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Let op! 10 april 2019 ledenvergadering. 
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Inleveren kopij voor het april nummer (194) van MeerNieuws  

uiterlijk op 11 maart 2019 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 

mailto:informatie@meerwaarde.nl
mailto:info@mantelzorgenmeer.nl
mailto:info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl


  4 

 

 

Beste lezers, 

 

EEN GOED BEGIN 

Het was koud in de kamer op de eerste verdieping van het parochiehuis 

waar uw bestuur vergaderde. We hadden ons net beneden in de warme 

kamer geïnstalleerd toen mannen van de herensoos kwamen voor hun  

bijeenkomst. En aangezien zo’n soos toch vooral gezellig moet zijn, zijn  

wij met ons boeltje naar boven verhuisd.  

Dat was dus niet zo’n goed begin! 

Ik had nog wel Greet van Schaik welkom kunnen heten voor dit ‘incident’ 

plaats vond. En zo kon zij meteen meemaken hoe het er in de KBO aan toe 

kan gaan: soms wat rommelig, maar in een gemoedelijke sfeer en als het 

echt nodig is, maken we plaats voor anderen. 

 

Half december werd ik opgebeld door een mevrouw uit Nieuw-Vennep 

die mij liet weten interesse te hebben in de functie van voorzitter.  

Vanaf februari zou ze aspirant lid willen zijn van het bestuur en wanneer 

het voor haar en voor het bestuur goed voelde, zou ze per 1 september de 

nieuwe voorzitter willen zijn van de KBO-Haarlemmermeer.  

Dat was dus Greet.  

 

U begrijpt mijn opluchting. Dat was nog eens een goed begin van 2019. 

Wij hadden wat mailcontact, eind januari ben ik bij haar thuis geweest 

en nu (12 februari) was ze bij ons op de vergadering. Peter, onze penning-

meester, reageerde verrast; hij bleek haar te kennen. Zij zongen wel eens  

in hetzelfde koor. Greet kent meerdere KBO leden uit Nieuw-Vennep en  

is zij een van de breisters van de Childslife-groep. 

Greet had zich goed ingelezen in de stukken die ze van ons had ontvangen 

en we waren content met de inbreng die ze had in de vergadering.  

Het voelde als een goed begin voor Stef, Peter, Martin, Lo en mij. 

 

Wat niet zo goed voelde, was dat Ina Podt, die aspirant bestuurslid was als 

afgevaardigde van de evenementencommissie, vanwege haar gezondheid 

daarmee moet stoppen. We zullen haar missen, maar zij kan beter het 

werk binnen de evenementencommissie goed doen, dan twee dingen half.  
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We hopen dat een ander lid van deze commissie haar functie wil overnemen. 

U kunt kennis maken met Greet van Schaik tijdens de ledenvergadering van 

10 april. Zij wil ook graag uitgenodigd worden bij andere bijeenkomsten. 

 

Met vriendelijke groeten. 

Els van Dongen – Caarls  

Veilig langer thuis wonen  

 

We ontvingen van de Gemeente Haarlemmermeer een mail over personen-

alarmering met de vraag of we dit aanbod onder uw aandacht willen bren-

gen. Dat doen we graag, maar wij hebben ook een vraag aan u: 

Als u personenalarmering aanvraagt, wil u dan uw ervaringen met ons  

delen? U kunt contact opnemen met Els van Dongen, voorzitter van de  

commissie Welzijn, of een stukje schrijven voor MeerNieuws en dit naar de 

redactie sturen. Zie voor gegevens blz. 26. 

 

Personenalarmering, 24 uur per dag 

Personenalarmering is er voor iedereen die met een veilig gevoel thuis wil 

blijven wonen. Bent u bang dat u in huis valt of heeft u gezondheidsklachten 

en woont u alleen? Dan kan personenalarmering voor u een goede oplossing 

zijn. Ook voor uw kinderen of andere mantelzorgers is het vaak een prettig 

idee dat er snel gereageerd wordt wanneer u hulp nodig heeft.  

Als u hulp nodig heeft, kunt u met één druk op de alarmknop om uw pols, 

hals of op het alarmapparaat een melding gemaakt. Er komt dan een spreek-

luisterverbinding tot stand tussen u en een medewerker van de zorgcentrale. 

Zij schakelen direct de juiste hulp  

Overdag wordt als u op de knop drukt een van uw drie contactpersonen 

gebeld. ’s Nachts is er een professional die reageert. Als u geen drie con-

tactpersonen in uw netwerk heeft, kan de Sociaal Makelaar van welzijns-

organisatie MeerWaarde u helpen. 

