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Deze maand is het mijn beurt, als bestuurslid van de KBO Zuid-Holland, om een woordje te
schrijven voor het katern.
Half november viel er een brief in de bus van het pensioenfonds dat het pensioen in 2015
niet verhoogd gaat worden. Dan mag je nog blij zijn, want er zijn ook genoeg pensioen
fondsen die het pensioen verlagen.
Een paar weken daarvoor las ik in de krant dat, in verband met de uitstekende beleggingen
van het pensioenfonds, degenen die daar over gaan een bonus uitgekeerd krijgen.
Snappen we dat nog? Zijn ook de werknemers en de bestuurders van het pensioenfonds so
lidair en nemen die ook genoegen met een pas op de plaats? Ik denk het niet.
Maar hebben wij eigenlijk te klagen, Nederland heeft immers één van de beste pensioen
stelsels ter wereld. Maar toch, er is nog steeds een groep ouderen die moet rondkomen van
AOW met of zonder een klein pensioentje. Kijken we buiten onze grenzen dan zie je vaak
een ander beeld. Via een andere organisatie kom ik regelmatig in Midden-Amerika, in Pana
ma. Een lang gerekt land met niet zoveel inwoners. De verschillen tussen rijk en arm zijn er
erg groot. Geen AOW en ook voor veel mensen geen pensioen.
Ongeveer 5 jaar geleden heeft de toenmalige president er voor gezorgd dat de inwoners
van 70 jaar en ouder een uitkering van de staat krijgen van $ 100.- (omgerekend ongeveer
€ 90,--) per maand. Weduwen, die in de binnenlanden wonen, krijgen in sommigen gevallen
een uitkering van $ 50.- (omgerekend ongeveer € 45,--) per maand. In dit perspectief is het
in Nederland natuurlijk een stuk beter. Als ik dan weer terug ben in Nederland, kan ik weer
voor een hele tijd vooruit en ben ik dankbaar dat ik hier mag wonen.

Hans van Mullekom
penningmeester
KBO-Zuid-Holland

Zuid-Holland
Zuid-Holland

	
  

Interview
Henk Heijltjes

Alle zaken rondom
zorg komen samen
Aan het woord is Dirk Iest, als docent verantwoordelijk voor het opleiden van
Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) bij de KBO Zuid-Holland. Zelf is hij ook
Ouderen Adviseur in de gemeente waar hij woont bij de plaatselijke KBO-afde
ling van Nootdorp.
e zorgtaken zijn per 1 janu
ari 2015 door de Rijksover
heid overgedragen aan de
Nederlandse gemeenten.
Deze zijn al geruime tijd
bezig om alle taken zo goed mogelijk te
kunnen uitvoeren, ook voor senioren.
Bezuinigingen maken ook deel uit van
deze overdracht. Het is dus de taak van
gemeenten om de zorgtaken zo in te
richten dat het beschikbaar en betaal
baar blijft voor iedereen. Het is volgens
Dirk Iest duidelijk dat het op de oude
manier niet meer kon, omdat dit veel te
duur werd. Daardoor geldt niet meer ‘Ik
heb recht op’ maar samen, via onder an
dere keukentafelgesprekken, wordt naar
een passende oplossing gezocht voor
een probleem.
Doordat de taken van de nieuwe Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
nu bij de gemeente liggen, kunnen zij
kennis van en inzicht in de samenleving
gebruiken om mensen en instanties aan
elkaar te koppelen. Een mooie taak maar
ook een uitdaging voor de Vrijwillige Ou
deren Adviseurs, de KBO afdelingen en
de KBO Zuid-Holland.
De VOA’s die de senioren - niet alleen
leden - bezoeken, zijn vooral opgeleid
om te luisteren en te adviseren. Daarbij
is het van groot belang dat zij het ver
trouwen hebben en behouden van senio
ren. Zij kunnen op hun verzoek ook seni
oren bijstaan bij keukentafelgesprekken.
Belangrijke zaken zijn bijvoorbeeld kwali
teit van leven maar ook belangen-
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Dirk Iest

