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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden, 

Vorige maand heb ik u bericht dat de Algemene Ledenvergadering niet door kon gaan. Op dit moment 
denken wij toch, dat er op niet al te lange termijn mogelijk een ALV gehouden kan worden. Er zijn al heel 
wat van onze leden gevaccineerd en het tempo van de vaccinaties lijkt omhoog te gaan. Er is dus pers-
pectief voor wat meer optimisme. Komende maand zouden we wel eens allemaal gevaccineerd kunnen 
zijn. Wij denken, dat het misschien mogelijk is om 3 of 10 juni als streefdatum aan te houden. We zullen 
daar binnenkort over vergaderen en u daarvan op de hoogte houden. 

Positieve Gezondheid 
Het Institute for Positive Health (iPH) en seniorenorganisatie KBO-PCOB hebben het initiatief genomen 
om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid breder uit te dragen. Positieve gezondheid is een bena-
dering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal 
stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op 
de beperkingen of ziekte zelf. Wij verwachten de komende tijd meer aandacht voor dit onderwerp en 
hopen u op de hoogte te houden. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Wij hebben u al op de hoogte gehouden van onze acties die 
gericht zijn op de politieke partijen van de gemeente Zuidplas. 
Komende tijd gaan de politieke partijen weer hun partijpro-
gramma's schrijven. Zoals u weet, hebben zij onze informatie in 
de vorm van het Manifest “Waardig Ouder Worden 2.0” ter be-
beschikking gekregen. We blijven aandacht vragen voor onze 
belangen.  

Interview met de wethouder 
Middels een mail van de communicatieadviseur kregen we het voorstel om een column of een interview 
met wethouder Daan de Haas in onze Nieuwsbrief op te nemen. Wij hebben hier graag gebruik van 
gemaakt. We hebben gekozen voor de vorm van een interview. Dit interview heeft op 8 april plaats 
gevonden en in deze nieuwsbrief vindt u het eerste deel terug. 
Afgelopen periode hebben we (voor het eerst met het communicatieprogramma Zoom) vergaderd met 
het SVO. Besproken onderwerpen waren onder meer het “manifest Waardig Ouder Worden 2.0", de 
(niet ontvangbare) lokale omroep en Veiligheid visueel beperkte senioren. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot 

Oproep: wil u meehelpen ?  

In vervolg op het stuk van de voorzitter in het aprilnummer, doen wij een oproep aan alle leden om  
plekken in onze gemeente te melden waar men moeite heeft  bij oversteken of andere ongewenste 
verkeerssituaties zijn. Als u zo’n situatie kent of tegenkomt, denkt u dan niet: “Dat zal iemand anders al 
wel gemeld hebben” want dat hoeft niet zo te zijn. Als àlle leden van de KBO / àlle bewoners van onze 
gemeente meehelpen om onze straten en pleinen begaanbaar te maken voor allen, dan worden we echt 
een inclusieve samenleving waar ook plaats is voor mensen die slecht ter been zijn, geen goed zicht 
(meer) hebben of een ander fysiek of mentaal probleem hebben. U maakt het verschil !  
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Spreuk van de maand mei 

“Regen en wind  

in het midden van mei,  
maakt de boeren  

vast niet blij.” 
 

LIEF EN LEED 
Kroonverjaardagen    

75 jaar  
12-5-2021 mevrouw S.M. Dekkers-Renes 
18-5-2021 mevrouw W.F.K. Reede  
25-5-2021 mevrouw J. Intven  
27-5-2021 mevrouw M.J.C. van Heerdt-de Wit  

80 jaar   
7-5-2021 mevrouw E.W. van Roon-Luybregts  
7-5-2021 mevrouw A. van Weelde  
9-5-2021 mevrouw J.C.M. Kox-van Ruitenbeek  
14-5-2021 mevrouw T.A. Lagerwaard-Scholte     

Overleden  
3 april 2021 Maarten Goedhart (77 jaar)   
 
Nieuw lid  
mevrouw J.M. (Mieke) Kroeskop-Bloemberg   

 

 

 

Advertentie 

Samenwerkings Verband Ouderenbelangen 
Zoekt een:     secretaris. 