 

(Voor het vervolg, zie blz. 11). 
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Ledenvergadering op 10 april 2019 

Het bestuur van de KBO Haarlemmermeer nodigt u van harte uit voor 

de ledenvergadering  

op woensdag 10 april 2019 in de Galazaal van: 

Event Centre Fokker 

IJweg 1094 Hoofddorp 

Aanvang 14.00 uur 

De zaal is open vanaf 13.45 uur 

Agenda 

1. Opening / mededelingen. 

2. Vaststellen agenda. 

3 In- en uitgaande stukken. 

4. Notulen Ledenvergadering van 23 mei 2018. 

 Opgenomen in MeerNieuws blz. 7. De notulen liggen ook ter inzage  

 voor aanvang van de vergadering. 

5. Bestuursverkiezing.  

 Het bestuur stelt voor om mevrouw Ina Podt te benoemen als lid van het 

bestuur. 

6. Financieel verslag 2018. 

 Balans 31-12-2018 en exploitatie en begroting 2018-2020. 

7. Verslag van de kascontrolecommissie over het boek jaar 2018. 

8. Begroting 2020 en herziene begroting 2019. 

9. Verkiezing kascontrolecommissie.  

10. Stemming t.b.v. nieuwe Algemeen Reglement. 

11. Jaarverslag 2018.  

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

      Pauze 

Presentatie van de Aortastichting over een Aneurysmaonderzoek. 

 

Naar aanleiding van de verzelfstandiging van onze vereniging blijven we  

na de presentatie gezellig bij elkaar voor een borreltje. 

Wij willen met een groet vanuit de ledenvergadering, naar leden die aan 

huis gebonden zijn wegens ziekte of ouderdom, een boeketje brengen.  

Een vriendelijk verzoek aan u enkele bloemen mee te nemen waarvan boe-

ketjes gemaakt worden en misschien kent u iemand aan wie u zelf zo’n  

boeketje kunt brengen. 



 7 

 

Presentatie over het opsporen van Aneurysma door Edith Adriaansen 

 

Toen Edith Adriaansen mij benaderde met de vraag of wij als KBO aandacht 

wilden schenken aan het onderzoek naar aneurysma was ik meteen enthou-

siast. Onze moeder is namelijk aan een aneurysma overleden.  

 

Aneurysma opsporen met echo in Hoofddorp 

De Aortastichting Nederland heeft het Echocentrum Echowonder benaderd 

om als één van de eerste centra mee te doen om AAA-Quickscans te maken 

bij senioren naast het maken van echo’s bij zwangere vrouwen. Echowonder 

is een centrum, dat de problemen van een aneurysma inziet en meewerkt aan 

het opzetten van een landelijk netwerk van AAA-Quickscan centra. Dit jaar 

wil de aortastichting het aantal vestigingen van nu 8 uitbreiden met 30 

quickscancentra. 

 

Senioren en dan vooral de mannen lopen het risico, zonder dat ze dit mer-

ken, een vergrote buikslagader (aneurysma) te ontwikkelen. Dit kan leiden 

tot een plotselinge dood, als deze buikslagader (aorta) springt. Een aneurys-

ma komt vrij vaak voor (bij 5% van de 65+ mannen). Dat betekent dat mini-

maal 20 personen per week hieraan overlijden. 

Het is erg eenvoudig om met een echo een buikslagader te meten en een an-

eurysma vast te stellen. De Aortastichting stelt zich tot doel dat alle senioren 

een AAA-Quickscan laten maken om zo veel onnodige sterfgevallen te voor-

komen. 

Met de aortascan wil de aortastichting proberen het aantal sterfgevallen met 

50% te verminderen. 

  

Senioren kunnen zich bij het AAA-Quickscan centrum Hillegom-Hoofddorp 

aanmelden voor een afspraak. De kosten zijn 40 euro. Deze worden momen-

teel (nog) niet door de verzekering vergoed. De resultaten van de echo-scan 

worden direct meegegeven om zo nodig te bespreken met de huisarts. Voor 

het maken van een afspraak bel dan met 085 489 99 30 of ga voor meer infor-

matie naar www.aortastichting.nl. 

 

Echowonder bevindt zich in het geboortecentrum aan de Kruislaan 4a in 

Hoofddorp. 

Els van Dongen-Caarls 

http://www.aortastichting.nl
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Notulen ledenvergadering 23 mei 2018 bij Event Center Fokker.  
 

