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MeerNieuws 202 

Februari 2020 

Katholieke Bond van Ouderen 
Haarlemmermeer 

belangenorganisatie voor senioren 

Ledenvergadering dinsdag 10 maart 2020!  Zie de agenda op blz. 5. 

Foto BS 
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Bij de voorplaat. 

De grenzen van de Haarlemmermeer. 

 

Haarlemmerliede gelegen aan de Liede, die ooit het Spieringmeer verbond 

met de Mooie Nel en het Spaarne. Liede is een synoniem van Lede of Leid, 

wat waterloop betekent. Het dorp lag ooit aan de oude doorgaande weg van 

Amsterdam naar Haarlem, de twee belangrijkste steden van Holland.  

 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is ontstaan in 1857 uit de 

zelfstandige gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het oorspronke-

lijke voorstel was om de nieuwe gemeente Haarlemmerliede te noemen.  

Onder druk van verzoeken van inwoners van Spaarnwoude is hieraan de 

naam Spaarnwoude toegevoegd, omdat Spaarnwoude verreweg het oudste 

dorp van de twee was en ook al eeuwenlang als centrum op het gebied van 

godsdienst en onderwijs voor dorpen in de omgeving gefunctioneerd had.   

 

Per 1 januari 2019 is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gefu-

seerd met de gemeente Haarlemmermeer tot de nieuwe gemeente Haarlem-

mermeer.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmerliede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaarnwoude_(dorp)
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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
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Van het Bestuur 

 

 

Beste mensen, 

Voor u ligt het eerste exemplaar van MeerNieuws voor het jaar 2020.  

Een jaar met een bijzonder jaartal en ook nog met een dag meer, want het 

is een schrikkeljaar. Ik hoop dat u het nieuwe jaar in goede gezondheid 

bent binnengestapt en misschien enkele goede voornemens heeft gemaakt. 

Is een van die voornemens misschien om aan de voor u georganiseerde 

evenementen van uw KBO-Haarlemmermeer deel te nemen?  

Als dit zo is, wil ik u nu alvast uitnodigen voor de ,’snertmiddag’ in  

februari die georganiseerd wordt op vrijdag 21 februari a.s. in de Herberg 

in Nieuw-Vennep. Leest u vooral het stukje hierover verderop in uw blad. 

Ook wil ik u vragen om de datum voor de jaarlijkse ledenvergadering in 

uw agenda te noteren. Deze vindt plaats op dinsdagmiddag 10 maart a.s.  

zie blz. 5. 

 

En natuurlijk wil ik onze leden uit Nieuw-Vennep die misschien een prijs 

gewonnen hebben in de Eindejaar Postcodeloterij van harte feliciteren. 

Hoewel ik in Amerika verblijf, ben ik goed op de hoogte gehouden van 

alle feestelijkheden rondom de prijsuitreiking. Mocht u in de prijzen  

gevallen zijn, proficiat! 

 

Beste mensen, namens het bestuur wens ik u een goed en gezellig vereni-

gingsjaar voor 2020. Ik hoop u in dit jaar regelmatig te mogen ontmoeten 

tijdens een van de door KBO-Haarlemmermeer georganiseerde activitei-

ten.  

En wilt u zich wat actiever inzetten voor uw KBO? Denkt u er dan eens 

over na om een functie binnen het bestuur op u te nemen. Zonder vol-

doende bestuursleden is het voor het bestuur onmogelijk optimaal voor  

u op te komen binnen de samenleving. Laat uw stem horen en geef uw 

eventuele voorkeuren en wensen door aan een van de bestuursleden.  

Leest u hierover ook onze oproep in nummer 201 van december 2019.  

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

Greet van Schaik, voorzitter. 
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Ledenvergadering 10 maart 2020 

Het bestuur van de KBO Haarlemmermeer nodigt u hierbij van  

harte uit voor de ledenvergadering bij: 

Event Centre Fokker 

IJweg 1094 Hoofddorp 

Aanvang 14.00 uur  

De zaal is open vanaf 13.30 uur 

 

Agenda 

 

1. Opening / mededelingen. 

2. Moment van aandacht. 

3. Vaststellen agenda. 

4. Notulen ledenvergadering van 10 april 2019 ter goedkeuring. 

 De notulen liggen ter inzage voor aanvang van de vergadering. 

