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Bij de voorplaat. 

De grenzen van de Haarlemmermeer. 

 

Spaarndam is een dubbeldorp in de provincie Noord-Holland dat bestaat 

uit Spaarndam-West, gelegen in de gemeente Haarlem en Spaarndam-Oost,  

gelegen in de gemeente Haarlemmermeer. De grens ligt bij de Grote 

Sluis aan het Noorder Buiten Spaarne.  

Spaarndam ontstond rond een dam bij de monding van het Spaarne in 

het IJ, die Graaf Floris V van Holland hier in 1285 liet aanleggen.   

Het plaatsje leefde van de tol bij de dam in het Spaarne, en vooral ook van 

de visserij. Er bevindt zich nog een palingrokerij.  

 

Aan een pleintje onder de IJdijk staat de hervormde Oude Kerk, herbouwd 

in 1627 na een hevige storm. Naast de kerk bevindt zich een ouderwets 

kerkhofje. Aan deze kant van de dijk lopen smalle wandelpaadjes langs de 

huizen. en buiten het dorp bevinden zich twee forten, die deel uitmaken 

van de Stelling van Amsterdam: het Fort Benoorden en het Fort Bezuiden 

Spaarndam. Bij het laatste fort staat ook het Gemaal Spaarndam voor de 

afwatering van het Rijnlandboezem. Vlak bij Spaarndam-Oost staat de 

windmolen De Slokop, die vanaf Spaarndam-West goed te zien is.  
Bron Wikipedia. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbeldorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_provincies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaarndam-West
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaarndam-Oost
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmermeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Sluis_(Spaarndam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Sluis_(Spaarndam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaarne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dam_(waterkering)
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJ_(Spaarne)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_V_van_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tolgeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaarne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visserij
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Palingrokerij&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Kerk_(Spaarndam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_(vesting)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stelling_van_Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Benoorden_Spaarndam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Bezuiden_Spaarndam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Bezuiden_Spaarndam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemaal_Spaarndam
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Slokop
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  4 

 

Van het bestuur 

 

 

Beste mensen, 

 

Het blijft dit jaar, tot nu toe, kwakkelen met de winter.  

Helaas hebben we de schaatsen nog niet uit het vet hoeven te halen. 

Hoofdzakelijk is het buiten grijs en nat. Soms een waterig zonnetje maar 

ook stormachtige weekends zijn ons deel geweest. Ik hoop dat u het bin-

nen gezellig hebt kunnen maken en dat u zich alleen of samen met ande-

ren goed heeft kunnen vermaken.  

 

Het bestuur had in februari een ‘snertmiddag’ voor u op de agenda en dat 

dit door velen van u gewaardeerd werd bleek duidelijk uit de aanmeldin-

gen. Meer dan vijftig leden meldden zich aan en hebben van een heerlijke 

snertmaaltijd kunnen genieten.  

 

Voor de komende maand vragen we vooral uw aandacht voor de jaar-

vergadering van onze afdeling. Dinsdagmiddag 10 maart hopen we  

velen van u te mogen ontmoeten bij Event Centre Fokker aan de IJweg 

in Hoofddorp.  

 

De agenda voor deze vergadering heeft u bij de vorige editie van Meer-

Nieuws ontvangen. Het belooft een interessante middag te worden.  

Wilt u misschien aan een bloemetje denken om hiervan boeketjes te maken 

voor mensen die even wat extra aandacht verdienen?  

Dit wordt bijzonder op prijs gesteld. 

 

Wilt u nog meer ideeën opdoen? Bekijk dan de agenda van de Evenemen-

tencommissie. Wellicht vindt u daar een activiteit dat u aanspreekt.  

Vergeet u ook niet de Samen in Gesprek middagen. Misschien is daar een 

thema bij waar u graag meer over wilt weten.  