Aanwezige bestuursleden:  

Els van Dongen-Caarls interim voorzitter, Stef Rijke Penningmeester / 

notulist, Ina Podt. 

Afwezig: Lo Gilles, Peter Numan en Martin van Beek wegens vakantie. 

 

1. Opening / mededelingen. 

Els van Dongen heet iedereen welkom en stelt de bestuursleden voor,  

daarna leest zij een gedicht. 

 

2. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt in de huidige vorm goedgekeurd. 

 

3. In- en uitgaande stukken. 

Er hebben zich acht personen afgemeld voor deze vergadering. 

Er zijn 45 aanwezigen inclusief bestuur. 

 

4. Notulen ledenvergadering 29-11-2017. 

De notulen worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd. 

Met dank hiervoor aan onze secretaris. 

 

5. Financieel verslag 2017. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het financiële verslag. 

 

6. Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2017. 

De kascontrolecommissie bestaande uit de dames Everaardt en Boon  

hebben alle financiële stukken in orde bevonden en vragen de vergadering 

het bestuur decharge te verlenen. 

 

7. Begroting 2018 en herziene begroting 2017. 

Er is een paar dagen voor de vergadering telefonisch contact geweest met  

Dhr. Van Puyfelik. 

In zijn beleving is het bestuur verplicht de financiële stukken eerder bekend 

te maken, zodat de leden tijd hebben om de stukken te bestuderen. 

Het bestuur kijkt na of zij dit verplicht is volgens de statuten en of het in het 

huishoudelijk reglement beschreven staat. 
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8. Verkiezing kascontrole commissie 2018. 

Mw. Everaardt neemt afscheid van de kascontrolecommissie.  

Het bestuur bedankt haar voor haar bewezen diensten. 

Mw. Boon zal nog een jaar de kascontrole verzorgen. 

Dhr. Kloppenburg geeft zich op voor de kascontrole van 2018.  

Mw. De Wit geeft zich op als reserve. 

 

9. Jaarverslag 2017. 

Geen vragen. 

 

10. Informatie van de evenementencommissie.  

Er wordt, na uitleg van Piet, een enquête formulier verspreid met het ver-

zoek deze in te vullen.  

Er staan diverse evenementen op waarbij men kan aangeven of men hier  

mogelijk gebruik van gaat maken. De resultaten van de enquête worden  

later door de EC bekend gemaakt. 

 

11. Bloemengroet. 

Els sluit de vergadering. Van de meegebrachte bloemen zijn boeketjes ge-

maakt en deze worden door diverse personen naar zieke leden of naar leden 

die aan huis zijn gebonden gebracht. 
 
12 rondvraag: geen vragen. 

 

13 sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst 

en inbreng.  
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Vernieuwingen in MeerNieuws.   

 

Een nieuw jaar: 2019 alweer. 

 

Soms is alleen al het begin van een nieuw jaar reden voor verandering.  

Bijvoorbeeld een nieuwe naam voor iets of voor een evenement. 

U heeft natuurlijk al lang gezien, dat de voorkant van deze MeerNieuws  

een nieuw front heeft. 

Ook de nieuwsbrieven, die via de mail verstuurd worden hebben dit nieuwe 

front. En zelfs de website heeft dit nieuwe front. Kijkt u maar eens op 

www.kbo-haarlemmermeer.nl 

 

In de tenaamstelling van onze verenging neemt Haarlemmermeer een be-

langrijke plaats in. Dit kwam in onze uitingen naar voren door het gemeente-

wapen en een kaartje met omtrek van de gemeente. 

Dus hebben wij onze uitingen aangepast met zowel het nieuwe gemeentewa-

pen als een kaart met omtrek van de nieuwe gemeente. 

 

Geen grote aanpassingen eigenlijk, maar hiermee zijn wij wel up-to-date. 

Wat wèl een nieuwigheid is, is het “blokje blokjes”, zoals dat u hierbij aan-

treft. 

De officiële naam voor zo’n blokje is QR-code; QR staat voor Quick Respon-

se. 

Wat kun je met zo’n code? 

QR-codes kunnen toegepast worden om makkelijker en/of meer informatie 

te verschaffen. Voor het gebruik is een smartphone nodig waarop een QR-

code app is geïnstalleerd. 

 

Na het opstarten van deze app kan, door de camera van de smartphone op 

de QR-code te richten, meteen de verborgen informatie beschikbaar.  