5. Bestuursverkiezing.  

 Het bestuur stelt voor om mevrouw Greet van Schaik te benoemen als 

voorzitter van onze vereniging. 

 Aftredende bestuursleden zijn: Peter Numan, secretaris per 10 maart 

2020 en Martin van Beek, Els van Dongen en Stef Rijke op de jaarver-

gadering van 2021   

6. Financieel verslag 2019. 

 (Balans 31-12-2019 en exploitatie en begroting 2020 - 2022). 

7. Verslag van de kascontrolecommissie over het boek jaar 2019.  

8. Verkiezing kascontrolecommissie.  

9. Jaarverslag 2019 ter goedkeuring. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting van het officiële gedeelte. 

 

 Aankondiging presentatie. 



  6 

 

 

De Evenementen/aktiviteitencommissie  

voorspelt u een actief nieuw jaar. 

 

De Midweek in 

Sauerland van 1 tot en met 5 juni 2020.  

             

Alle deelnemers hebben bericht ontvangen. De aanbetaling voor de  

midweek moet vóór 31 januari 2020 worden voldaan op rekening van de 

penningmeester KBO. Het bedrag is bekend maar mochten er nog vragen 

zijn neem dan contact op met Piet van de Coevering. Zie blz. 22 en 23. 

En dan nog, vergeet de annuleringsverzekering niet.  

 

Wat staat ons te wachten? 

 

Het programma voor de 2e dag.  

Vanaf 8.00 uur staat het ontbijt klaar. Als u het gezellig vindt gezamenlijk 

aan tafel te gaan kunnen wij dat regelen. Om 9.30 uur vertrekken we naar 

een glasblazerij in Willingen waar we mooie dingen kunnen zien en mis-

schien ook wel kopen. Na dit bezoek gebruiken we de lunch in ons eigen 

hotel in Schmallenberg. In de middag gaan we naar de Hennesee voor een 

vaartocht waarna ons een lekker dinerbuffet staat te wachten. We hebben 

een goochelaar uitgenodigd die ons in de avonduren zal vermaken.  

Daarna kan er in de stube een spelletje gespeeld worden onder het genot van 

een lekker (gratis) drankje.  

 

 

Mogen wij even uw aandacht voor het volgende? 
 
Aan het begin van de dagtochten kunt u overal in de bus plaats  
nemen en dit is dan ook de gehele dag uw plek maar houdt u er  
rekening mee dat er drie banken zijn gereserveerd voor de reis-
begeleiding.  
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Ook in 2020 verzorgen wij bezoeken aan musea voor u.  

Voor de dagtochten en museumbezoek per openbaar vervoer beraden  

we ons op interessante en leerzame onderwerpen.  

Tot ziens en groet  

Juanita Boon. 

 

Even een terugblik. 

Bezoek aan de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 20 oktober 2019.  

Het betrof hier de Grote Suriname-tentoonstelling die nog loopt tot en met  

1 maart 2020. Deze veelomvattende tentoonstelling brengt het meeslepende 

epos van het land en zijn bewoners met zeer verschillende achtergronden, 

die samenkwamen in het land.  

Musea, archieven en particulieren in Suriname en Nederland werkten mee, 

terwijl het verhaal wordt verteld door Surinamers zelf. Een groots verhaal, 

dat de gehele cultuurgeschiedenis bestrijkt, van de oudste nederzettingen  

tot de onafhankelijke republiek van vandaag. Een kleurrijk geheel met films, 

prachtige kleding, sieraden en niet te vergeten het houten ‘masker’.  

Echt de moeite waard om al dit moois gezien te hebben.  

 

Kerstconcert in Spaarne Gasthuis op 16 december 2019. 

Het Voorwegkoor uit Heemstede, een reuze enthousiast koor, bracht een  

uur lang hele fijne en ritmische zang onder leiding van een zeer levendige 

dirigent die veel uit zijn gemengde koor wist te halen. De zieke en gezonde 

bezoekers waren blij en het applaus was niet van de lucht. 

De chocolademelk en het kerstbrood vielen erg in de smaak en de uitnodi-

ging voor 2020 ligt alweer klaar. 

Hennesee 
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Woensdag 8 april; Bakkerij en Zandverhalen te Elburg. 

We starten bij De Bakkersmolen van Schuld. Hier worden dagelijks in  

eigen bakkerij alle broden op ambachtelijke wijze gebakken. Naast een  

heleboel passie, stoppen ze hier eigengemaakt desem in het deeg.  