behartiging van de senioren bij wie ze
op bezoek komen. Door de bezuinigin
gen ontkomen ook senioren er niet aan
dat zij straks zelf meer zullen moeten bij
dragen aan hun zorg. In Nederland is de
leeftijdsopbouw van de bevolking zoda
nig dat over 15 jaar 40 procent van de
bevolking 60-plusser is. Dat betekent
eventueel meer doorverwijzingen naar
zwaardere en duurdere zorg. De verzor
gingsstaat zoals wij die kennen, kán fi
nancieel gewoon niet meer. Vooral de

VOA zal in de gaten moeten houden dat
er altijd een vangnet zal blijven bestaan
voor degene die dit nodig heeft.
In de keukentafelgesprekken zal met
name gekeken moeten worden naar wat
mensen zelf of met behulp van hun om
geving (ook mantelzorg) kunnen oplos
sen. Daarbij blijft van belang dat er voor
senioren individueel maatwerk geleverd
moet kunnen worden.

Historie
Els Daamen

Romeinen in onze
achtertuin
Toen wij 25 jaar geleden onze jaren 30-woning aan de rand van Leiden-Oost be
trokken, hadden we er nauwelijks vermoeden van, in welke bijzondere omge
ving we terecht waren gekomen.
Aan de voorkant de levendige en drukke Hoge Rijndijk met uitzicht op de Oude
Rijn, maar aan de achterzijde een volslagen andere wereld.
en landelijke rust, met sloot
jes, knotwilgen , paadjes waar
alleen fietsers en voetgangers
mochten komen, hier en daar
wat huizen, stukjes weiland en
grote tuinen. We zagen toentertijd
namen als ‘Castellumweg’, ‘Matilotun
nel’, ‘Roomburg’ en ’Park die Leythe’.
Namen die ons direct intrigeerden, maar
waar ze vandaan kwamen, moesten we
nog wel ontdekken.
Algauw kwamen we erachter dat ons
huis stond aan de rand van een gebied,
dat al in de Romeinse tijd bewoond
werd. Tegenwoordig heet dit gebied
‘Roomburg’ en het grenst aan de plaats
waar het Romeinse Castellum (fort) Mati
lo zich moet hebben bevonden. Het
werd vermoedelijk in het jaar 47 na Chr.
gesticht op een destijds strategische
plaats, waar diverse waterlopen bij elkaar
kwamen, namelijk de Rijn (nu de Oude
Rijn), het kanaal van Corbulo, de Zijl en
de Warmonder Leede (Leithe). Dit was
de noordgrens van het Romeinse Rijk, de
zogenaamde limes (Latijn voor ‘grens’).
We woonden amper zes jaar in Leiden
toen enkele honderden meters achter
ons huis een bronzen ruitermasker werd
gevonden, vermoedelijk uit eind van de
eerste of het begin van de tweede eeuw
na Chr. In het Leidse Rijksmuseum van
Oudheden is dit prachtige masker te be
zichtigen. Het heeft de bijnaam ‘Gordon’
gekregen vanwege de vele krulletjes die
het gezichtsmasker omlijstten. Maar er

Zes wachttorens begrenzen het park aan
de oost-, west – en noordzijde. De ‘li
mes’ loopt er dwars doorheen.
Overal in het park zie je beelden, teksten
en herinneringen aan de historie van
deze bijzondere plek, zoals de kade van
het kanaal van Corbulo, een beeld van
een spatha (Germaans zwaard) of het
Middeleeuwse St. Margarethaconvent.
De gemeente Leiden heeft aan de rand
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werd nog veel meer gevonden, zoals ge
bruiksvoorwerpen, paardenskeletten,
bronzen beeldjes en Romeinse gevelste
nen uit Matilo.
Nadat de huidige woonwijk Roomburg
was voltooid, begon men in 2010 aan de
reconstructie van het Castellum Matilo.
De aanleg hiervan heeft bijna vier jaar
geduurd. Het castellum is bovengronds
zichtbaar gemaakt in een thematisch
park, in samenspraak met de omwonen
den. Het werd in september 2013 feeste
lijk geopend.

