.s.m. de parochie Joannes de Doper.  

Informatie: Coby Bergsma, tel. 023.565.24.00 of j.j.bergsma@live.nl 

SAMEN IN GEPREK over  

Opname van dementerenden in een 

zorgcentrum op donderdag 11 oktober 

van 14.00 tot 16.00 uur in het Parochie-

huis, Kruisweg 1073, Hoofddorp. Opgave 

niet nodig, vrijwillige bijdrage voor 

koffie/thee. Informatie: Coby Bergsma, 

tel. 023-5652400 of j.j.bergsma@live.nl 

mailto:j.j.bergsma@live.nl
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WELZIJN -omzien naar elkaar- 

 

Ouderenbezoek. 

 

Eerste samenwerking tussen de KBO en de PCOB in de 

Haarlemmermeer. 

 

 

 

Het komt er van! Bovenstaande ouderenbonden gaan samen een project  

starten.  

Marrie Terlouw, oud-voorzitster van de Protestant Christelijke Bond voor 

Ouderen Aalsmeer/Haarlemmermeer en woonachtig in Hoofddorp wil sa-

men met mij ‘de kar trekken’.  

Zij heeft voor hun contactblad een stukje geschreven en ik, Els van Don-

gen,neem dat integraal over.  

 

“De KBO Haarlemmermeer en de PCOB Aalsmeer/Haarlemmermeer gaan 

samenwerken om kwetsbare leden in de Haarlemmermeer een bezoekje te 

brengen. Enkele leden hebben zich opgegeven om hieraan mee te werken. 

In september komen we bij elkaar om te overleggen hoe we hier invulling 

aan kunnen geven. 

Daarbij hebben we uw hulp nodig om er achter te komen waar dit op prijs 

wordt gesteld of nodig is. We denken aan kwetsbare ouderen die eenzaam 

zijn, advies of hulp nodig hebben en een luisterend oor. 

Aan al onze leden doen we een oproep om aan ons door te geven wanneer u 

iemand weet waarvan u denkt dat het zinvol is daar een bezoekje te brengen, 

of wanneer u er zelf behoefte aan heeft.  

Wij nemen dan contact op en in overleg met deze personen komen we in ac-

tie. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Els van Dongen, Commissie 

Welzijn van de KBO, 023-5612273 of met Marrie Terlouw 023-5640281.” 
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U zult vast wel een keer het programma ‘We zijn er bijna’ gezien hebben  

van omroep Max.  

Afgelopen mei en juni hebben wij een caravanreis gemaakt waar omroep 

Max met ons mee reisden. De rondreis ging van Bologna via Abruzzen naar 

Puglia en zo naar de hak van de laars van Italië en weer terug.  

 

Verslag van de reis door Anne-Mieke en Peter Numan. 

Op 5 mei gaan we op pad richting Bologna waar de reis op 16 mei begint. 

Wij rijden via plaatselijke wegen en verplaatsen ons zo naar de campings. 

We rijden niet achter elkaar maar we komen wel onderweg medereizigers 

tegen en ook de filmploeg. We maken een praatje en er wordt soms gefilmd. 

Op een parkeerplaats vraagt de cameraman Gertjan : “waar gaan jullie  

straks eten, mag ik achter jullie aan rijden”. Geen probleem natuurlijk.  

We belanden uiteindelijk op een mooie plek aan een boulevard met zicht op 

zee. Als Anne-Mieke een eitje bakt voor de lunch komt Gertjan de caravan in 

om dit te filmen. Dit was ook op tv te zien.  

 

De wegen zijn niet altijd geweldig maar dat weten we. Zo komen we aan op 

de eerste camping met prachtige terrassen en met een geweldig uitzicht over 

het dal. In het plaatsje St. Agata Feltria bezoeken we een prachtig oud thea-

ter , het oudste houten theater van Italië. In St Leo lopen we met de filmploeg 

en Martine van Os. Daar kan ik mijn verhaal doen over de Romaanse bouw-

kunst in een hele mooie Romaanse kerk uit de 12e eeuw. Na een paar dagen 

vertrekken we weer naar de volgende camping in Preci. Samen rijden we 

naar Nurcia waar in 2016 zware aardbevingen zijn geweest. Het is triest om 

te zien hoe een stad er uitziet. Nu nog wordt er weinig of niet gerestaureerd.  