In ons geval is dat een verwijzing naar de website van KBO-

Haarlemmermeer. Probeert u maar eens met de QR-code 

hieronder. 

Open de app QR-code lezen en richt de camera op de  

QR-code. 

 

http://www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Er opent een schermpje met de vraag (of soortgelijk) 

Open URL  

http:www.kbo-haarlemmer.nl  

Annuleren of OK 

 

Uiteraard tikt u op OK en u krijgt meteen toegang tot onze website. 

We zijn benieuwd naar uw ervaringen. 

 

Namens PR&C, Martin van Beek 

Veilig langer thuis wonen 

  

(Vervolg van blz. 5). 

 

U sluit een abonnement af met Stichting ATA. Het tarief bestaat uit de 

huur van de apparatuur, de professionele opvolging ’s nachts en  

eventuele bijkomende diensten waar u zelf voor kiest.  

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten van perso-

nenalarmering.  

 

U huurt een alarmapparaat en een alarmknop die u draagt om uw hals of  

om uw pols. U kunt zelf aangeven welke vorm u het prettigst vindt. Er zijn 

ook mobiele apparaten beschikbaar zodat u ook als u in de wijk loopt of 

fietst mobiel kunt alarmeren.  

 

De aanvraag voor personenalarmering verloopt via 

www.personenalarmering-haarlemmermeer.nl. Stichting ATA neemt contact 

met u op en geeft nadere informatie over de mogelijkheden en het bijbeho-

rende abonnementstarief. Zij maken een afspraak voor de installatie bij u 

thuis. U kunt ook bellen: 020 592 31 31.  
 

Meer informatie vindt u op onze website, www.kbo-haarlemmermeer.nl 
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Midweek 2019 (3 t/m 7 juni).  

Er is nog slechts één kamer beschikbaar voor twee 

personen. U kunt zich alleen nog opgeven voor de  

reservelijst 

 

De tweede dag. 

Na een drukke reisdag en een avondprogramma, vandaag, ter afwisseling, 

een rustige dag.  

We vertrekken om 10.15 uur voor een rondrit met een gids door de mooie 

Ooijpolder en over de Zevenheuvelenweg rondom Groesbeek. Na de lunch 

gaan we naar de Aalshof in het Brabantse plaatsje Haps waar Conny van de 

Besselaar u vertelt over de kip en het ei. Hier ook koffie met koek en daarna 

smullen van de créme brûlée en een paar soorten advocaat.  

De middag wordt besloten met een eier-tikwedstrijd waar ook een winnaar  

uitkomt. Wie o wie zal dat zijn? Het diner gebruiken wij in ons hotel en  

 ’s avonds spelen we met z’n allen bingo.  

De drankjes tussen 17.30 uur en 19.30 uur, dit geldt voor koffie, thee, fris-

drank, bier en ook voor wijn, zijn gratis. 

 

Dinsdag 19 maart; rondvaart Haarlem 

Wij gaan een rondvaart maken langs de histori-

sche binnenstad van Haarlem. Wij zien o.a. Molen De Adriaan, het Tey-

lershofje en de Basiliek St. Bavo.  

Ons allen wel bekend maar vanaf het water toch een heel andere beleving. 

Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en/of een lunch te gebruiken 

bij het Teylertje  aan het Spaarne. Wij verzamelen om 9.50 uur op het station 

( bij het winkeltje ) in Hoofddorp en nemen de bus van 10.00 uur naar Haar-

lem. De kosten van de rondvaart bedragen € 13,50 p.p.  

Aanmelden bij Ydi Langenberg of Piet van de Coevering, zie blz. 26.  
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Dagtochten met Doelen Coach Service. Voor al deze dagtochten geldt,  

opgeven bij Ina Podt of Ydi Langenberg, zie blz. 26. 

Maak uw keuze uit onderstaande dagtochten. Wij zien uw deelname graag 

tegemoet. 

 

Dinsdag 30 april; Kleurrijk Julianadorp. 

Het bloembollengebied in Noord Holland. We starten met koffie of thee en 

gebak en dan maken we een bustour door Julianadorp, rijden naar Anna 

Paulowna en brengen een bezoek aan de Poldertuin. Ter afsluiting kan er een 

bosje tulpen geplukt worden! 

Vertrektijd: Hoofddorp Van Stamplein 8.45 uur, Zwanenburg Dennenlaan 

9.05 uur. Terugreis ca. 16.00 uur  

Kosten € 45,= voor entree, koffie/thee, lekkernij, koffietafel, rondrit en bosje 

tulpen.  