Als je het leuk vindt om secretarieel werk te doen en je hebt interesse in het beleid van 
de gemeente Zuidplas is dit misschien een leuke tijdsbesteding voor jou. 

Naast de correspondentie zijn er 6 bijeenkomsten per jaar met een voorbereidings-
bijeenkomst van het bestuur. In SVO zijn KBO, PCOB en SAZ vertegenwoordigd.  

De bestuursfuncties zijn onafhankelijke posities. 
Voorzitter Siem van Loon, penningmeester Piet van der Spek 
Namens KBO zijn George Henkens en Marcel de Groot leden, 

Namens PCOB zijn Jeannet van Lange en Walter Penninga leden, 
Namens SAZ zijn Ellie Ham-Onderwater en Aad Stuivenberg leden. 

Informatie en of aanmelden bij Marcel de Groot : Voorzitter@kbozuidplas.nl - 06 24632705 

 

Bidprentje  
uit Lourdes 

mailto:Voorzitter@kbozuidplas.nl
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Met Gerard van Boheemen aan de koffie  

Een paar jaar geleden zat ik bij de chinees in de Dorpstraat aan het diner met de heren die de begraafplaats aan 
de ’s-Gravenweg onderhouden. Daar vertelde Plony de Groot dat de ruimte waarin wij zaten, ooit een danszaal 
was achter café de Jong. Ik vroeg waar ze toen woonde en ze vertelde dat ze in een boerderij woonde over de 
gele brug onder aan de dijk in de Zuidplas polder.  
Het jaar erna zat Jan van Boheemen naast me en vertelde ook over het dansen in deze zaal. Ik zei: “Grappig dat 
vertelde Plony me vorig jaar ook.” Ik vroeg aan Jan waar hij toen woonde en die antwoordde: “Je loopt de 
Dorpstraat uit, over de brug naar links en onder aan de dijk stond de boerderij van mijn vader.” “Nou dat is 
grappig,” zei ik, “daar woonde Plony ook!” Jan kijkt me verbaasd aan en zegt: “George, je gaat me nou toch niet 
vertellen dat je niet weet dat Plony mijn oudere zus is?” ”Euh, nou Jan ik wist dat niet, wel dat Gerard je jongere 
broer is.” Terwijl ik al zeker 10 jaar met Plony in Camerata zong, had ik dat nooit ontdekt! Inmiddels weet ik dat 
de oudste zus Marie is, die de eerste penningmeester was van de KBO!  
Zij woonden alle 4 op de boerderij aan de ande-
re kant van de Ringvaart, links onder aan de dijk. 
Nu heet het daar Parkmos. Als het ware aan het 
begin van de Parallelweg-Zuid. Op  foto 1 staat 
er een cirkeltje omheen. De boerderij is er niet 
meer en ik veronderstelde altijd dat die plaats 
heeft moeten maken voor het uitbreidingplan 
Zuidplas van Nieuwerkerk. Maar toen ik het er 
met Gerard van Boheemen ooit over had, bleek 
dat niet het geval te zijn. In het kader van een 
stukje in onze Nieuwsbrief over hoe het ooit was 
in ons dorp, dacht ik: “Ik moet Gerard eens een 
kop koffie geven en vragen om daar iets meer 
over te vertellen.”   Foto 1 
En dat gebeurde op 1 april. 

Vader (1894) en moeder van Boheemen (1896) boerden aan de Veurse Achterweg in Veur. Tegenwoordig is dat 
Leidschendam. Het gezin had toen 7 kinderen en op de boerderij werd als onverdeelde boedel gewerkt. Dan is 
het niet je eigen bedrijf en dus zochten vader en moeder een bedrijf voor zichzelf. Dat werd gevonden in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. In 1936 verhuisde de familie. Op de foto’s is de boerderij goed te zien. Te zien zijn 