 

Dan door naar Opi waar we een excursie maken naar Cassino en het klooster 

MonteCassino.  



 17 

 

  

  
Een klooster dat tijdens de 2e wereldoorlog plat is gegooid en later weer  

helemaal gerestaureerd. Hier hebben Benedictus en zijn zus gewoond, de  

stichter van de Benedictijner orde.  

Van hier naar Vieste waar we een mooie boottocht maken op de Adriatisch 

zee en naar grotten. Omdat omroep Max met ons mee is hebben we  wat  

extra excursies gemaakt.  

De temperatuur is steeds rond de 35 graden, dus warm!. We bezoeken de 

stad Monopoli aan de Adriatische zee, een prachtige stad met kleine oude 

straatjes. Alle plaatsen zijn erg mooi en al eeuwen oud wat ook goed te zien 

is. Alberobello is bekend om zijn Trolli. Dit zijn woningen die van steen zijn 

gebouwd zonder cement wat te maken heeft met het betalen van belasting  

in die tijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezelfde dag naar Ostuni met zijn mooie kerken, o.a. de Antonius van Pa-

dua kerk. Met de tuktuks maken we een rondtoer door deze stad.  

De volgende dag naar Bari waar we naar de St Nicolaas kathedraal gaan. 

Hier liggen de stoffelijke resten van St Nicolaas. Veel Russisch Orthodoxen 

pelgrims komen hier. St Nicolaas is de patroonheilige van Rusland. Onder-

weg naar Gallipoli, wij nemen niet de aangegeven route, bekijken we een 

prachtige Romaanse Abdij uit de 13e eeuw welke nu gerestaureerd wordt.  
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Lecce is bekend om z’n huizen in de Barok Stijl. Tijdens diverse excursies 

wordt er geluncht in een Agriturismo. Dit zijn toeristische restaurants die op 

prachtige plekken zijn gelegen en het eten is authentiek van de streek, fan-

tastisch. De stad Matera is bekend om zijn grotwoningen, welke tot de jaren 

60 van de vorige eeuw nog werden bewoond. 

 

Na een lange rit voorbij Napels komen we aan in Baia Domizia. Het was een 

mooie rit: veel afwisseling, glooiend heuvels, slingerwegen, kale bergen en 

veel olijfbomen. Helaas heerst er een bacteriële ziekte onder olijfbomen en 

dat gaat ten koste van de oogst en de inkomsten.  

Napels is een drukke stad met veel scooters, maar ook mooie kleine straatjes. 

Huizen met balkonnetjes en kleine winkeltjes. Na de lunch naar Ercolana, 

een verwoeste stad aan de voet van de vuurspuwende berg Vesuvius.  

In het jaar 76 na christus is deze stad verwoest door lava. Inmiddels is de 

stad redelijk opgegraven net als Pompeï.  

 

En zo loopt de reis op z’n einde met een leuke crew, twee cameramannen, 

een geluidsman, de regisseuse en Martine van Os als interviewster. In de 

buurt van Siena is de laatste stop.  

 

Het was en is een geweldige mooie reis. Veel kunst, cultuur en natuur.  

Het voordeel van een georganiseerde reis is; je komt op plaatsen waar je al-

leen niet zo gauw komt, geen kopzorgen om een camping te zoeken en als er 

problemen zijn heb je altijd hulp van de reisleiding en medereizigers.  

De reisleiding is belangrijk, maar ook de groep. Zeven weken zijn we onder-

weg geweest en na ongeveer. 6000 kilometer waren we weer thuis. Voldaan 

en ook wel moe.  

 

Anne-Mieke en Peter  

Numan. 
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Cursus ‘Werken met de digitale overheid’ in de  

Centrale Bibliotheek in Hoofddorp. 

 

Op de blz. 20 en 21 van deze MeerNieuws leest u een artikel over het 

aanvragen bij de Belastingdienst van zorg– en/of huurtoeslag.  
Steeds meer zaken moeten digitaal worden geregeld of aangevraagd.  

 

Sinds kort ben ik als vrijwilliger betrokken bij de cursus ‘Werken met de  

digitale overheid’ bij de bibliotheek. Op deze cursus leert u hoe u huur-

toeslag en zorgtoeslag aanvraagt. U leert ook omgaan met DigiD: uw digitale 

sleutel voor de overheid.  