En.. denkt u er nog eens over na of u misschien iets meer voor uw KBO 

kunt betekenen door een bestuursfunctie te overwegen. Deze vergadering 

treedt de secretaris terug, maar helaas is er nog geen invulling van die 

functie. 
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En….. volgend jaar treden er zelfs drie bestuursleden af. Als er dan geen 

nieuwe bestuursleden gevonden worden voor de vrijgekomen functies ziet 

het er niet zo goed uit voor uw vereniging. Zonder een voltallig bestuur 

kunnen we niet langer doorgaan en zijn we genoodzaakt om opheffing van 

de afdeling te overwegen. We hopen heel erg dat het zover niet zal komen!  

 

Beste mensen, wij wensen u ook deze maand weer veel leesplezier.  

En wij hopen u tijdens de jaarvergadering op 10 maart te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet, namens het  

bestuur, 

Greet van Schaik, voorzitter 

 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 

En het gaan is nu gekomen. 

Wie van u wil van mij het secretariaat overnemen?  

 

De belangrijkste taken zijn: de binnenkomende en uitgaande post  

beantwoorden en/of doorsturen naar andere bestuursleden.  

De mail opslaan in het archief op de laptop, die u in bruikleen krijgt  

van de vereniging. 

Een andere taak is, samen met de voorzitter, de bestuursvergaderingen 

en de jaarvergadering voorbereiden en het vastleggen van afspraken  

die tijdens de vergaderingen worden gemaakt.  

Het is wel fijn, als u met een p.c.om kunt gaan. 

 

Met gezonde spanning zie ik u reactie tegemoet. 

Peter Numan, secretaris 
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Evenementen georganiseerd in 2019 

Heeft u vragen over de evenementen/

aktiviteiten stel ze op de ledenvergadering aan 

Piet van de Coevering of een van de andere 

commissieleden.  

 

03 jan.  Kerststallenshow in de Hofkerk 

22 febr. Rondleiding museum ’t Schip Amsterdam 

19 maart Rondvaart Haarlem, afgesloten met lunch 

11 april Rondleiding en lezing Heimanshof 

30 april Bollentocht naar kleurrijk Julianadorp 

07 mei Voorjaarsconcert in het Spaarne Gasthuis 

22 mei Museum de Hermitage met ‘De Schatkamer’ 

29 mei Nationaal Militair Museum in Soest 

03-07 juni Midweek Millingen aan de Rijn 

12 juni MuseumPlusBus Zuiderzeemuseum 

16 juli  Rondvaart Vecht en Loosdrechtse plassen 

21 aug. Dagtocht Rotterdam/Oudenbosch Basiliek 

26 aug.  Visserijdagen in Den Oever 

10 sept. Dagtocht Hoeksche Waard en Tiengemeten 

18 sept. Reünie deelnemers midweek Millingen 

08 okt. Museum De Hermitage ‘Juwelen aan het Hof’ 

05 nov. Dagtocht Airborne route 

20 nov. Bezoek museum in de Nieuwe Kerk ‘Suriname’ 

28 nov. ‘Ervaar de Raad’ bezoek aan raadsvergadering 

17 dec.  Dagtocht ‘Kerstsferen bij De Rode Hoeve’. 

 

Bij onderstaande activiteiten hebben één of meer leden van de  

Evenementencommissie geholpen. 

22 febr. Erwtensoep eten in De Burcht. 

20-23 juni Scheveningen haven  

19 okt. Informatiemarkt ‘Meer voor elkaar’ in het raadhuis  

15 nov. Najaarslunch Kattegat voor leden. 
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De Evenementencommissie neemt u mee. 
 

Midweek in Sauerland van 1 t/m 5 juni.  

De bus is vol, de kamers zijn bezet. Heeft u nog interesse dan kunnen wij u 

op de reservelijst plaatsen. 

 

Woensdag 3 juni (de derde dag) in Sauerland. 

Vandaag wacht ons een geweldige dag. Na het heerlijke ontbijt (niet teveel 

eten) vertrekken wij naar Konditorei Stoffels in Schmallenberg voor koffie 

met gebak. Stoffels is een begrip in Sauerland. De vierde generatie Stoffels 

zwaait er met bravoure de 

scepter en er wordt het heer-

lijkste gebak bereid!  