twee langgerekte daken, waar onder in één over 
een derde het woonhuis en het andere deel 
schuur. En daarnaast nog een grote schuur en stal. 
Het was een veeteeltbedrijf. De grond waarop de 
boerderij stond was van het Hoogheemraadschap, 
zoals alle grond aan een dijk en daar rustte dus 
erfpacht op. De opstallen hadden vader en moe-
der  gekocht. Eigen land was er niet. De weide-
grond lag verspreid in Nieuwerkerk, een deel langs 
de Oostringdijk wat nu de Polderdreef is, een deel 
aan de dijk ter hoogte van kerkgebouw de Bron en 
een deel waar zich nu de Albert ’t Hartweg be-
vindt. Bij elkaar was het ongeveer 10 bunder 

denkt Gerard. Alle grond was grasland, er werden koeien geweid en het diende als hooiland. Dit verspreid 
liggende land betekende dat het verweiden van het vee wel een hele operatie was. Om over het melken maar 
niet te spreken. 
Vergelijk dat maar eens met het land van de familie Segers, waarover ik in de Nieuwsbrief van november 2020 
schreef. Alle land daarvan ligt direct achter de boerderij. 
Er was nog een belangrijk verschil. Vader Van Boheemen pachtte het land en die pacht moest ook elk jaar weer 
worden vernieuwd en daarmee kon ook de prijs weer worden aangepast.    
Op deze boerderij werden Jan en Gerard (1939) geboren. 
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De veestapel bestond uit ca 15 melkkoeien, jong vee en uiteraard een paard, waar vader als oud Huzaar, dol op 
was. Op de boerderij werd kaas gemaakt en melk verkocht, zowel aan de fabriek als aan de bewoners van de 
Parallelweg Zuid die het aan de deur kwamen halen. De boerderij was een gastvrije plek. In de oorlog toen veel 
mensen uit Rotterdam het land introkken op zoek naar eten, trok men ook door ons dorp. Vaak klopten mensen 
aan bij het politiebureau dat toen stond waar nu ongeveer de winkel het Kruidvat in het oude dorp staat. Men 
zocht onderkomen voor de nacht. De politie stuurde ze dan naar de boerderij onder aan de dijk. Bij de familie 
Van Boheemen was altijd nog wel plaats en een maaltijd was er ook altijd nog wel! 
In 1946  moest de oudste zoon in militaire dienst, maar de andere jongens waren nog niet oud genoeg om op de 
boerderij te werken. De opbrengst van de boerderij was niet groot genoeg om een betaalde knecht te hebben 
en dat betekende in 1949 het einde van het boerenbedrijf. Als nou één van de jongens persé boer had willen 
worden was het misschien anders gelopen. Als ik dit zo opschrijf en uitreken dat vader en moeder dus 13 jaar 
aan de boerderij hebben gewerkt en dan op je 53ste moet besluiten er mee te stoppen, stel ik me voor dat dat 
geen gemakkelijke beslissing was. Het betekende bovendien dat je nu voor een baas moet gaan werken.  

De oudere lezer zal zich echter wel herinneren dat de jaren na de 
oorlog geen vetpot waren voor agrariërs door de lage prijzen. Om te 
overleven moest het bedrijf wel een zekere grootte hebben en dan 
helpt gepacht land ook niet echt. Gelukkig waren de opstallen van de 
boerderij eigendom en kon het gezin op de boerderij blijven wonen. 
Vader kon aan het werk op een tuin in het dorp en later in de bouw. 
De Bijenkorf in Rotterdam staat er dankzij zijn inspanningen!  
Vader en moeder bleven tot 1970 hier wonen. Toen verhuisden zij 
naar de aanleunwoningen van het Chrysanthemum. Weliswaar niet 
zo vrij als wat ze bijna 35 jaar gewend waren, maar wel met alle 
moderne voorzieningen, die we tegenwoordig allemaal zo gewoon 

vinden. De boerderij werd verkocht aan het garagebedrijf dat er tegenover lag. Pas jaren later zijn de gebouwen 
gesloopt. Het is dus niet zoals ik dacht dat dit boerenbedrijf eindigde door de bouwplannen van de gemeente! 