Met DigiD kunt u onder andere belastingzaken doen, uw pensioen bekijken 

en uw medisch dossier inzien. 

  

De cursus bestaat uit een serie van 4 lessen.  De cursus is gratis en wordt  

gegeven op dinsdagen van 10:00 tot 12:00 uur in de Bibliotheek 

Hoofddorp-Centrale.  

Er start een cursus op 16 oktober en op 20 november 2018 

-Er is ruimte voor maximaal 10 cursisten. 

  

Inschrijven kan via 023-5664850 of 

klantenserviceHDR@debibliotheekhaarlemmermeer.nl 

of kom langs in de bibliotheek! 

Als u naar deze cursus zoekt op de site van de bibliotheek klik dan op  

‘activiteiten’.  

 

Er is een duidelijk cursusboek, te koop voor € 16.-. De cursus wordt gegeven 

op een rustige plek in de bibliotheek, er is koffie en thee en ik heb ervaren 

dat de docenten vriendelijk en geduldig met de cursisten omgaan.  

Voor informatie kunt u  mij ook bellen. Zie blz. 26. 

 

Lida Schutte Caarls.  

mailto:klantenserviceHDR@debibliotheekhaarlemmermeer.nl
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De Belastingdienst laat het achterste van haar tong niet meteen zien! 

Bron: ANBO Raad & Daad/ Belastingdienst. 

 

Wanneer heb ik recht op huurtoeslag.

Huurtoeslag is bedoeld als een compensatie voor de huur van uw woning  

als u een laag inkomen hebt. Het gaat alleen om zogenaamde sociale huur- 

woningen. De maximale huur daarvoor is € 710,68 . 

 

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, gelden de volgende voor-

waarden: 

• U bent 18 jaar of ouder. 

• U huurt een zelfstandige woonruimte. 

• U en uw eventuele partner staan bij de gemeente ingeschreven op het 

 woonadres. 

• U en uw eventuele partner hebben de Nederlandse nationaliteit  
 (of een geldige verblijfsvergunning). 

• U voldoet aan de inkomensgrenzen en de huurgrens. U hebt niet teveel 

 spaargeld. 
 

Toch zijn er nog een aantal bijzondere situaties waarin u recht op huurtoeslag 

heeft: 

• u kunt recht hebben op meer huurtoeslag als uw woning is aangepast 

omdat uzelf, uw toeslagpartner of een medebewoner een handicap 

heeft.  Ook mag de huur in dit geval dan hoger zijn dan de maximale 

huur. 

• U kunt recht hebben op huurtoeslag wanneer iemand in uw huishou-

den langer dan  en jaar in een verpleeghuis, psychiatrische ziekenhuis 

of in detentie verblijft. Staat die persoon nog wel ingeschreven op uw 

woonadres? Dan telt de  persoon die niet thuis woont, niet mee voor 

de huurtoeslag. 

• U kunt recht hebben op huurtoeslag wanneer u, uw partner of mede-

bewoner verzorging nodig heeft. Kan de verzorging thuis plaatsvin-

den in plaats van in een verpleeghuis of verzorgingstehuis? Dan tellen 

wij een persoon minder mee voor uw huurtoeslag. Dit geldt ook als u 

een meerderjarig kind of een ouder bij u thuis verzorgt. 
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Iemand in uw huishouden heeft bijzonder inkomen 

Bijzonder inkomen is inkomen dat u, uw partner of medebewoner krijgt 

naast het gebruikelijk loon of uitkering. U kunt De Belastingdienst vragen  

om deze inkomsten niet mee te tellen voor de huurtoeslag. 

Het gaat dan om: 

- een afkoopsom van een klein pensioen (ouderdom/

nabestaandenpensioen) 

- een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren 

- een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger 

- een afkoopsom op grond van de liquidatiewet ongevallenwetten 

- een verhoging van uw Waz-,Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van 

 oppas en verzorging. 

 

Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag? 

Zorgtoeslag is bedoeld als een compensatie voor de basispremie voor uw 

zorgverzekering als u een laag inkomen heeft. Om voor zorgtoeslag in aan-

merking te komen, moet u aan vier voorwaarden voldoen: 

 

• U heeft een basis zorgverzekering uit de Zorgverzekeringswet. 