Aanmelden voor alle dagtochten bij voorkeur per mail met vermelding 

van uw telefoonnummer.  
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Dinsdag 16 juli; De Vecht en Loosdrechtse Plassen.  

U gaat hier genieten van een rondvaart van drie uur. Aan boord: koffie of 

thee met cake en een lunch. U ziet de prachtige kastelen en landhuizen aan 

u voorbij glijden.  

Vertrektijd Dennenlaan Zwanenburg 8.45 uur; Van Stamplein Hoofddorp 

9.05 uur. Terugreis 14.30 uur. 

Kosten € 45,= voor de koffie/thee met cake en de lunch aan boord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 26 augustus; Visserijdagen in Den Oever.  

De bus is reeds vol, maar er wordt een tweede bus ingezet! 

Een feest in dit pittoreske vissersdorpje bij de Afsluitdijk. De vissers-

mannen kunnen alles vertellen over de vissen, garnalen, mosselen, het 

schip, de netten en het woeste leven op zee. Er zijn veel kraampjes in en 

rond de visafslag. Er is ook een grote visshowtafel waarop talloze vissen 

worden tentoongesteld. Om 12.00 uur kunt u gratis meevaren op een vis-

kotter tijdens de vlootschouw.  

Vertrektijd: 08.45 uur Van Stamplein Hoofddorp, 09.05 uur Zeemanlaan  

(bij AH) in Badhoevedorp. Terugreis 15.30 uur.  

Kosten € 20,= p.p. incl. meevaren op een viskotter tijdens de vlootschouw. 

 

Dit jaar zullen wij o.a. nog dagtochten aanbieden naar Rotterdam, alsmede 

naar de Hoekse Waard met een bezoek aan natuureiland Tiengemeten,  

bezoek aan museum Rien Poortvliet en nog meer. 
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Commissie Welzijn – omzien naar elkaar 

Een van onze nieuwste vrijwilligers is Anneke van der 

Putten. Sinds een paar maanden bezoekt zij de oudere 

leden in Vijfhuizen en op verzoek  

van Els van Dongen wil zij zich aan u voorstellen. 

 

Ik ben Anneke, 62 jaar, geboren in Haarlem, maar ik 

woon sinds 1978 in Vijfhuizen. Ik heb in winkels in Haarlem gewerkt 

(hoofdzakelijk in brood  

& banket). De bakker waar ik werkte, leverde brood aan Supermarkt  

Van der Putten in Vijfhuizen en zo leerde ik mijn toekomstige man kennen.  

In 1978 ging ik in de winkel van mijn schoonouders werken, dus de meeste 

inwoners van Vijfhuizen kennen mij daarvan. 

 

Ik heb van 2005 tot 2015 in een verzorgingshuis gewerkt. Dat vond ik leuk 

werk, maar wegens boventalligheid werd ik ontslagen. Zie dan nog maar 

iets te vinden als je tegen de 60 loopt. 

Vandaar dat ik reageerde toen er vorig jaar een oproep stond in de Meer-

Nieuws, dat ze iemand zochten om 80 plussers te bezoeken in Vijfhuizen. 

Toen dacht ik: “Dat is wat voor mij om te gaan doen.”  

 

Ik heb mij aangemeld en met Els contact gehad en ik werd goed bevonden; 

dus hier ben ik dan. 

In oktober en november heb ik al enkele 80 plussers bezocht en in januari 

ben ik weer verder gegaan met afspraken maken om u, Vijfhuizenaren bo-

ven de 80, te gaan bezoeken.  

Wellicht horen en zien we elkaar binnenkort. Anneke. 

Stelt u een bezoekje op prijs of weet u iemand die graag bezoek ontvangt 

bel of mail dan naar: 

Marrie Terlouw 

tel. 023-5640281 of  

marriekroon@hetnet.nl 
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SAMEN IN GESPREK 

over veerponten in het Nederlandse landschap. 

 

Water is van grote invloed op het dagelijks leven in Nederland. Kanalen, ri-

vieren en slootjes versperren de doorgaande weg over land. Er zijn talloze 

veerponten in Nederland. De mens zoekt steeds weer de overkant: De pont  

als brug naar school, werk of geliefden. Nog steeds, of eigenlijk steeds meer. 

 

Pieter de Bock laat ons ervaren dat veerponten onmisbare schakels zijn in  

het Nederlandse landschap. Hij neemt ons mee vanuit de historie naar de 

tegenwoordige tijd en laat zien hoe de pont en het gebruik van de pont zich 

heeft ontwikkeld. 