We bekijken de molen en de bakkerij en genieten van een kopje koffie of  

thee met gebak.  

Dan vervolgen we onze weg naar de Zandverhalen, één van ’s werelds 

grootste binnenzandprojecten Niet alleen meer dan 300 zandsculpturen over 

de verhalen van Adam en Eva in het paradijs, Mozes op de berg, de Toren 

van Babel, maar ook antieke sluisdeuren, heel veel palmen en na elke bocht 

is er een totaal ander uitzicht. In deze sfeer gebruiken we ook de lunch. 

De kosten zijn € 50,— pp incl. entree, koffie/thee met gebak en lunch. 

 

Vertrektijd/plaats: 

Hoofddorp   8.45 uur Burgemeester Van Stamplein 

Zwanenburg  9.05 uur Dennenlaan 

Terugreis   15.30 uur. 

Dinsdag 19 mei; Lingetocht (rondvaart) Leerdam. 

We stappen in Leerdam op de boot en beginnen met een kopje koffie/thee. 

Dan varen wij over de Linge en gebruiken de lunch aan boord.  

Na drie uur varen meren wij weer aan in Leerdam waar u gelegenheid krijgt  

dit plaatsje te bekijken.  

De kosten zijn € 45,-- pp incl. varen en lunch aan boord. 

 

Vertrektijd/plaats  

Badhoevedorp  8.45 uur Zeemanlaan bij AH. 

Hoofddorp   9.05 uur Burgemeester van Stamplein 

Terugreis   15.30 uur. 
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Aanmelden voor alle activiteiten bij voorkeur per mail met vermelding van 

uw telefoonnummer. Zie blz. 23. 

Wij wijzen u er op dat u voor eigen risico aan deze dagtochten deelneemt.  

Na opgave aan de bekende leden van de evenementencommissie kunt u con-

tant betalen in de bus. U kunt ook van te voren de reissom voldoen door 

middel van een bankoverschrijving aan Doelen Coach Service te Rozenburg 

rekeningnummer NL02 ABNA 0222138866. Vermeld altijd de namen van de 

deelnemers en datum van de dagtocht. 

Mocht u na aanmelding onverhoopt niet mee kunnen, geef dit dan uiterlijk  

3 dagen vóór vertrek aan ons door. Bij annulering op de dag zelf is Doelen 

Coach helaas genoodzaakt eventuele kosten op u te verhalen. 

Dinsdag 14 juli; Rondvaart Friesland. 

We rijden naar Earnewald waar de afvaart om 11.00 uur zal zijn .  

Aan boord krijgt u een kopje thee of koffie met koek en tijdens het varen  

genieten we ook van een koffietafel. In Grou is een tussenstop waar we van 

boord gaan. 

De kosten zijn € 45,-- pp incl. rondvaart, koffie met oranjekoek en een koffie-

tafel. 

 

Vertrektijd/plaats  

Hoofddorp   8.15 uur Burgemeester van Stamplein 

Badhoevedorp  8.30 uur Zeemanlaan bij AH 

Terugreis   15.30 uur. 
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30 augustus 2020; Passiespelen in Tegelen.  

 

De belangstelling is groot. De passiespelen verenigen drie elementen die ons 

na aan het hart liggen: religie, geschiedenis en cultuur. Door de vorm van 

het passiespel krijgt u als toeschouwer de gelegenheid bij uitstek om in het 

openluchttheater van Tegelen deze vertelling van lijden, dood en leven 

waarachtig te beleven en de betekenis op u in te laten werken.  

 

Bij voldoende belangstelling gaan we met een ‘eigen’ bus en kunnen we 

overleggen voor een stop in Nieuw Vennep.  

Vertrektijd: 10.15 uur vanaf het Burgemeester van Stamplein te Hoofddorp.  

Deelname € 80,--. Alle kosten zijn dan inbegrepen zoals: plaatsen op de  

1e rang, consumptie in de pauze en een diner op de terugweg bij  

Hotel Nobis.  

 

Aanmelden tot uiterlijk 31 maart bij Bep Everaardt, Tiny v. d. Wollenberg 

of Piet v. d. Coevering, zie blz. 23. 