 

Wellicht is er nog een verlo-

ren kwartiertje om rond te 

neuzen in het stadje en dan 

brengt de bus ons naar de 

Warsteiner Bierbrouwerij 

waar wij een uitgebreide  

toer krijgen.  

We beginnen met het kijken naar een film, zittend op ronddraaiende stoelen. 

Vervolgens gaan wij per treintje langs alle afdelingen en kunnen wij het 

brouwproces, middels tv schermen, volgen. Er is een proeflokaal waar wij 

verschillende soorten bier kunnen proeven en daarna gaan we lunchen in de 

brouwerij. 

Na het dinerbuffet in het hotel, is er een gezellig avondprogramma.  

Een tip: neem een spelletje mee. 

Passiespelen Tegelen 

We werden even wakker geschud, de termijn voor de 1ste klas kaarten is 

vervroegd naar 1 maart. Wij hebben dus de deelnemers gevraagd vóór 20 

februari te betalen. De kaarten voor deze deelnemers zijn nu veilig gesteld.  

 

Mocht u toch nog mee willen, geef dit dan door en wij gaan na of er plaats  

is in de bus en het theater.  

Aanmelden bij Bep Everaardt, Tiny v.d.Wollenberg of Piet v.d.Coevering. 
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met Doelen Coach Service:

 

Vrijdag 10 juli; Rondvaart Friesland. 

Dit is een nieuwe datum dus er kan weer voor worden ingeschreven. 

Kosten € 45,-- pp incl. rondvaart, koffie met oranjekoek en een koffietafel.  

Vertrektijd/plaats  

Hoofddorp  08.15 uur Burgemeester Van Stamplein.  

 

Donderdag 30 juli; Marius van Dokkum Museum Harderwijk.  

We beginnen de dagtocht met koffie/thee en wat lekkers in Brasserie de 

Bank waarna wij naar het museum gaan.  

Velen van u zullen deze schilder kennen van zijn zeer humoristische schil-

derijen. Op 26 mei 2018 heeft Andre van Duijn dit museum geopend.  

Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid  

Harderwijk  bekijken. 

Kosten € 45,-- pp. incl. koffie/thee, entree en 

lunch. 

Vertrektijd/plaats  

Hoofddorp  08.20 uur Burg. Van Stamplein,  

Badh’dorp  08.40 uur Zeemanlaan bij AH.  

Terugreis  15.30 uur.  

 

 

Dinsdag 18 augustus; Westland Museum en 

rondvaart Den Haag.  

In de ochtend bezoeken wij het museum waar, tijdens een rondleiding,  

de historie van het Westland wordt uitgelegd. Prachtig is de historische 

tuin. Het geeft een tuinbouwbedrijf weer uit de eerste helft van de vorige 

eeuw. Na een stevige Westlandse koffietafel vertrekken wij naar Den Haag 

voor een rondvaart in een open boot.  

Kosten € 50,-- pp. incl. koffie/thee/lekkers, rondleiding, demonstratie klok-

inkopen/veiling, koffietafel en rondvaart van 1,5 uur door Den Haag  

Vertrektijd en plaats  

Badhoevedorp   8,15 uur Zeemanlaan AH;  

Zwanenburg   08.50 uur Dennenlaan  

Hoofddorp    09.05 uur Burg. Van Stamplein  

Terugreis   15.30 uur. 
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Museumbezoek. 

 

Kunst en cultuur toegankelijk maken! 

Met Museum TV hoef je nooit meer iets te missen. De app is geheel gratis  

te downloaden.  

 

Museum TV verbindt informatie, educatie en inspiratie op een aanspreken-

de manier met elkaar.  