De zoons gingen naar school aan de ’s-Gravenweg en voetballen. Gelukkig vond de pastoor de voetbalclub, 
ondanks het ontbreken van een katholieke signatuur, een heel 
goed idee. Het feit dat Frans de Groot daar toen al een belangrijke 
man was, zal zeker ook hebben meegespeeld. 
Zoals gezegd hadden de jongens geen boerenbloed en zij vonden 
hun weg naar de LTS in Rotterdam, die met de bus werd bereikt. 
Jan en Gerard werden beiden meubelmaker en vonden werk bij 
Van El. Dit was een carrosserie maker. Op een chassis werd de 
gehele opbouw gemaakt. Voor een groot deel van iepenhout! De 
chassis waren bijvoorbeeld van oude GMC trucks, maar ook gloed-
nieuwe van de Opel Blitz. Niet alleen een cabine, maar ook de 
gehele opbouw erachter, voor een circus of een veewagen, alles 

kwam uit hun handen. Op de foto links Jan en rechts Gerard in 1955 voor een met eigen handen gebouwde 
carrosserie op een Opel Blitz. Dit bedrijf bevond zich op de ’s-Gravenweg op nummer 80, waar later de kaas-
handel kwam van Huisman en nu de pianist van Camerata woont. Met een bezetting van 3 man werden hele 
vrachtwagens geproduceerd. Na Van El werkten ze bij Paul & van 
Weelde en later weer alleen bij Paul. Deze bedrijven waren groter, 
waardoor je maar een stukje van de carrosserie deed en dat, zo zei 
Gerard, “was lang niet zo leuk, ‘t was meer lopende band werk.” 
Het Nieuwerkerk zoals we dat nu kennen is niet meer te vergelijken 
met de jaren 50 en 60. Tot begin jaren 60 zag Nieuwerkerk er onge-
veer zo uit als de foto hiernaast laat zien.  
Je vraagt je af waar moest je gaan wonen als je het ouderlijk huis 
uit wilde en je wilde trouwen. Sinds het gereed komen van Dorre-
stein, Zuidplas, Veldenwater en Esse is het dorp volgestroomd met 
mensen van elders, waaronder ook ik. Dank zij het feit dat agrari-
sche grond is omgezet naar bouwgrond konden al die nieuwkomers hierheen komen. 
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Maar midden jaren 60 was er bijzonder weinig beschikbaar aan betaalbare woningen. In 1955 werd gebouwd 
aan de Oranjebuurt en in 1965 waren pas een paar straten in Dorrestein 
klaar. 
Gerard liet zich een houten huis bouwen van 50 m2 aan de Zuidplasweg, op 
een stuk grond dat eigendom was van de ernaast wonende boer. Niet 
onderheid gewoon op een laagje zand. Het staat er nog steeds! 
Dank zij dit huis kon hij trouwen en met Erna hun gezin stichten.  

 George Henkens  

 

Omzien naar elkaar  

In de Nieuwsbrief van april 2020 verscheen het voorstel van George Henkens om als KBO bestuur onze leden 
hulp aan te bieden in de - net ontwikkelde - coronapandemie. Daarop volgden enkele verzoeken en maakte het 
bestuur een lijstje om een vijftigtal (kwetsbare) ouderen te bellen in een telefoonpool waarover in mei 2020 in 
de Nieuwsbrief een stukje verscheen. Het bleek dat de telefoonpool zeer gewaardeerd werd en er was dus 
reden om daar mee door te gaan al was het maar om een beetje de eenzaamheid te doorbreken.  
Enige tijd later kregen we contact met Mieke Kroeskop-Bloemberg, die noodgedwongen moest stoppen omdat 
haar vrijwilligerswerk helemaal stil viel door de pandemie. Ze kerkt bij ons in de Sint Joseph en vindt vanuit 
naastenliefde dat de rooms-katholieke kerk/KBO mensen moet bijstaan in deze crisis. Dit is haar drijfveer, 
daarom was telefoneren met ouderen van de KBO een uitkomst want dit was veilig 
vrijwilligerswerk. De telefoonkring van de KBO sloot aan bij haar vroegere werk als 
verantwoord verpleegkundige in de ouderenzorg en haar Sociaal werk diploma. Het 
lukte haar om goed contact op te bouwen met de ouderen. Daarnaast werkt ze ook 
als vrijwilliger voor het Ouderenfonds /de Zilverlijn (en was gastvrouw bij Camino tot 
dat ook stil viel door de maatregelen).  
Inmiddels is Mieke lid geworden van de KBO en heeft aangegeven graag het contact 
voort te zetten met de ouderen bij de KBO middagen. Ze zou ook best graag in de 
toekomst zieken willen bezoeken als het veilig kan (en als dat zo uitkomt).  
Mieke hield wekelijks contact met mij om informatie terug te koppelen net zoals ze vroeger in de wijkverpleging 
deed. Zodoende kon het KBO-bestuur adequaat handelen daar waar dat gewenst leek.  
We danken Mieke voor haar inzet in de afgelopen maanden en zijn heel blij haar als vrijwilliger/gastvrouw bij de 
KBO te mogen verwelkomen.   