 

Na de pauze toont hij de documentaire "Veerkracht", welke gaat over het 

dagelijks leven op de Nederlandse ponten, kleine fietspontjes, grote autove-

ren, van Amsterdam tot Curaçao. Over de romantiek van het veerpontje ver-

sus het sappelende, soms keiharde bestaan. 

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

de parochie Joannes de Doper. Inlichtingen: j.j.bergsma@live.nl of tel. 

565.24.00 

SAMEN IN GEPREK over  

Veerponten in het Nederlandse land-

schap. 

op donderdag 7 maart van 14.00 tot 16.00 

uur in het Parochiehuis, Kruisweg 1073, 

Hoofddorp. Opgave niet nodig,  

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  

‘U komt niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeer-

kaart’ door Els van Dongen-Caarls  

Een van onze leden diende bij de Sociale Dienst van de Gemeente een aan-

vraag in voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). En, zoals gebruikelijk, 

kwam er een keukentafelgesprek maar mevrouw was niet tevreden over de 

behandeling van de casemanager. 
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Deze had bij het weggaan, zonder enige toelichting gezegd: “Ik geloof niet 

dat u een GPK krijgt.”  

Dit viel haar enorm tegen en ze vroeg mij voor haar te bemiddelen. Ik belde  

de Sociale dienst, aan mij werd verteld dat op 90% van de aanvragen negatief 

gereageerd wordt. Een casemanager kan niet beoordelen of de aanvrager 

100mtr. kan lopen, daarvoor moet een aanvraag ingediend worden bij Ar-

gonaut. Voor het bezoek aan de keuringsarts moet ruim € 209.- betaald wor-

den. Wij vonden dat beiden heel redelijk en dus zorgde mevrouw voor die 

aanvrage. 

Mevrouw heeft moeite met ademhalen, ze moet dus regelmatig stilstaan om 

op adem te komen, zeker met een zware boodschappenkar. En daar gaat het 

haar om, ze wil zelfstandig boodschappen doen. Ze heeft een eigen auto en 

wil niet afhankelijk zijn. 

We gingen samen naar de keuringsarts en hadden er alle vertrouwen in dat 

het goed zou komen. De arts was heel begaan met het lot van de cliënte, 

maar ze moest het toch afwijzen. Zij zei dat maar weinig aanvragen worden 

gehonoreerd. Een enorme teleurstelling voor mevrouw. 

Het is geen centenkwestie, zoals ik veronderstelde, maar het gaat erom dat er 

te weinig GPKen zijn. De arts vroeg of mevrouw geen lijstje ontvangen had 

waarop de criteria stonden waaraan ze moest voldoen. Dan was haar duide-

lijk geworden dat het geen zin had een keuring aan te vragen. 

Een paar weken later kwam de brief met de afwijzing en daar stond in. 

Om een GPK te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

• U moet aantoonbaar langdurig een beperking hebben waardoor u niet 

meer dan 100 meter achtereen kunt lopen of altijd in een rolstoel zit of 

nog wel kunt lopen, maar een ernstige beperking heeft waardoor u een 

parkeerkaart nodig heeft. 

• u heeft een rijbewijs en rijdt zelf in een auto of  

• u heeft altijd hulp nodig om van deur tot deur te reizen. 

 

In het begeleidende schrijven staat dat mevrouw niet in staat geacht mag 

worden 100 meter te overbruggen, maar dat ze niet continue afhankelijk is 

van begeleiding. Het leek de aanvraagster en mij verstandig om u, onze le-

den, deze ervaring te vertellen zodat u heel goed nadenkt voor u een me-

disch advies vraagt aan Argonaut. U kunt die € 209.- beter ergens anders aan 

besteden. 



  18 

 

  

 

 

 

 

Zondagmiddag Podium 

Programma maart 2019 

 

3 maart 14.00 uur 

Badhoevedorp Het Dorpshuis 

Herkenbaar toneelspel ‘Drie schone jurken en een schuldgevoel’  

door Hare Majesteit TheaterProjekten. 

 

10 maart 14.00 uur 

Rijsenhout Dorpshuis De Reede, Schouwstraat 16 

Spannende eigen sound met Jazz Match. 

 

17 maart 14.00 uur  

Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 

Het koor FF-Anders met een gevarieerd programma Nederlandstalige  

Liederen. 

 

24 maart 14.00 uur  

Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm  

Passievolle Russische muziek van pianiste Nadezda Filippova. 