“Wij geloven in een toegankelijke online wereld waar kunst en cultuur voor 

iedereen beschikbaar is. Niet alleen voor de doorgewinterde kunstliefhebber 

maar ook voor nieuwkomers en jongeren. Iedereen moet kunnen genieten 

van het moois dat Nederlandse musea te bieden hebben. Oók als men niet in 

staat is om een tentoonstelling of expositie te bezoeken”, zegt Marieke van 

der Donk, initiatiefneemster van MuseumTV. 

 

Verdieping en verrijking van een museumbezoek 

Museum TV toont tentoonstellingsfilms die mensen in het hart raken.  

Met korte, prikkelende trailers wordt potentieel publiek de tentoonstelling 

binnengetrokken. In een paar minuten weet de kijker waarom de gang naar 

het museum de moeite waard is. Op de tentoonstellingspagina vindt men 

achtergrondinformatie die meer verdieping biedt zoals mini-documentaires, 

fotoalbums en verhalen over musea, kunstenaars en kunststromingen.  

De content is het verhaal van de tentoonstelling en wordt gemaakt onder 

een redactionele formule door experts, tv-producenten en curatoren van 

musea. Ook wanneer een tentoonstelling afgelopen is, blijft de pagina be-

schikbaar en vormt zo een tentoonstellingsarchief.  

 

Houdt u van museumbezoek, schrijf u dan in voor ‘De Lakenhal’, 

zie volgende bladzijde. 

Aanmelden voor alle activiteiten bij voorkeur per mail met vermelding 

van uw naam en telefoonnummer. Zie blz. 27 

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

3 dagen vóór vertrek aan ons door of bel met Doelen Coach Service tel.  

06 103 747 24 . Bij annulering op de dag zelf is Doelen helaas genoodzaakt 

eventuele kosten op u te verhalen. 
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vrijdag 3 april museum De Lakenhal 

De Lakenhal is gevestigd op de Oude Singel 32 te Leiden in de voormalige 

Leidse lakenhal. Vanaf 27 maart is de tentoonstelling  

‘Pilgrims naar Amerika 1620-2020’ te zien.  

 

Het betreft hier een groep Engelse geloofsvluchtelingen die, na 11 jaar  

vrijwillige ballingschap in Leiden, met de boot naar Noord Amerika vertrok 

waar zij de Plymouth Colony stichtten. De pilgrims kregen in Nederland 

alle vrijheid om zich te vestigen en in vrijheid te leven maar wilden zich 

niet aanpassen aan de Nederlandse samenleving, de gewoontes, en zich de 

Nederlandse taal niet eigen maken.  

De vrijheid, die zij zochten in Amerika ging ten koste van de Native  

Americans die het land, voor de komst van deze kolonisten, al vele honder-

den jaren bewoonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder is in de Lakenhal de wol-industrie van Spaanse schapen en het  

keuren van laken te zien.  

Dit alles staat in het teken van 400 jaar Leiden.  

 

Vertrek NS-station Hoofddorp Verzamelen 10.40 uur. Vertrek 10.50 uur. 

Aanmelden Juanita Boon zie blz. 27. 
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Voor de KBO leden van o.a. Nieuw Vennep. 

Elke woensdagochtend om 10.00 uur komt er in De Herberg van de RK kerk 

een  groep mensen samen die creatief bezig zijn. Ze drinken gezellig koffie, 

maken een praatje en zijn intussen bezig met breien, haken, borduren en 

wat ze verder graag willen doen, zoals een spelletje.  

Het is er  altijd heel gezellig en zo heeft men meer sociale contacten, wat 

heel belangrijk is.                                                                                                 

Graag wil ik u hiervoor uitnodigen. Zo is er meer contact met elkaar.                                                        

Iedereen is van harte welkom, kom gerust eens langs, de koffie staat klaar.      

In Hoofddorp bestaat al zo’n groep voor KBO-leden en waarom zou dat ook 

niet in Nieuw Vennep kunnen? 

 

Vriendelijke groet en misschien tot ziens 

Anne-Mieke Numan. 

Bridge in het Parochiehuis aan de Kruisweg 

Mij werd gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over onze bridgemiddag. 

Nou dat wil ik wel, maar veel valt er niet te vertellen. 

