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MeerNieuws 204 

April 2020 

Katholieke Bond van Ouderen 
Haarlemmermeer 

belangenorganisatie voor senioren 

De redactie wenst u  fijne, inspirerende paasdagen. 

Foto BS 
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Bij de voorplaat. 

De grenzen van de Haarlemmermeer 

 

Lijnden. Een van de drie, ten behoeve van de drooglegging gebouwde 

stoomgemalen, werd destijds geplaatst in het noorden van het Haarlem-

mermeer, aan het Lutkemeer. Dit gemaal, dat in 1848 gereed kwam, werd 

‘De Lynden’ genoemd naar Baron F. G. Van Lynden van Hemmen. 

 

In de nabijheid van dit stoomgemaal ontstond weldra een kleine neder-

zetting, eveneens Lijnden genaamd. Na korte tijd, in 1859, werd de RK kerk 

aan de toenmalige Spaarnwouderweg (tegenwoordig Schipholweg) in ge-

bruik genomen. Een jaar later gebeurde hetzelfde met de openbare lagere 

school nr. 1 aan de Hoofdweg. Beide thans nog bestaande voorzieningen 

behoren tot de oudste van Haarlemmermeer.  

In dit kleine randdorp waar zich oorspronkelijk voornamelijk polderwer-

kers en baggeraars vestigden heeft eerst veel later, na de eerste wereldoor-

log en in enige omvang eigenlijk pas sinds 1930, vestiging plaats gevonden 

van immigranten uit stedelijke gebieden.  

 

Bron Jan Wies, H’meer Historie.  
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Politie: 

Levensbedreigende situatie 112 

meldingen   0900-8844 
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Meerwaarde   023-5698888  informatie@meerwaarde.nl 
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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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Beste mensen, 

 

Hoewel maart nog steeds zijn staart roert, zijn we toch echt 

op weg naar Pasen. Een bijzonder feest voor de gelovige 

mensen onder ons, de opstanding van Jezus Christus na zijn lijden en ster-

ven.  

Voor andere mensen betekent het een lente feest, waarin we het nieuwe 

groen in de natuur mogen verwelkomen. Hoe u dit feest ook wil vieren, 

het  bestuur wenst u in ieder geval goede paasdagen. 

 

Na een goed bezochte jaarvergadering schrijf ik nu dit voorwoord voor het 

april nummer van MeerNieuws. Hierin wil ik graag even terugblikken op 

vanmiddag. Ondanks het slechte weer konden we meer dan 50 KBO leden 

ontvangen in Event Centre Fokker aan de IJweg in Hoofddorp. Veel bezoe-

kers hadden gehoor gegeven aan het verzoek om een bloemetje mee te 

brengen, waarvan door twee actieve dames gezellige boeketjes werden 

gemaakt. Aan het einde van de vergadering werden deze boeketjes meege-

nomen om er iemand blij mee te maken. Een initiatief dat erg wordt ge-

waardeerd, hebben we gemerkt. 

 

Ook stonden we even stil bij die leden, die in het afgelopen jaar overleden 

zijn. 28 Kaarsjes werden er voor hen aangestoken. En de leden die meer 

dan 20 jaar KBO lid zijn, werden in het zonnetje gezet. 

Tijdens het officiële gedeelte van deze middag namen we afscheid van on-

ze secretaris Peter Numan en, tot grote vreugde van het bestuur, konden 

we iemand voorstellen die als aspirant secretaris het bestuur komt verster-

ken. Een hartelijk welkom voor mw. Loes van der Pol. In een van de vol-

gende edities van MeerNieuws zal zij zich zelf aan u voorstellen.  

 

Na het officiële gedeelte van deze middag werden twee presentaties gege-

ven: een over Compaan, een eenvoudige tablet speciaal ontwikkeld voor 

oudere mensen en een, door een vertegenwoordigster van Team Sport 

Haarlemmermeer, gericht op gezond ouder worden.  Na de presentaties 

kon men zowel de tablets uitproberen als instructies krijgen over onder 

andere vallen en gezond weer opstaan.  

Het was een informatief en gezellig uurtje, voordat men met de nodige 

informatie weer huiswaarts ging. 
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Een tweede terugblik wil ik u niet onthouden. In de vorige uitgave van 

MeerNieuws kon u lezen dat het bestuur op 21 februari een ‘snertmiddag’ 

organiseerde in de Herberg in Nieuw-Vennep. Het werd echt een heel ge-

zellige middag, waar 55 leden aanwezig waren om te genieten van heerlijke 

erwtensoep, voor ons gemaakt door ‘De Scharrelslager’ van Nieuw-

Vennep, een belegd broodje en roggebrood met spek. Er werden veel com-

plimentjes gegeven en iedereen was het er over eens dat dit evenement vol-

gend jaar best weer op de agenda mag komen te staan. 