 Irene Vasterman 
 

Ontmoetingsmiddag op de 3e donderdag van de maand april ….? 

De vaccinatietrein is langzaam op stoom aan het komen. Zelfs de Sint Josephkerk is enkele dagen ‘priklocatie’ 
geweest voor patiënten van huisartsen van De Hoed. Zou het misschien dan toch ook mogelijk zijn om op 

donderdag 29 april 2021 een beetje vrijheid te kunnen vieren? Dan nemen we meteen Koningsdag ook 
mee op die middag. U begrijpt, als ik dit op 11 april schrijf, ik u moet waarschuwen voor het voorbehoud. Alleen 
als het van de regering, Pastoraal Team en parochiebestuur mag, dan kunnen we die middag bij elkaar komen. 
Voor deze eerste keer is aanmelding gewenst zodat we de juiste voorbereidingen kunnen treffen (voldoende 
lekkers kopen!) en in de gaten houden hoeveel mensen van plan zijn te komen. Belt u mij of iemand van het 
bestuur?   Irene Vasterman, 06-13745920  

In de vorige Nieuwsbrief kon u al over enkele vooraankondigingen lezen, o.a. winkelen op afspraak op maandag 
26 april bij Aad en Marijke in Moordrecht. U moet zelf naar de winkel bellen voor een afspraak : 0182-372628 
en u mag naar het KBO-bestuur bellen als u vervoer/begeleiding nodig heeft.  

Vander Klooster modedag  

Op woensdag 16 juni a.s. is samen met de PCOB een Lady’s Day  ingepland bij Vander Klooster in Boskoop. 

Ook dit is nog onder voorbehoud. U kunt zich al wel kosteloos aanmelden zodat u zeker bent van een plaats. We 
gaan weer met eigen vervoer; aankomst tussen 10:15-10:30 uur in Boskoop. Vertrek tussen 15:15-15:30 uur (als 
u zelf vervoer heeft kunt u dit melden bij uw telefonische reservering). Bijdrage dagprogramma € 6,= pp.  

 Reserveren bij Irene Vasterman, 06-13745920.  
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KBO in gesprek met wethouder Daan de Haas   

(Omwille van de leesbaarheid en de ruimte hebben we de gestelde vragen weggelaten.) 
 

Eind maart ontving het KBO-bestuur een e-mail vanuit het raadhuis of er 
belangstelling was voor een gesprek met wethouder Daan de Haas (VVD) of voor een column van zijn hand in 
onze Nieuwsbrief. 
Wij waren aangenaam verrast door deze vraag en de belangstelling voor onze KBO en het sprak vanzelf dat we 
positief hebben gereageerd. We kozen voor een interview, omdat dat ons de mogelijkheid bood zelf te kunnen 
bepalen wat we aan de orde wilden stellen en ook konden doorvragen wanneer we iets meer wilden weten. Het 
is niet de eerste keer dat de KBO van deze wethouder tijd en aandacht krijgt. In februari 2019 was hij onze gast 
en heeft hij uitvoerig het ontwerp voor het nieuw raadhuis uiteen gezet. 
De portefeuille van de wethouder is voor KBO-leden heel belangrijk want die gaat onder meer over Financiën, 
Maatschappelijke Ondersteuning, Ouderen en Mantelzorg.  
Het “gesprek” vond plaats via Zoom, dat wil 
zeggen dat we alle drie thuis achter een 
computer zaten en elkaar zagen op het 
beeldscherm, zoals op de foto is te zien.  