 

We hebben eerst een aantal jaren in De Burcht gespeeld maar daar waren we 

van de ene dag op de andere niet meer welkom vanwege gedoe met degene 

die het daar beheert.  

Vreemd en niet zoals het er normaal gesproken aan toe gaat maar gelukkig 

heeft iemand van de bond zeer voortvarend rondgebeld en binnen de kort-

ste keren konden we terecht in het Parochiehuis aan de Kruisweg bij de Ka-

tholieke kerk. 

Ook Tiny van den Wollenberg en Lida Schrama waren bereid mee te komen 

om weer voor onze consumpties te zorgen. 

 

Het is een bridgeclub in een ontspannen sfeer onder leiding van Frieda Ken-

nis. 

We zouden nog wel wat nieuwe leden kunnen gebruiken. 

Elke maandagmiddag bridgen we van 13.00 uur tot 16.30 uur. 

De kosten bedragen voor een heel seizoen € 18,00.  

Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Frieda Kennis zie blz. 27. 

 

Een blije bridger Marianne Esselman 
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Vorig jaar januari fuseerden de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Bij de uit 1852 daterende droog gemaak-

te Haarlemmermeer kwam daarbij een heel stuk ouder land met een rijke 

geschiedenis.  

De voorzitter van de Stichting Historisch Halfweg André van der Veen zal 

op 12 maart over de geschiedenis van dit noordelijke deel van de nieuwe 

gemeente Haarlemmermeer vertellen. Uiteraard met veel illustraties. 

 

Hij neemt ons mee naar de strandwal, waar Spaarnwoude op ligt met de  

eeuwenoude kerk, het riviertje en dorp Haarlemmerliede, het IJ met de slui-

zen van Spaarndam. Naar de plek waar de passagiers van de trekschuit in 

Halfweg over moesten stappen en waar later de eerste Nederlandse spoorlijn 

kwam.  

Ook zullen Penningsveer, Schalkwijk, het verdronken dorp Rijk en het eiland 

Ruigoord aan worden gedaan en de weilanden die ontstonden uit de veen-

wildernis. 

 

 

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

de parochie Joannes de Doper. Informatie: Leo Mesman, tel.06 516 209 39  

of mesmanleo51@gmail.com.  

 

 

SAMEN IN GEPREK over  

de geschiedenis van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 

op donderdag 12 maart van 14.00 tot 16.00 

uur in het Parochiehuis, Kruisweg 1073, 

Hoofddorp. Opgave niet nodig,  

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  
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Ervaringen van uw ouderenadviseur/cliëntondersteuner 

(1) 

 

Aan het einde van dit jaar ben ik 10 jaar ouderen-

adviseur van de KBO-Haarlemmermeer. Ik vind dat het 

nu tijd wordt om het stokje over te dragen aan een jonger 

lid.   

 

Het is niet eenvoudig om aan te geven wat deze functie 

precies inhoudt, daarom zal ik in deze en elke volgende MeerNieuws  

iets vertellen over de manier waarop ik er inhoud aan geef.  

Net zolang tot een van u mij belt, mailt of aanspreekt en zegt: “Dat lijkt me 

een interessante en leuke job. Ik wil wel een tijdje met je meelopen.” 

 

Ouderenadviseurs van seniorenbonden kunnen als cliëntondersteuner aan-

wezig zijn bij een gesprek met een casemanager van de gemeente  

(z.g. keukentafelgesprek). In een begeleidende brief naar de cliënt die een 

WMO gesprek heeft aangevraagd, staat:  ‘Er zijn ook organisaties met vrijwil-

ligers die laagdrempelig cliëntondersteuning bieden’ en daarbij wordt 

uw KBO genoemd met mijn telefoonnummer en KBO emailadres. 

 

Elke (toekomstige) ouderenadviseur doet mee aan een training die gegeven 

wordt door KBO-Noord Holland. De begeleiders schrijven daarover: In de 

trainingen staan de competenties van de deelnemers centraal.  