 

U ziet dat er weer de nodige gezelligheid was in de afgelopen weken. En 

dan heb ik het nog niet eens over de informatieve evenementen, die op de 

agenda staan. Hopelijk vindt u daar steeds iets bij waar u interesse voor 

heeft. En ik hoop nog steeds dat we mensen bereid vinden om iets meer te 

betekenen voor uw KBO. Komt u eens informatie vragen over de vacatures 

die we in de loop van het jaar zien aankomen. Misschien wilt u het voor-

beeld van mw. Loes van der Pol volgen en eens komen praten met een van 

onze bestuursleden. Wij wachten in spanning af. 

 

Tot slot wens ik u, mede namens het bestuur, nogmaals goede Paasdagen 

en veel plezier met het lezen van de informatie dit nummer van Meer-

Nieuws. 

 

Greet van Schaik, voorzitter. 
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De Midweek 2020. 

 
Donderdag 4 juni (de vierde dag) in Sauerland.  

 

s-Morgens gaan wij op bezoek bij een kunstsmederij in Oberkirchen, een 

klein dorp in de gemeente Schmallenberg. In de tentoonstellingsruimten  

zijn figuren, lampen en veel meer decoraties voor in huis te vinden. Ook  

in de tuin, rondom de vijver, zijn sculpturen in brons, koper en smeedijzer  

te bewonderen.  

 

Na de lunch in het hotel gaan we naar Bad Arolsen in de deelstaat Hessen. 

Het dorp telt ongeveer 16.000 inwoners en daar staat Schloss Arolsen.  

Wij krijgen daar een rondleiding door het slot waar Emma van Waldeck-

Pyrmont is geboren en opgroeide. Emma was de tweede echtgenote van  

Koning Willem III die in 1890 op 73 jarige leeftijd overleed. Emma nam tot 

1898 de taak als koningin regentes op zich. In 1898 werd Wilhelmina 18 jaar 

en de jongste koningin der Nederlanden.  

Dit kasteel speelt dus een belangrijke rol in de geschiedenis van ons konings-

huis. Emma overleed in 1934 op 76-jarige leeftijd in Den Haag. Wilhelmina 

heeft geregeerd van 1898 tot 1948. Daarna volgden Juliana, Beatrix en nu dus 

Willem Alexander. 

Terug in het hotel wacht ons een heerlijk buffet. In de avond is er gezellige 

muziek met een hapje een drankje en een.. dansje?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attentie! heeft u de annuleringsverzekering afgesloten? 
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Agenda van de komende dagtochten:  

Vrijdag 3 april   Museumgroep naar Lakenhal in Leiden. 

Vrijdag 10 juli  Rondvaart Friesland Earnewald . 

Donderdag 30 juli  Marius van Dokkum Museum in Harderwijk. 

Dinsdag 18 augustus      Museum Westland en rondvaart Den Haag. Deze  

    tocht is volgeboekt 

Zondag 30 augustus Passiespelen in Tegelen.  

Beschrijvingen van deze dagtochten vindt u in MeerNieuws 202 en 203. 

 

Donderdag 7 mei. Tijd voor Max. 

Deze uitzending van omroep Max, elke werkdag vanaf 17.00 uur, kunnen  

we life bijwonen. Met een beperkte groep zijn we welkom.  

Lijkt het u leuk? Meldt u dan spoedig aan bij Ina Podt, Ydi Langenberg of  

Piet v.d.Coevering.  

De volgorde van inschrijven geeft aan of u mee  kunt. Bij veel inschrijvingen 

reserveren wij nog een andere datum.  

 

We gaan met de trein naar het 

Mediapark in Hilversum en 

vertrekken ca. 15.30 uur.  

Na afloop, rond 18.00 uur, 

willen we dan ergens nog een 

hapje gaan eten. Leuk idee? 

Ga dan mee. 

Aanmelden voor alle activiteiten bij voorkeur per mail met vermelding van 

uw naam en telefoonnummer. Zie blz. 20 

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 telefoon  

06 103 747 24 . Bij annulering op de dag zelf is Doelen Coach helaas genood-

zaakt eventuele kosten op u te verhalen. 
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Vanaf vandaag (donderdag 12 maart) zijn veel musea, in verband met het 

Corona virus, voorlopig gesloten maar dat zal niet  eeuwig duren en daarom 

wijst de EC u op het volgende. 