In verband met het kopen van de plaatsbewijzen is betaling uiterlijk 30 april 

noodzakelijk. Nadere informatie daarover volgt. 
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“Bij het niet invullen van de vacature van secretaris volgt ontbinding”  

staat in grote letters op het Infoblad van december 2019 van de Senioren 

Vereniging Haarlemmermeer Noord. “En?” vraag ik aan de voorzitter als ik 

haar zie bij hun nieuwjaarsborrel. “Het is gelukt, er zijn meerdere personen 

die zich hebben gemeld.”  

 

Zo werkt dat dus! Het kan zijn dat de KBO Haarlemmermeer dit druk-

middel ook zal moeten toepassen als er geen opvolger voor Peter Numan, 

onze secretaris komt.  

 

Voor het taakgebied Welzijn hebben we ook mensen nodig om te zorgen dat 

onze activiteiten kunnen doorgaan. Komen er geen nieuwe vrijwilligers dan 

betekent dat hopelijk niet dat onze leden deze activiteit niet belangrijk vin-

den, máár zullen we daarmee wel moeten stoppen! 

 

Wij vragen: 

-  een publiciteitsmedewerker voor Samen in Gesprek (een dag in de 

 maand); 

-  mensen die in hun eigen dorp/wijk onze oudste leden willen bezoe

 ken, uitgezonderd Vijfhuizen (2 of 3 dagdelen in de maand);  

-  een man of vrouw die een jaar met mij ‘mee wil lopen’ als  ouderen-

 adviseur/cliëntondersteuner en daarna deze taak van mij over wil  

 nemen.  

 In een volgende MeerNieuws vertel ik u meer over deze functie. 

 

Els van Dongen-Caarls, Zie blz. 22. 

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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REGIORIJDER 

 

Op hun site schrijft deze vervoersondernemer: “Vertrouwd vervoer in uw 

omgeving”. Máár hoe vertrouwd vinden wij ze? 

Wanneer je in een groep ouderen het woord regiotaxi laat vallen, komen er 

meteen allerlei klachten: 

“De chauffeur kwam veel te laat, ik heb lang in de kou moeten wachten”. 

“Na een uur was de taxi er nog niet, ik heb mijn afspraak maar afge-

zegd”; 

“Er kwam een personenauto, terwijl de organisatie weet dat ik –door 

mijn handicap- een busje nodig heb”. 

“Ik kan er een boek over schrijven……….” 

 

En dat gaan wij dan ook doen. Nou ja, geen boek schrijven, maar de  

ouderenbonden gaan de klachten bundelen. 

De eerste aanleiding hiervoor was een mail die ik kreeg van ons lid, me-

vrouw Schönhage. Zij stuurde mij een kopie van de brief die zij had ge-

schreven naar wethouder Booij met klachten over de RegioRijder. Als ver-

volg daarop heeft zij binnenkort een gesprek met een beleidsadviseur van  

de gemeente en ik ga –als ouderenadviseur van de KBO- met haar mee. 

8 januari ging ik op bezoek bij een van onze leden in Vijfhuizen; het is on-

voorstelbaar wat deze persoon allemaal heeft meegemaakt met de RegioRij-

der, 

Toen ik op de fiets naar huis reed, bedacht ik: “We moeten de klachten  

bundelen.” Mw. Schönhage had mij al gevraagd of de ouderenbonden 

iets konden ondernemen. Diezelfde dag besprak ik dit op de nieuwjaarsre-

ceptie van de SVHN met de voorzitster, Christine Veling,  zij wilde meteen 

meewerken. Wanneer u dit leest, heb ik al contact opgenomen met de SVHZ 

en de PCOB. Ik verwacht dat zij ook meedoen. 

 

In een brief van de regiorijder naar aanleiding van een klacht staat o.a.: 

De ritten zijn loos gemeld (…..) en Door een slechte levering aan vervoerders (…..)  

Snapt u wat dit betekent?  

Inmiddels snap ik het wel, want ik heb gebeld. In de volgende MeerNieuws 

geef ik u het antwoord.  
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Een verzoek aan leden die gebruik maken van RegioRijder 

Heeft u een klacht over het vervoer of anderszins wat de regiorijder betreft 

geeft u dit dan door aan: 

Kitty Schönhage, tel. 023-5628120 of kittyschonpal@quicknet.nl 

 

In de MeerNieuws van november schreef Kitty een stukje over de Valys.  