Een belangrijk aspect daarbij is het uitgangspunt dat we kandidaat cliëntondersteu-

ners zo min mogelijk lastig vallen met zaken die ze al beheersen. De training richt 

zich vooral op het versterken van die competenties die voor hun functie-vervulling 

essentieel zijn. Veel van onze programma´s bestaan dan ook uit een theorie- en een 

praktijkcomponent.  

Cursisten versterken, op basis van een persoonlijk ontwikkelplan, vooral in de prak-

tijk hun kerncompetenties. De theorielessen zijn hieraan ondergeschikt. Immers veel 

is op internet te vinden. 

 

Het contact met KBO ouderenadviseurs van andere gemeenten vind ik  

bijzonder waardevol aan deze cursus. En vaak denk ik: “Onze gemeente 

Haarlemmermeer doet het best goed, is klantvriendelijker dan menig  

andere gemeente.” 
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Wat ik ook goed vind van onze gemeente zijn de bijeenkomsten die gehou-

den worden voor organisaties die met zorg en welzijn te maken hebben.  

Ik leer daar steeds weer nieuwe dingen.  

 

Daarnaast worden er op ongeveer 10 locaties in de Haarlemmermeer net-

werkbijeenkomsten gehouden. Peter Numan bezocht de bijeenkomst in de 

Rank in Nieuw Vennep, Greet van Schaik neemt dit over en ik ga naar de 

netwerklunches in de Meerstede in Hoofddorp. 

Ook voor onze seniorenbond is het belangrijk om kennis en informatie te 

delen en contacten te verstevigen of te vernieuwen. 

Wordt vervolgd, zie ook de oproep in de vacaturebank. 

 

Wij vragen: 

 Mensen die in hun eigen dorp/wijk onze oudste leden willen bezoeken 

(2 of 3 dagdelen in de maand), leden in Vijfhuizen worden al bezocht; 

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

adviseur/cliëntondersteuner en daarna deze taak van mij over kan/wil 

nemen.  

Els van Dongen-Caarls, 

zie blz. 26.
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WELZIJN -omzien naar elkaar- 

 

Alzheimer Café  

Elke 4e dinsdag van de maand (niet in juli en december)  

is er een Alzheimer Café in Hoofddorp.  

Een Alzheimer Café is een informele bijeenkomst voor 

patiënten, partners, familieleden, hulpverleners en ande-

re belangstellenden. Tijdens ieder Alzheimer Café staat 

een thema centraal. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.   

Adres: Huis van de Buurt ‘Floriande’, Hankstraat 3, Hoofddorp.  

Aanvang: 19.30 uur. 

mail: inlichtingenac@gmail.com - website: alzheimer-nederland.nl 

 

-Programma voor 2020- 

 

24 maart 

Welke gedrag kun je verwachten van iemand met dementie? Hoe ga je  

daarmee om? 

28 april 

Juridische aspecten 

Wat is een volmacht? Wat een levenstestament? Wanneer ben je wils-

onbekwaam? 

26 mei 

Muziek heeft een positief effect. Hoe kun je daar gebruik van maken? 

23 juni 

Wat komt er kijken bij een opname? Welke woonvormen?  

Wie helpt je bij het kiezen? 

25 augustus 

Regelingen, ondersteuning en tips om het mantelzorgen makkelijker  

te maken. 

27 oktober 

Mogelijkheden ter ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te blijven  

wonen. 

24 november 

Welke vormen van dementie komen voor? Overeenkomsten en verschillen. 

 

 

mailto:inlichtingenac@gmail.com
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De bus van de Seniorenverenigingen Haarlemmermeer Noord  

rijdt ook voor KBO-leden  .                

op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u gebruik maken van de bus  

Deze rijdt voor € 1.70 enkele reis of € 3.20 retour naar alle bestemmingen 

binnen Haarlemmermeer Noord. Wilt u naar bestemmingen daarbuiten dan 

betaalt u meer. 