 

Misschien heeft ook u goud in de handen 

 

Deelnemers in de BankGiro Loterij krijgen naast hun lot een vipkaart.  

Of u in de prijzen valt kunnen wij niet beïnvloeden maar wij kunnen u wel 

helpen met het benutten van de extra’s. Eén van de extra’s is het gratis   

museumbezoek op vertoon van de kaart waarbij u ook nog drie introducees 

mag meenemen. Durft u het aan om met ons samen de voordelen van de vip-

kaart uit te buiten.  Geef u op voor een van onze museumbezoeken of.. 

nog beter, geef u op voor de museumgroep om mee te praten. Zie kader.  

 

Wij dromen ervan een museumgroep op te richten waarvan de deelnemers 

regelmatig samen komen om te overleggen wat leuk en/of interessant is om 

te bezoeken. 

Heeft u interesse of bent u nieuwsgierig gemaakt meld u dan aan bij  

Juanita Boon of Piet van de Coevering. Zie blz. 20. 

Voor wie niet op de ledenvergadering waren hierbij de informatie over 

Compaan Connect. 

 

De Compaan is een tablet speciaal ontwikkeld voor iedereen die het lastig 

vindt om met computers om te gaan. Ervaring is niet nodig, iedereen kan 

overweg met de Compaan.  

Met deze overzichtelijke tablet maakt u makkelijk en zorgeloos gebruik van 

alle mogelijkheden die een tablet biedt. Zo kunt u e-mailen, het internet  

bezoeken, een spelletje spelen of beeldbellen. 

 

Heeft u vragen bel dan 088-1450100 
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Zij is een van de meest spraakmakende figuren uit het Nieuwe Testament.  

In de loop der eeuwen is haar van alles toegedicht: ze zou een bekeerde  

zondares zijn geweest, maar misschien ook Jezus’ partner. Of was zij de 

‘volledig ingewijde’, zoals we kunnen lezen in het evangelie van Maria 

(Magdalena)?  

Els van Dongen kruipt in de huid van deze bijzondere vrouw en neemt ons 

mee in haar levensverhaal. We geven na het verhaal graag anderen de gele-

genheid om te vertellen wat Maria Magdalena voor haar/hem betekent. 

 

Na de pauze kijken we naar een gesprek van Paul Witteman met Herman 

Finkers over het Gregoriaans en we 

luisteren naar Statuit el Dominus,  

gezongen door de vrouwen van het a 

cappella kwintet Wishful Singing.  

 

 

 

Deze middagen worden georganiseerd  

door de KBO Haarlemmermeer i.s.m.  

de parochie Joannes de Doper.  

Informatie: Els van Dongen. Zie blz. 19 

SAMEN IN GEPREK over  

Maria Magdalena. 

op donderdag 9 april 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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Zondagmiddag Podium 

Programma maart/april 2020 

 

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 

 

Wat? Dennis Kivit en Danique Carmen met ‘Hartstocht’ 

Wanneer? 13 april 2020 

Waar? De Ontmoeting in Buitenkaag 

 

Wat? Con Amore, Mannenkoor met  klassieke klanken 

Wanneer? 19 april 2020 

Waar? Gebouw Pier K in Nieuw-Vennep 

 

Wat? Raromski met  ‘Gipsy Nights’ 

Wanneer? 26 april 2020 

Waar? Het Dorpshuis in Zwanenburg 

 

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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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 

 

De ambtenaren met wie mw. Schönhage en ik in januari een gesprek hadden 

over de RegioRijder gaven toe dat deze vervoerder in de maanden septem-

ber/december te kampen had met veel vertragingen. Dit zou te maken heb-

ben met het feit dat het scholierenvervoer niet goed geregeld was en dat er 

vier gemeenten bij gekomen waren. Er zouden al maatregelen genomen zijn 

om de stabiliteit terug te krijgen.  

 

Naar het zich laat aanzien hebben de maatregelen inderdaad tot betere  

resultaten geleid, want bij de meldpunten zijn maar weinig klachten binnen-

gekomen. Daar kunnen we blij om zijn.  

Na het afrondend gesprek met de ambtenaren zal ik u in de MeerNieuws  

van mei laten weten welke afspraken we met hen gemaakt hebben.  

 

Ik informeerde u in de MeerNieuws van maart over de sociale vervoers-

dienst AutoMobiel in Badhoevedorp.  