 

31 maart 14.00 uur  

Hoofddorp De Jeugd van Gisteren 

A Men’s Passion met ‘De wereld rond in 80 minuten. 

 

 

Kosten: 

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

Kaartverkoop en RegioRijder:  

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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In aanloop naar de passietijd voert het  

Christelijk Gemengd Koor CANTAMUS uit Hoofddorp de  

St. John Passion  van de Britse componist Bob Chilcott uit.  

 

De bekendste Johannespassie is uiteraard die van Bach. Er zijn echter meer 

componisten geweest die het lijdensverhaal van Christus op muziek hebben 

gezet naar het evangelie van Johannes. De St John Passion van de koor-

componist Bob Chilcott leent zich zeer goed voor de diepe emoties van het 

verhaal. Dat komt vooral doordat de muziek zijn wortels heeft in de tradities 

van de anglicaanse  kerkmuziek. Wat dat betreft roept Chilcotts  Passie  

eerder herinneringen op aan de Crucifixion van John Stainers (1887) dan aan 

de ‘Johannes’ van Bach. 

 

Tijdens dit concert worden ook drie werken van Felix Mendelssohn uitge-

voerd, waaronder de bekende Psalm 42 “Wie der Hirsch schreit.” 

Deelnemende solisten zijn: Jeannette van Schaik sopraan, Erik Slik tenor, 

Rick Zwart bas/bariton. Verder zal de begeleiding bestaan uit Jaco van  

Leeuwen, orgel en leden van het Nederlands Begeleidingsorkest.  

De algehele leiding is in handen van Una Cintiņa.  

 

De uitvoering zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart 2019 in de Protestantse 

Gemeente De Rank, Eugenie Previnaireweg 14, 2151 BE Nieuw-Vennep.  

Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:30 uur). 

 

Kaarten à € 18,50 (kinderen € 5,00) verkrijgbaar aan de zaal, bij onze koorle-

den, via  023-5625584  of onze website www.cantamus.nl  

http://www.cantamus.nl


  20 

 

De roosjes voor Oma 

  

Gezeten in haar stille hoekje 

 zit Oma met haar omslagdoekje, 

toen zij door slaap werd overmand,  

met de rozenkrans nog in haar hand. 

 

Daar kwam haar dochter op bezoek,  

met bloemen, kindje en krentenkoek. 

Het ventje bleef verwonderd staan. 

Wie heeft Oma iets aangedaan? 

Wat is dat voor een ketting daar,  

en Oma och, zij lachte maar. 

 

Geduldig heeft zij hem uitgelegd,  

dat men daar rozenkrans tegen zegt. 

Kijk, als ik ieder dag hier zit,  

en dan zo’n klein kraaltje bid, 

een engeltje voor mij alleen  

dat roosjes rijgt rood en wit aaneen.  

En kom ik straks bij de lieve Heer,  

dan legt het engeltje de roosjes neer. 

Want daaraan ziet Petrus dan  

waar hij mij nederzetten kan. 

 

 

Bij veel roosjes mag ik zitten gaan,  

en bij weinig achteraan gaan staan. 

Het ventje lacht, hij is pas vier  

en zegt: “lieve Oma blijft toch hier. 

Straks word ik flink en groei ik 

groot,  

dan pluk ik rozen wit en rood”. 

En Oma’s hand zo smal en klein,  

rust op zijn bol, zij zegt:  

“Dat vind ik fijn.” 

 

Ingezonden   door  

mevr. Ans Emmerik. 

“Iedere avond na de warme maaltijd 

moesten wij op onze knietjes om de 

rozenkrans en de Litanie van  

Maria  te bidden, ook de aanhang, 

die erbij kwam, moest er aan gelo-

ven. Ik heb dit zeker 10 jaar gedaan. 

Ik heb inmiddels een nichtje van 70 

jaar en zij heeft er nog zere knietjes 

van”. 
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In meerdere geloofstradities wordt een snoer van kralen gebruikt om te bid-

den, te mediteren, tot rust te komen. Het christendom was de laatste grote 

godsdienst die het gebruik van gebedskralen invoerde.  

In de katholieke traditie werd het in de Middeleeuwen een wijdverspreid 

middel om de gebeden (Onze Vader, Weesgroet) te tellen en te onthouden. 

Het is mogelijk dat dit gebruik overgenomen werd van de Arabieren tijdens 

de kruistochten. Het kan ook zijn dat het zich onafhankelijk ontwikkelde. 

