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Haarlemmermeer
Nieuwsblad

HOOFDDORP - Donald Trump be-
zoekt dinsdag 14 november de ge-
meente Haarlemmermeer. Dat doet 
de president naar aanleiding van de 
grote overstromingen in de Ameri-
kaanse staat Texas, afgelopen augus-
tus. Trump wil zich nader oriënteren 
op watermanagement en het voorkó-
men van nieuwe overstromingen. 

De Haarlemmermeerpolder is één 
van de grootste polders van Neder-
land. Volgens Trump’s woordvoerder 
Sarah Sanders wil de president zelf 
in ogenschouw kunnen nemen hoe 
water en land hier effectief - en blij-
vend - zijn gescheiden. Trump landt 
op Schiphol voor een tussenstop op 
een privéreis. Hij neemt een middag 
de tijd voor het bezoeken de Haar-
lemmermeerse gemalen De Leynden 
en De Cruquius. 

Daarna gaat de president naar de 
studio’s van MeerRadio in Hoofd-
dorp voor een online persconferentie 
met Amerikaanse media. MeerRadio 
overweegt om de gedachtewisseling 
tussen Amerikaanse journalisten 
en Trump live uit te zenden. Diver-
se Nederlandse autoriteiten zijn al 
bezig om de nodige verkeers- en vei-
ligheidsmaatregelen te treffen rond 
het presidentiële bezoek. Het laatste 
bezoek van een Amerikaanse presi-
dent aan Nederland was in 2013, toen 
Barack Obama in maart landde op 
Schiphol. Het logistieke en veilig-
heidsdraaiboek van dat bezoek vormt 
de leidraad voor het aanstaande be-
zoek van Trump.

Haarlemmermeer voorbeeld
In augustus regende het dagen ach-
ter elkaar rond Houston in Texas, in 
het kielzog van de orkaan Harvey. Op 
sommige plekken wel 40 cm in een 
paar dagen. Gouverneur John Hic-
kenlooper sprak van een ‘duizeling-
wekkende hoeveelheid regen’. Dui-

zenden mensen moesten worden 
geëvacueerd. Eerder deze eeuw wa-
ren er grote overstromingen in on-
der andere Louisiana en Colorado. 
Dijken en andere vormen van wa-
termanagement moeten nieuwe pro-
blemen voorkomen – en Haarlem-
mermeer zal daarvoor wellicht als 
voorbeeld dienen.

‘Nieuws=Nieuws. Toch?!’
Nieuwsgierigheid gepikkeld? Interes-

se opgewekt? Natuurlijk! Maar het 
bovenstaande bericht is een school-
voorbeeld van ‘nepnieuws’. Normaal 
gesproken treft u in Nieuwsblad 
Haarlemmermeer geen nepnieuws 
aan, want de redactie checkt elk be-
richt. Maar nu is er een goede reden 
voor. Komende 14 november gaat de 
workshop ‘Nieuws=Nieuws. Toch?!’ 
voor middelbare scholieren uit Haar-
lemmermeer van start. Dit is een co-
productie van MeerRadio, PierK en 

Podium voor Architectuur. Het doel 
van deze workshop is om middelba-
re scholieren inzicht geven in het 
verschil tussen echt nieuws en fake-
nieuws. Hen bewust maken van de 
negatieve kanten van (social)media, 
mediawijsheid bevorderen en kritisch 
burgerschap stimuleren. 

Aan zulke goede doelen dragen wij 
als Nieuwsblad Haarlemmermeer 
graag een opvallend steentje bij.

Donald Trump bezoekt Haarlemmermeer

Donald Trump. (Foto: Shutterstock)

HOOFDDORP - Recentelijk ont-
ving het Spaarne Gasthuis voor 
haar locaties in Hoofddorp en 
Haarlem voor de derde keer op rij 
het Keurmerk Seniorvriendelijk 
Ziekenhuis. Dit betekent, dat het 
ziekenhuis voldoet aan de criteria 
die zijn opgesteld door de landelij-
ke ouderenorganisatie KBO-PCOB. 
Deze organisatie kijkt onder meer 
naar extra aandacht voor gezond-
heidsrisico’s bij ouderen. Maar ook 
naar een op ouderen afgestemde 
inrichting en de aanwezigheid van 
een gespecialiseerd team. Geria-
ter dr. Kees Kalisvaart: “Dit is voor 
ons een belangrijk keurmerk. Als 
Spaarne Gasthuis hebben we in 
ons Centrum Ouderengenees-
kunde veel extra aandacht voor de 
vaak kwetsbare ouderen. In een 
sterk vergrijzende samenleving 
wordt dit steeds belangrijker. In 
ons ziekenhuis hebben we deze 
maand 40 jaar ervaring met dit 
specialisme. Daar staan we bij stil 
in onze maand van de ouderenge-
neeskunde, waarin we verschillen-
de activiteiten organiseren. Rond 
aandoeningen als dementie, maar 
ook rond preventie en gezond ou-
der worden.”

Senior-
vriendelijk 
Spaarne 
Gasthuis
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