Zij eindigt als volgt: Klaag als het nodig is, niet tegen elkaar maar op de plek 

waar het thuis hoort. 

Wij maken het u gemakkelijk. U hoeft niet bij de gemeente of de RegioRijder 

te klagen, maar doe het bij Kitty, ons KBO lid. De ouderenbonden gaan er 

verder mee aan de slag. 

 

En wat de Valys betreft (RegioRijder rijdt 25 km of vijf zones. Valys begint bij 

30 km of zes zones. De cliënt moet dus extra betalen om die ene zone te over-

bruggen. Dat zullen Kitty en ik bespreken met de ambtenaar van de gemeen-

te.  

 

Wij houden u op de hoogte. 

Els van Dongen-Caarls  

mailto:kittyschonpal@quicknet.nl
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Als je eens een top 5 maakt van geluksmomenten in je leven? Wat komt er 

dan op? En als je die dan naast de top 5 van een ander legt?  

Dan zul je flinke verschillen zien maar ook overeenkomsten en die zullen 

veel te maken hebben met hoe je leven tot nu verliep en ook met hoe je in  

het leven staat. Wat je van je leven verwachtte. Voor ieder mens is dat uniek. 

Geven die geluksmomenten je nog steeds kracht en kunnen ze je helpen in 

moeilijke tijden? 

 

Het is boeiend om daarover in gesprek te gaan. We doen dat op de dag vóór 

Valentijnsdag, het feest van Sint Valentinus die vermoedelijk rond het jaar 

300 stierf en op wiens sterfdag geliefden elkaar geschenken sturen van lieve 

briefjes of bloemen tot grote rode harten met bonbons. 

Iedereen die het boeiend vindt om geluksmomenten met anderen te delen en 

wat meer te horen over Sint Valentijn en zijn dag is van harte welkom.  

 

Inlichtingen bij Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com, 06 51620939. 

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

de parochie Joannes der Doper. 

SAMEN IN GEPREK over  

geluksmomenten delen  

op donderdag 13 februari van 14.00 tot 

16.00 uur in het Parochiehuis, Kruisweg 

1073, Hoofddorp. Opgave niet nodig,  

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  

WELZIJN -omzien naar elkaar- 

WMO gesprek en onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 

Het is mij al een paar keer overkomen dat een KBO-lid niet tevreden was 

met de uitslag van een WMO gesprek (z.g. keukentafelgesprek) en mij  

daarna vroeg samen de hele procedure nog eens door te nemen.  

Hij/zij hoopte met mijn hulp alsnog de voorziening te krijgen die was aan-

gevraagd. Naar aanleiding van deze ervaringen wil ik ieder die bij de ge-

meente een WMO-gesprek aanvraagt dringend adviseren zich te laten onder-

steunen.  

mailto:mesmanleo51@gmail.com
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Het kan iemand uit uw eigen netwerk zijn, een professio-

nele ondersteuner of ondergetekende. 

Nadat er telefonisch een afspraak is gemaakt met een 

casemanager van de Sociale Dienstverlening krijgt de 

cliënt een brief om deze afspraak te bevestigen. Bij deze 

brief is een informatiefolder over cliëntondersteuning 

gevoegd, waarbij staat dat deze kan helpen bij het ge-

sprek.  

Er worden professionele organisaties genoemd en vrij-

willigersorganisaties die laagdrempelige ondersteuning aanbieden.  

Bij deze laatste staan mijn telefoonnummer en emailadres vermeld. 

 

Ik heb een cursus gevolgd bij de KBO-NH maar ik leer het meeste in de  

praktijk. Mocht u mij vragen bij een WMO-gesprek aanwezig te zijn dan zal 

ik samen met u dit gesprek voorbereiden.  

 

Els van Dongen Caarls ouderenadviseur/cliëntondersteuner. 

 

Tijdens de jaarvergadering zullen we weer aandacht schenken aan leden  

die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook bent u weer in de gelegenheid  

om een bloemetje te brengen naar leden of anderen die wat extra aandacht 

kunnen gebruiken.  

Wilt u weer een paar bloemen meenemen? Van al die bloemen worden dan 

mooie boeketjes gemaakt. 

 

Dit jaar willen we onze eerste leden, zij die voor 2000 lid geworden zijn,  

in het zonnetje zetten. Deze dames en heren 

ontvangen van ons een  

persoonlijke uitnodiging. 