 

Voor veel Indianenstammen is het werken met kralen een meditatief ritueel. 

De kralen die worden gezien als een geschenk van God, worden al meer dan 

8000 jaar verhandeld, geregen om verdragen op te tekenen, gebruikt om 

overgangsrites te markeren en religieuze ceremonies te vieren. 

 

Gebedskralen werden vroeger gemaakt van echte bloembladen .Katholieke 

rozenkransen werden ook geperst van een pasta van rozenblaadjes  en deze 

middeleeuwse traditie bestaat nog tot op de dag van vandaag. De geur van 

zo’n rozenkrans kan nog 10 jaar behouden blijven. 

 

Bron: Gray Henry, Een snoer van gebeden 

Gebedskralen:  

 Islam    Tibetaans   Boeddhistisch  
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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 2019:   kopij   bezorging 

194 April     11 maart  26 maart 

195 Mei      15 April  30 April 

196 Juni     13 mei  28 mei 

197 juli/augustus    10 juni  25 juni. 

 

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

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

 

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 leden-

administrateur 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. 

mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
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Inschrijfformulier 2018/2019  

Katholieke Bond van Ouderen   

 

Hierbij meldt/melden ondergetekende(n) zich aan als lid van de KBO Afde-

ling 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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BIJ DE 

Mag ik mij even voorstellen. 

 

Mijn naam is Frans Hessels. Ik woon met mijn echtgenote sinds 1976 in 

Hoofddorp. 

Mijn leeftijd is 67 jaar en ben dus in het KBO gezelschap nog een Benjamin. 

Een van mijn hobby’s is het luisteren naar muziek. Daarvoor heb ik de be-

schikking over een goede audio installatie. Mijn gehoor is dus blijkbaar nog 

relatief goed te noemen. 

 

Ik probeer daarnaast als supporter van de 1ste teams van Hockeyclub de  

Reigers zoveel mogelijk de thuiswedstrijden bij te wonen. Diverse jaren ben 

ik ook als vrijwilliger betrokken geweest bij de club. Een  andere activiteit, 

waarmee ik mij bezig houd, is het spelen van tafeltennis op recreatief niveau. 

 

Nadat ik  de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt, is er meer tijd voor  

andere zaken, zoals het zich verdiepen in kunst, cultuur en filosofie. 

Onlangs hebben mijn vrouw en ik een tweede kleindochter gekregen.  

Wij passen met veel plezier regelmatig op. 

 

Vriendelijke groeten Frans Hessels.  
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Ruimte voor  

uw  

advertentie 
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Welzijn 

Els van Dongen-Caarls 

Pater Damiaanstraat 78 

2131 EM Hoofddorp 

tel. 023-5612273 

email: 

welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Evenementen/Activiteiten 

Vacant.  

Penningmeester 

Stef Rijke 

Waterwolf 67 

2131 HP Hoofddorp 

tel. 023-5630321 

email: 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

Secretaris  

Peter Numan 

Fideliolaan 40 

2152 PS Nieuw-Vennep 

tel. 0252-673587 

email: 

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 

PR&C, Webmaster 

Martin van Beek 

Waddenweg 155 

2134 XL  Hoofddorp 

tel. 06-29293066 

email: 

webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

Ledenadministrateur 

Lo Gilles 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

tel. 023-5640959 

email: 

ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

Voorzitter  

Vacant 

Interim voorzitter 

Els van Dongen-Caarls 

Bestuur 

Redactie MeerNieuws 

Lida Schutte-Caarls 

Lindholm 259 

2133 CT Hoofddorp 

tel. 023-5630600 

email: 

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

PR&C email: publicrelations@kbo-haarlemmermeer.nl 

Redactie nieuwsbrief 

Wim Dijksterhuis 

Söderblomstraat 80 

2131 GM Hoofddorp 

tel. 023-5556734 

email: 

kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl  
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Voorzitter: Piet v.d.Coevering.  

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

 

Stedenbezoek/dagtochten 

Mw. I.Podt. tel. 023-5625979, email: evenementen@kbo-haarlemmermeer.nl 

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 

Mw. J. Boon. tel. 023-5616626 

 

Midweek 2019 

Mw. B. Everaardt 

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

Dhr. F. Hessels. tel. 023-5612815, email: hessels@quicknet.nl 

 

Bij opgave graag telefoon-en of mailgegevens vermelden 

 

Evenementen/Activiteiten  

Distributeur MeerNieuws 

Martin van Beek. tel. 06-29293066, email: webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 
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