Voor vragen Businfo@sv-hn.nl 

Reserveren tussen 18.30 en 19.30 uur 06-50556783 

Let op: de voicemail wordt niet afgeluisterd 
De bus kunnen alleen blijven rijden met uw steun. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom!  

REGIORIJDER 
vervolg 

 

Op 24 maart hebben we de vervolgafspraak met gemeenteambtenaren over 

de RegioRijder. U heeft dus nog enkele weken de tijd om klachten over 

deze vervoerder door te geven. 

In de vorige MeerNieuws citeerde ik enkele zinnen uit een brief van Regio-

Rijder die niet te begrijpen zijn. Ik heb telefonisch om uitleg gevraagd. 

 

De ritten zijn loos gemeld (…………)’. 

Loos betekent dat de chauffeur de klant niet heeft gezien. Volgens de mede-

werkster een heel gewone term in de taxiwereld.  

‘Door een slechte levering aan vervoerder komen veel ritten te laat.’ 

Hiervan zei de medewerkster: “Ik denk dat het betekent dat er een tekort 

aan chauffeurs is.” 

 

Wat het eerste betreft. Volgens mevrouw Schönhage heeft RegioRijder  

“het liefst dat je een kwartier voor de aangevraagde tijd met je jas aan buiten 

staat. In ieder geval moet je zo staan, dat je de taxi kunt zien en de chauffeur 

jou kan zien. Dat is vaak niet mogelijk. Je kunt wel al zover klaar zijn, dat 

wanneer de chauffeur je belt , je naar buiten kunt gaan en de deur kunt af-

sluiten.” 
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Nogmaals 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 

 

Seniorenbus 

Als lid van de KBO kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur gebruik 

maken van de seniorenbus van de Senioren Vereniging Haarlemmermeer  

Noord. (Zie kader).  

 

Automobiel 

In Badhoevedorp is gestart met Automobiel. Deze dienst is bedoeld voor 

ouderen en mensen met een beperking die zelf geen vervoer hebben.  

De chauffeurs brengen met hun eigen auto inwoners naar de gewenste be-

stemming, zowel binnen als buiten de regio. De aanvraag kan telefonisch 

gedaan worden. De chauffeur wacht maximaal 1 uur of loopt, indien ge-

wenst, met de gebruiker mee. 

 

Lidmaatschap € 15.- per jaar en € 0.30 per gereden kilometer. Er kunnen  

altijd twee passagiers gratis meereizen. 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website: servicepunt-

automobiel.nl of via 088-7004100 (tussen 9.00 en 21.00 uur bij Servicepunt 

Thuiswonen).   

Er zijn nog chauffeurs nodig. Wie interesse heeft kan zich per telefoon of via 

de website aanmelden. 

 

Els van Dongen-Caarls 

https://www.servicepunt-automobiel.nl/passagier-worden/
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Zondagmiddag Podium 

Programma maart 2020 

 

 

Wat?   Bender met ‘Mooi begin’ 

Wanneer?  15 maart 2020 

Waar?  Gebouw Pier K in Nieuw-Vennep 

 

Wat?   Bleke Rozen met ‘Op het spoor van de Oriënt-Express’ 

Wanneer?  22 maart 2020  

Waar?  Cultureel Centrum De Olm in Zwanenburg 

 

Wat?   Het Scherzando Trio met Zomertijdconcert 

Wanneer?  29 maart 2020 

Waar?  De Jeugd van Gisteren in Hoofddorp 

 

Wat?   Marc de Hond met  ‘Voortschrijdend inzicht’ 

Wanneer?  5 april 2020 

Waar?  Het Dorpshuis in Badhoevedorp 

 

 

 

Aanvang 14.00 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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Senioren staan open voor digitale wereld. 
 

Dat blijkt uit het onderzoek dat onder 1500 Nederlandse senioren die  

gebruik maken van het internet, is gehouden. De digitale senior heeft gemid-

deld maar liefst drie apparaten om online te gaan: een smartphone (73%), 

een tablet (70%), een laptop (65%) en/of een computer (63%). 