 

 

Namens Welzijn, 

Els van Dongen-Caarls 
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Zondagmiddag Podium 

Programma februari 2020 

 

 

Wat?   Rumor di Mare  

  met internationale zeemans- 

  liederen 

Wanneer?  2 februari 2020 

Waar?  Het Dorpshuis in Badhoevedorp 

 

Wat?   La Musiquette met vrolijke operettemuziek 

Wanneer?  9 februari 2020 

Waar?  Dorpshuis De Reede in Rijsenhout 

 

Wat?   Coro del Campo met Sol y Sombra’ 

Wanneer?  16 februari 2020 

Waar?  Gebouw Pier K in Nieuw-Vennep 

 

Wat?   Sister Swing met ‘Weet je nog wel…?’ 

Wanneer?  23 februari 2020 

Waar?  Cultureel Centrum De Olm in Zwanenburg 

 

Wat?   Saxofoonkwartet Met Maten 

Wanneer?  1 maart 2020 

Waar?  Het Dorpshuis in Badhoevedorp 

 

Wat?   Harald Veenstra met 'De Oude School!' 

Wanneer?  8 maart 2020 

Waar?  Dorpshuis De Kern in Weteringbrug 

 

Aanvang 2.00 uur. 

Kosten: 

De entreeprijs bedraagt € 5,00 en is 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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 . 

 

Met KBO-leden in de winter erwtensoep eten is al een lange traditie. 

Ooit zijn de schoonzussen To en Rietje Fontaine daarmee begonnen in het 

seniorencomplex de Burcht. Na de dood van Rietje is Lida Schrama gaan 

helpen en zij doet dat nu ook alweer 5 of 6 jaar. 

Helaas kunnen we niet meer in de Burcht terecht en dat was voor het be-

stuur de aanleiding om deze soepmiddag naar de Herberg in Nieuw - 

Vennep te verplaatsen. We zijn blij dat Lida het koken weer op zich wil  

nemen, geassisteerd door Tiny van den Wollenberg.  

Voor het bereiden van de maaltijd heeft onze voorzitter Greet van Schaik 

haar huis beschikbaar gesteld. 

 

Ook in 2020 nodigen wij u daarom uit voor een gezellige snertmiddag. 

Natuurlijk verwachten wij veel Nieuw Vennepers en verder iedereen die  

van gezelligheid en erwtensoep houdt.  

De middag wordt gehouden op vrijdag 21 februari om 16.00 uur in 

de Herberg naast de RK Kerk, Sint Anthoniusstraat 15, Nieuw Vennep.  

In de Herberg is meer plaats dan in de Burcht.  

We beginnen met koffie of thee, daarna eten we soep met roggebrood en 

spek en voor wie nog meer trek heeft is er nog een broodje. 

 

De kosten bedragen € 5.- per persoon. Graag vooraf te voldoen op rekening 

van de KBO-Haarlemmermeer zie blz. 22. 

Uw betaling is tegelijkertijd uw  

aanmelding.  

Wij vragen dringend u vóór  

16 februari op te geven. 
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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. 

 

Voor elk nummer geldt een inleverdatum: 

Data MN 2020:   kopij   bezorging  op of vanaf  

Maart     17 februari  3 maart 

April     9 maart  24 maart 

Mei     13 april  28 april 

Juni     11 mei  26 mei 

Juli/augustus   8 juni   23 juni 

September    10 augustus  25 augustus 

Oktober    7 september  22 september 

November    12 oktober  27 oktober 

December/januari   9 november  24 november. 

 

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

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Gezocht Bezorger voor Badhoevedorp/Lijnden 
 

Voor de maandelijkse bezorging van onze bladen MeerNieuws en het  

KBO-PCOB Magazine zoeken we een nieuwe bezorger. De bezorging  

van januari kon nog net geregeld worden. 

Wilt u ook dat de bezorging in Badhoevedorp doorgang kan blijven vinden? 

Het gaat om circa 38 adressen, maar in overleg kan dat ook gesplitst worden. 

Meld u zo spoedig mogelijk aan via bezorging@kb-haarlemmermeer.nl  

zie blz. 23. 

 

Voor de toekomst zoek ik ook reserve-bezorgers die in acute situatie kunnen 

vervangen en eventueel kunnen overnemen. Dit geldt meteen al voor de be-

zorging in de komende zomer (juni en/of augustus). 