Wij hadden vooraf een lijstje vragen opge-
steld aan de hand waarvan de wethouder 
zich een beetje had kunnen inleven in waar 
wij mee bezig zijn. Het gesprek duurde wel 
80 minuten en daar kan je wel een hele 
Nieuwsbrief mee volschrijven. Dat doen we 
niet. Sommige dingen kunnen ook prima in 
de volgende nieuwsbrief. 
 

Communicatie 
Eén van de zaken waar een deel van onze leden tegen aanloopt is het digitaliseren van ons leven. Werkelijk alles 
moet tegenwoordig met de computer of met de app op je telefoon. 25% van de ouderen kunnen daarin niet 
mee, ze hebben geen computer of smartphone of hebben zodanige beperkingen dat ze daar niet meer mee 
kunnen werken. We vroegen de wethouder of de gemeente zich dat realiseert en wat zij doet om dat probleem 
te tackelen. 
De wethouder snapte heel goed wat we bedoelden. Zijn vader doet ook niets digitaal en dus moet zoon Daan 
met al zijn papierwerk helpen en zelfs brieven per post versturen. De gemeente hanteert het zogenaamde 
“Multi Channel” principe. Dat wil zeggen dat je alles over meerdere lijnen naar buiten brengt, dus niet alleen 
digitaal maar ook in de krant en over de radio. En je kan altijd naar het Raadhuis bellen. De gemeente Zuidplas 
wil niemand uitsluiten en doet wat zij kan om iedereen te bereiken. 
De wethouder betreurt het dat de lokale radio in Nieuwerkerk eigenlijk nog niet goed werkt via de ether en is 
hard aan het werk om zo snel mogelijk de radio weer in de huiskamer te brengen.  
Natuurlijk rukt de digitalisering hard op en de gemeente kan niet voorkomen dat banken hun deuren sluiten en 
dat andere organisaties alles digitaal willen hebben. Als je daarin vastloopt kun je naar Welzijn Zuidplas, waar 
een formulieren-brigade klaarstaat of waar men je in contact kan brengen met de ondersteuning die je zoekt.  
De KBO geeft dit soort ondersteuning ook, want de hulp bij het invullen van belastingstukken is ook vaak ingege-
ven doordat alles is gedigitaliseerd. 
De “hoge nood app” die in de maak is, is leuk bedacht vinden wij, maar dan moet je wel een smartphone 
hebben. We spreken af dat wij in onze Nieuwsbrief ook opnemen waar een openbaar toilet is. Multi Channel 
dankzij de KBO!  
 

Ouderenbeleid 
De ouderen bonden hebben recent (zie Nieuwsbrief van februari 2021) het Manifest Waardig Ouder Worden 2.0 
naar het college en de raad gestuurd. Het College heeft hierop gereageerd. De wethouder zegt dat hij het ook in 
zijn partij heeft doorgeleid, zodat ze er wat mee gaan doen bij het schrijven van het nieuwe 
verkiezingsprogramma. (Gemeenteraadsverkiezingen 2022)  
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De wethouder stelt dat de gemeente geen specialisten heeft die zich alleen richten op bijvoorbeeld ouderen of 
jongeren. Maar ze wil wel met alle doelgroepen rekening houden. In zijn portefeuille zit zoals hierboven al werd 
gezegd ouderenzorg en mantelzorg. De gemeente heeft natuurlijk een taak via de wet Maatschappelijke Onder-
steuning en de nieuwe organisatie ‘Zuidplas Ondersteunt!’ moet de zorg en de steun die de gemeente kan leve-
ren dichter bij de mensen brengen. In de vorige Nieuwsbrief schreven we al over ZO! Per 1 juli gaat die van start 
en dat moet de ondersteuning bereikbaar maken. 
Voor wat betreft woonruimte die past bij ouderen zijn de mogelijkheden van de gemeente beperkt, maar die ze 
heeft tracht ze wel zo in te zetten dat er ruimte komt voor geschikte woningen voor ouderen en ook voor oude-
ren die zorg nodig hebben. De wethouder is trots op de uitbreiding van de Zevenster in Zevenhuizen, waar naast 
het Zorgcentrum ook woningen staan die gebruik kunnen maken van de voorzieningen van de Zevenster. Iets 
vergelijkbaar is ook de inzet voor de “twee Gebroeders” (voormalige Rabobank) en dan in combinatie met de 
Meander. Wij merken op dat in Esse Laag eigenlijk alleen wordt gebouwd voor gezinnen.  In Esse Hoog was wel 
een betere mix. De Haas erkent dat, maar soms zijn commerciële aspecten zo belangrijk dat de gemeente dat 
niet kan afdwingen. Door grond in het vijfde dorp voor lagere prijzen beschikbaar te stellen, probeert de ge-
meente daar ook het bouwen voor ouderen die zorg nodig hebben aan te trekken. Maar bij dit soort gebouwen 
hebben zorgverleners het voortouw. 
 