van Roomburg, langs de A4 bij Leiden
Oost, een ruime parkeerplaats ingericht
voor belangstellenden die Park Matilo
willen bezoeken. Het park is te allen tijde
vrij en gratis toegankelijk.
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Bewegen
Harry Westerik

Houd uw hersenen
fit
Een oud gezegde 'rust roest' is ook van toepassing op onze hersenen. In de af
gelopen jaren was er veel media-aandacht voor het brein. Na een 'korte pauze'
is het brein weer terug in de media. Dit is mede de verdienste van Erik Scher
der, hoogleraar neuropsychologie aan de VU Amsterdam, en hoogleraar bewe
gingswetenschappen in Groningen.

Dat lichaamsbeweging goed is voor onze
gezondheid was al langer bekend, maar
dat het ook een positieve invloed kan
hebben op onze hersenen is de afgelo
pen jaren op basis van wetenschappelijk
onderzoek steeds duidelijker geworden.
Laat je hersenen niet zitten
In het in 2014 verschenen boek “Laat je
hersenen niet zitten” laat Erik Scherder
zien hoe lichaamsbeweging de hersenen
jong houdt. Hierbij is gewoon bewegen
al voldoende. De “Nederlandse Norm
Gezond Bewegen” gaat uit van minimaal
5 dagen per week een half uur matig in
tensief bewegen voor volwassenen.
In de Inleiding van zijn boek adviseert
Scherder zijn lezers het boek vooral niet
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in één adem uit te lezen, dan zit je name
lijk te lang achter elkaar.
Door lichamelijke beweging ontstaat er
een betere doorbloeding van de herse
nen en er ontstaat celgroei, waardoor de
activiteit van onder andere de hippocam
pus, een belangrijk geheugengebied dat
een centrale rol speelt bij het leren, posi
tief wordt beïnvloed. Volgens de Hersen
stichting zorgt regelmatig met inspan
ning bewegen er dan ook voor dat we
minder geheugen- en concentratiepro
blemen hebben.
Dat regelmatige lichamelijke beweging ,
goed is voor lijf en geest begint gelukkig
steeds meer door te dringen. Zo worden
er steeds meer activiteiten georgani
seerd om dit te stimuleren. Ook binnen
KBO afdelingen zie je initiatieven op dit
vlak in de vorm van wandel- en/of fiets
tochten. Veel gelezen en bekend zijn ook
de prachtig beschreven wandeltochten
van Herman Post in de Nestor.
Wandelen in Zuid-Holland
Ook de KBO Zuid-Holland wil een steen
tje bijdragen, door vanaf nu regelmatig
tips te geven over mooie wandel- en/of
fietstochten in deze regio. Dit keer
nemen wij u mee naar het fraaie, door
Natuurmonumenten beheerde gebied
van de Nieuwkoopse Plassen.
In dit gebied is een prachtige wandeling
uitgezet in het sprookjesachtige 'Lusthof
de Haeck'. De route heeft een lengte
van zo’n 3,5 kilometer en duurt ongeveer

een uur. Deze wandeling voert je via
bochtige paadjes langs bomen, kleurrijke
mossen, rietlanden, velden met vele
soorten bloemen en kruiden, over brug
getjes en langs watertjes. Het is een
wandeling die in elk jaargetijde aantrek
kelijk is. De paden zijn half verhard, dus
wandelschoenen zijn aan te raden. Op
de website van Natuurmonumenten is
een kaartje te vinden waarop de route
staat uitgetekend. Voor degenen die
meer willen zijn er volop andere wandel en fietsmogelijkheden rond de Nieuw
koopse Plassen.

Aan de uitgave van dit katern werkten
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Annelien den Boer