 

Martin van Beek.  

Distributie MeerNieuws en KBO-PCOB Magazine. 

mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:bezorging@kb-haarlemmermeer.nl
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Inschrijfformulier 2019/2020  

KBO Haarlemmermeer 

belangenorganisatie voor senioren 

 

Hierbij meldt(en) 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 ontvangst van een nota over te maken op 

rekening nr.  

NL86 RABO 0344 5148 62 t.n.v. KBO te Hoofddorp. 

 

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

 

Ik (wij) wil(len) mij (ons) aanmelden voor een collectiviteitskorting bij  

Zilveren Kruis Achmea of Zorg en Zekerheid (*). 

 

Heeft u een hobby of een bepaalde vaardigheid die u wel eens wilt inzetten voor de KBO? 

Het betreft de volgende hobby/vaardigheid ………………………………….. 

 

U kunt dit formulier uitknippen en opsturen naar: 

Ledenadministratie KBO Afdeling Haarlemmermeer; zie blz. .. 

Het formulier scannen en e-mailen kan ook. 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.  
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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. t.a.v. KBO Haarlemmermeer.  

Geachte KBO leden. 

 

Uit ons ledenbestand is gebleken dat een aantal leden hun contributie 

voor het jaar 2020 nog niet hebben voldaan. Aan diegene wil ik vragen  

dit per omgaande te doen zodat ik geen herinnering hoeft te verzenden. 

 

Zo kunnen we onnodige kosten besparen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Stef Rijke 

Penningmeester. 
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Welzijn 

Els van Dongen-Caarls 

Pater Damiaanstraat 78 

2131 EM Hoofddorp 

tel. 023-5612273 

e-mail: 

welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Evenementen/Activiteiten 

vacant 

Penningmeester 

Stef Rijke 

Waterwolf 67 

2131 HP Hoofddorp 

tel. 023-5630321 

e-mail: 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

Secretaris  

Peter Numan 

Fideliolaan 40 

2152 PS Nieuw-Vennep 

tel. 0252-673587 

e-mail: 

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 

PR&C, Webmaster 

Martin van Beek 

Waddenweg 155 

2134 XL  Hoofddorp 

tel. 06-29293066 

e-mail: 

webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

Ledenadministrateur 

Lo Gilles 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

tel. 023-5640959 

e-mail: 

ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

Voorzitter  

Greet van Schaik 

Fedoralaan 33 

2152 DE Nieuw-Vennep 

tel. 0252-685747 

e-mail: 

voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl 

Bestuur 

Redactie MeerNieuws 

Lida Schutte-Caarls 

Lindholm 259 

2133 CT Hoofddorp 

tel. 023-5630600 

e-mail: 

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

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

Redactie nieuwsbrief 

Wim Dijksterhuis 

Söderblomstraat 80 

2131 GM Hoofddorp 

tel. 023-5556734 

e-mail: 

kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl  

Bankrelatie: Rabobank  

Iban.NL86RABO034.45.14.862. t.a.v. KBO Haarlemmermeer 
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Voorzitter: Evenementencie. Piet v.d. Coevering.  

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

Stedenbezoek/dagtochten 

Ina Podt. tel. 023-5625979, e-mail: evenementen@kbo-haarlemmermeer.nl 

Ydi Langenberg. tel. 023-5619947, e-mail: Lang0200@hetnet.nl 

Bep Everaardt. tel. 023-5615898, e-mail: benfeveraardt@quicknet.nl 

 

Culturele activiteiten 

Ina Podt / Mw. Ydi Langenberg 

Juanita Boon. tel. 023-5616626 

Midweek 2019 

Bep Everaardt 

Piet v.d. Coevering 

Tiny van den Wollenberg. tel. 06-44343259, e-mail: agmwol@gmail.com 

Bij opgave graag telefoon- en of mailgegevens vermelden. 

 

Breien voor Child Life 

Lida Schrama. tel. 023-5630662, e-mail: lidaschrama@ziggo.nl 

Bridgen  

Frieda Kennis. tel. 023-5650851 

Inloopmiddag, rummikuppen 

Lida Schrama 

Tiny van den Wollenberg.  

Evenementen/Activiteiten  

Distributeur MeerNieuws 

Martin van Beek. tel. 06-29293066, e-mail: bezorging@kbo-haarlemmermeer.nl 
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