Op de site van de gemeente Haarlemmermeer en HCNieuws las ik later: 

‘Vanaf februari 2020 is AutoMobiel ook beschikbaar in Abbenes, Beinsdorp, 

Buitenkaag, Burgerveen, Leimuiderbrug, Lisserbroek, Nieuw-Vennep en  

Weteringbrug’.  
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Uw KBO vraagt 

een man of vrouw die een jaar met Els van Dongen ‘mee wil lopen’ als  ou-

derenadviseur/cliëntondersteuner en daarna deze taak van haar over wil 

nemen.  

Ervaringen van uw ouderenadviseur/cliëntondersteuner (2) 

Innovatie- en kennislab 

Met meer dan 250 deelnemers, professionals en vrijwilligers die werken voor 

en met burgers van de Haarlemmermeer, was ik aanwezig op een conferen-

tie rondom maatschappelijke vraagstukken. Deze middag was georgani-

seerd door MeerWaarde en werd gehouden in Expo Haarlemmermeer. 

Wouter Hart, organisatiedeskundige, begon met een verhaal over een kleer-

maker. In plaats van het kostuum aan te passen aan de man gaat hij de man 

aanpassen aan het kostuum: “U moet uw rechterschouder iets laten zakken; 

u moet iets door uw knieën zakken…….” U snapt het al: de man ziet er niet 

uit en voelt zich zeer ongelukkig. 

 

Dit verhaal zette me aan het denken over onze vereniging:  

Proberen wij onze organisatie aan te passen aan de leden of vinden we dat 

de leden zich maar aan moeten passen aan de organisatie? Als we van dat 

tweede uitgaan, lijkt me, hebben we geen reden van bestaan. Daarom blijven 

het bestuur en de andere vrijwilligers van de KBO Haarlemmermeer hun 

best doen om het de leden naar de zin te maken. 

 

We konden voor twee workshops kiezen.  

Ik wilde wel eens ervaren hoe ouderen ‘een e-held met Smartrobots’ kunnen 

worden. Richard Kuijpers vertelde ons en demonstreerde ook wat een robot 

nu al kan betekenen in het dagelijks leven. Ervaringsdeskundige Hans Kolk 

vertelde over het gemak van zijn robot. Zo zegt deze hem wanneer het tijd is 

om zijn medicijnen in te nemen en  

wanneer hij naar de dagbesteding moet. 

 

Bij de workshop ‘woonlandschappen’ wilde ik me laten inspireren over  

ontwikkelingen in het woonlandschap van Haarlemmermeer.  
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Stel je voor een leegstaande boerderij met een flinke lap grond is beschik-

baar. Daar worden diverse soorten woningen gebouwd, ook tiny houses.  

De bewoners hebben een  gezamenlijk moestuin en boomgaard en zoals  

past bij de nieuwe inzichten moet  de woonvorm energieneutraal zijn. 

Ook kregen de belangstellenden gelegenheid hun eigen woonwensen  

kenbaar te maken.  

 

Artikelen in MeerNieuws 

Als ouderenadviseur houd ik de informatie die ik krijgt tijdens bijeenkom-

sten  zoals bovenstaande niet voor mezelf maar deel ik met u. 

Ik schrijf dan ook regelmatig in MeerNieuws over onderwerpen die te ma-

ken hebben met Zorg en Welzijn. 

 

Vanaf september 2019 ging dat over:  

gesprek van drie bestuursleden met wethouder Steffens;  

oprichting Alliantie Samen tegen Eenzaamheid;  

het WMO gesprek en de onafhankelijke cliëntondersteuner;  

gesprek met ambtenaren over de RegioRijder; RegioRaxi –  

Seniorenbus – Automobiel;  

Alzheimercafé,  

Inloopochtend voor nabestaanden. 

 

December 2020 leg ik mijn functie als ouderenadviseur/cliëntondersteuner 

neer. Wat zou het fijn zijn als een jonger lid van de KBO Haarlemmermeer 

dit werk dan over kan nemen. 

 

Els van Dongen-Caarls 

Links in blauw shirt  

ervaringsdeskundige  

Hans Kolk en in het mid-

den de robot.  
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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 

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-

haarlemmer-

meer.nl 

mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
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Inschrijfformulier 2020  

KBO-Haarlemmermeer 

belangenorganisatie voor senioren 

 

Hierbij meldt(en) ondergetekende(n) zich aan als lid van de KBO afdeling Haarlemmermeer. 

 

Dhr. / Mw. : voorletter(s) en achternaam 

………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum ……………………………………………………………………. 

Dhr. / Mw. : 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 -Haarlemmermeer; zie blz. 19 

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.  

BIJ DE 

Rooms Katholieke kerk met voormalige pastorie in Lijnden.  
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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@kpnmail.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  

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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