 

Populair 

Vooral online bankieren wordt massaal gedaan. Zo’n negentig procent van 

alle senioren maakt hier gebruik van en een groot deel (66%) heeft hiervoor 

een bank-app op hun telefoon of tablet geïnstalleerd. WhatsApp is een  

andere populaire dienst. Tachtig procent van de senioren stuurt weleens  

een bericht via deze service. Ook andere sociale media worden ingezet.  

 

Facebook wordt na WhatsApp het meest gebruikt (49%), gevolgd door 

YouTube (42%%) en LinkedIn (14%). Instagram (13%), Pinterest (12%), 

Twitter (9%) en Snapchat (1%) volgen. 

Ruim de helft van de senioren (53%) speelt weleens online spelletjes, vooral 

Wordfeud (41%) en Sudoku (23%) zijn populair. Ook een nieuwe technologie 

als Google Home is bekend bij een groot deel (42%), al gebruikt pas elf pro-

cent het ook daadwerkelijk. 

 

Verkeer 

Terwijl in en om het huis nog relatief weinig gebruik wordt gemaakt van 

nieuwe mogelijkheden, worden in het verkeer de technische snufjes omarmd 

door de online senioren. Zo rijdt ruim de helft (52%) op een e-bike. In de au-

to maken senioren gebruik van een auto-navigatiesysteem (65%) of van een 

navigatieapp op de telefoon (15%). Nog maar een klein percentage (8%) ver-

trouwt op de papieren wegenkaart. 

Wanneer senioren gebruik maken van het openbaar vervoer, bepaalt de helft 

(49%) via OV9292 de route. Twee op de tien (19%) senioren gebruiken hier-

voor een app op de smartphone. 

 

Voor het gehele artikel lees de digitale nieuwsbrief  van de KBO-PCOB. 
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Als de stilte komt 

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd, 

de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt 

en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 

En telkens weer zal ik je tegenkomen, 

we zeggen veel te gauw: het is voorbij. 

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 

niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

we zullen samen door het stille landschap gaan. 

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

Toon Hermans 

Verder na Verlies -inloopochtend voor nabestaanden- 

 

Elke eerste maandag van de maand kunnen nabestaanden in een ontspannen 

sfeer tijdens een kopje koffie of thee gedachten, ervaringen en ideeën delen. 

Om 10.30 uur kan worden deelgenomen aan een groepsgesprek van onge-

veer 1 uur. 

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig 

Een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Tijd: tussen 10.00 – 12.00 uur 

De Nieuwe Silo 

Graan voor Visch 14302 

Hoofddorp. 
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Herhaalde oproep voor een 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 vin-

den? 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 kun-

nen vervangen en eventueel kunnen overnemen. Dit geldt meteen al voor 

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

 

 

 

Martin van Beek.  

Distributie MeerNieuws en KBO-PCOB Magazine. 

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 

mailto:bezorging@kb-haarlemmermeer.nl
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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 MN 2020:   kopij   bezorging op of vanaf 

 

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 

mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-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.  



  24 

 

BIJ DE 

Mw. T.S. Brands-Frederiks Dhr.  J.W. van Schaik 

Dhr. J.A.C. Maas   Mw. A.M. de Goede 

Mw. Y.J.W. Stap   Mw. W.L.A. Ringeling 

Dhr. J.P. Maas   Mw. H. Dantuma 

Dhr. H. Plessius   Mw. M. Plessius-Been 

Mw. A. van Veen   Dhr. F. Westenberg 

Dhr. H.T. Broekman  Mw. C.F.C. Broekman-van Koten 

Mw. J. Hoogstede   Mw. M. Esselman 

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.  
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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 

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  

www.kbo-haarlemmermeer.nl 

Bankrelatie: Rabobank  

Iban.NL86RABO034.45.14.862. t.a.v. KBO Haarlemmermeer 

/www.kbo-haarlemmermeer.nl
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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: ipodt@kpnmailnl 

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  

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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