Dementie is een steeds groter probleem aan het worden, dat ziet Daan ook wel. Hij erkent dat er te weinig facili-
teiten in de eigen woonomgeving zijn. En die zijn er ook niet op korte termijn. De inzet van de gemeente is dan 
ook om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Hij zou het toejuichen dat mensen oog hebben voor el-
kaar en signaleren als er dingen gebeuren die wijzen op verlies van controle. Vroeg-signalering heet dat, bijvoor-
beeld door een winkelier, een buur. Dan moet ZO! klaar staan, met haar ouderenadviseur, het mantelzorgsteun-
punt. Maar Daan ziet ook een rol voor de KBO. En hij heeft daarin natuurlijk gelijk! Wij kunnen zonder dat we 
ons ongepast gaan bemoeien met elkaar wel omzien naar elkaar. Bij de gemeente heet dit: Zuidplas Verbindt!  
De gemeente kan de rol van familie niet overnemen, maar kan wel helpen. En dat wordt de rol van Zuidplas 
Ondersteunt! 
 

Zorg 
Het is geen nieuws dat de financiën van de gemeente onder druk zijn komen te staan door alle taken die de 
gemeente van het Rijk heeft moeten overnemen. Daan stelt dat het niet de bedoeling is dat de zorg die Zuidplas 
nu verleent via de WMO of anderszins af zal nemen. De wethouder bevestigt dat Zuidplas nog steeds een collec-
tieve ziektekostenverzekering heeft waarop een beroep kan worden gedaan als mensen het echt niet meer zelf 
kunnen opbrengen. 
Er wordt hard ingezet op het krijgen van extra geld van het Rijk. We hoeven geen zorg te hebben dat zorg die nu 
wordt geleverd, wordt verminderd. Maar er zal wel wat moeten gebeuren aan de instroom van zorgaanvragen. 
Daar zet de gemeente sterk op in. Hierbij is het “keukentafelgesprek ”met een ouderenadviseur essentieel. Aan 
de voorkant dingen doen en de zorgvraag zo veel mogelijk inperken, door bijvoorbeeld inzet van vrijwilligers en 
bestaande organisaties. Zo zal de WMO wel huishoudelijke hulp kunnen geven, maar geen assistentie als het 
gaat om boodschappen doen.  
In de wijk Kort Haarlem in Gouda wordt momenteel een pilot uitgevoerd waarin Zuidplas ook participeert. In die 
pilot werken alle organisaties van zo’n wijk samen en kijken hoe het efficiënter kan. Daarbij speelt van alles, bij-
voorbeeld hoe krijg je mensen aan het bewegen, zodat ze gezonder zijn en zich gezonder voelen en of de inzet 
van meer wijkverpleegkundigen misschien niet veel efficiënter is. Sleutel gedachte is het geld dat ergens in 
wordt gestopt slimmer gebruiken.  

Het vervolg kunt u tegemoetzien in de volgende nieuwsbrief. 

Marcel de Groot      
George Henkens 
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