• U bent 18 jaar of ouder. 

• U heeft de Nederlandse nationaliteit (of verblijfsvergunning). 

• U voldoet aan de inkomen- en vermogensgrenzen. 

 

Dit zijn de inkomens- en vermogensgrenzen per 1 januari 2018. 

De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag in 2018 is € 28.720,-  

als u alleenstaand bent.  

Heeft u een toeslagpartner, dan is de inkomensgrens € 35.996,-.  

De grens betekent dat bij een hoger inkomen u geen zorgtoeslag kunt krij-

gen. 

De maximale vermogensgrens voor 2018 is € 113.415,- als u alleenstaand 

bent. Met een toeslagpartner is de grens € 143.415,-. Heeft u een hoger be-

drag aan belast vermogen, dan krijgt u geen zorgtoeslag.  

 

Wilt u weten of u recht hebt op zorgtoeslag, dan kunt u de rekenhulp op  

Toeslagen.nl van de Belastingdienst gebruiken. 

Wist u trouwens dat hoe lager uw inkomen is, des te hoger de toeslag?  

Zorgtoeslag kan oplopen tot wel € 2.000 per jaar. 

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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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 2018:   kopij   bezorging 

November   nr. 190  08 okt.  23 okt. 

Dec./jan.   nr. 191  19 nov.  4 dec. 

 

 

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
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BIJ DE 

- de heer G.M. Straayer 

- mevrouw C.M.M. Besselink 

- de heer J. van Duijkeren 

- mevrouw L.W. Kampinga 

- mevrouw 't Hart-Schippers 

- mevrouw H.E. Huijsmans 

- mevrouw A.M. Bokhove-Roces 

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. 
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Inschrijfformulier 2018/2019  

Katholieke Bond van Ouderen 

 

Hierbij meldt/melden ondergetekende(n) zich aan als 

lid van de KBO Afdeling Haarlemmermeer. 

 

 

De heer : voorletter(s) en achternaam 

………………………………………………………….…………………………. 

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

Mevrouw : 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 aanmelding 

over te maken. op rekening nr. NL86 RABO 0344 5148 62 t.n.v. KBO te 

Hoofddorp. 

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

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is: 

Ziektekostenverzekering bij: 

*Zilveren Kruis Achmea       Ja / Nee 

*Zorg en Zekerheid       Ja / Nee 

*Ik maak gebruik van een collectiviteitskorting   Ja / nee 

 

Heeft u een hobby of een bepaalde vaardigheid die u wel eens wilt in-

zetten voor de KBO? 

Welke hobby/vaardigheid ……………………………………………………. 

 

U kunt dit formulier opsturen naar: 

Ledenadministratie KBO Afdeling Haarlemmermeer; zie blz.. 

Het formulier scannen en e-mailen kan ook. 
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Commissie Welzijn 

Mw. E. van Dongen-Caarls 

Pater Damiaanstraat 78 

2131 EM Hoofddorp 

Tel: 023-5612273; email: 

wezijn@kbohaarlemmermeer.nl 

Afgevaardigde  

Activiteiten Commissie 

Mw. I. Podt 

Söderblomstraat 32  

2131 GL Hoofddorp  

tel. 023-5625979; email  

inapodt@gmail.com 

Penningmeester  

Dhr. S. Rijke 

Waterwolf 67 

2131 HP Hoofddorp 

Tel: 023-5630321; email: 

penningmeester@kbo 

haarlemmermeer.nl 

Secretaris  

Dhr. P. Numan 

Fideliolaan 40 

2152 PS Nieuw-Vennep 

Tel: 0252-673587; email: 

secretariaat@kbo-

haarlemmermeer.nl 

Redactie nieuwsbrief 

Dhr. W. Dijksterhuis 

Söderblomstraat 80 

2131 GM Hoofddorp 

Tel: 023-5556734; email 

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 

Ledenadministrateur 

Dhr. L. Gilles 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

tel: 023-5640959; email: 

ledenadministratie@kbo-

haarlemmermeer.nl 

Vacant 

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 

tel. 023-5570194; email: p.vandecoevering@ziggo.nl 

 

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 

Midweek 2018 

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

Mw. B. Everaardt 

Evenementen Commissie  
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