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Bij de voorplaat. 

De grenzen van de Haarlemmermeer. 

Aalsmeerderbrug werd tot de jaren 50 ook wel Aalsmeerderbuurt ge-

noemd.  

 

Even een aanvulling bij de voorplaat van het juli/augustus nummer met 

dank aan Kees van Lent.  

“Beste mensen, 

Zojuist Meernieuws 207 gelezen. Hartelijk dank. 

Vanavond reed ik van Aalsmeer langs de dijk naar De Kaag en dus ook 

over de weg op de mooie foto op de voorplaat. De oude draaibrug is ver-

vangen door een iets hogere nieuwe brug. 

Hartelijke groeten,  

Kees van Lent”. 

Rectificatie. 

Het ingezonden stuk in MN 207 blz. 9 is van Susan Smit en komt uit het tijd-

schrift Happinez.  
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Inleveren kopij voor het oktober nummer (209) van MeerNieuws  

uiterlijk op 7 september 2020  naar het emailadres van de redactie; 

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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Beste mensen, 

 

Ook de zomer van 2020 in Coronatijd zal de geschiedenis ingaan als een 

bijzondere zomer.  

Mochten we, na bijna drie maanden binnen blijven, voorzichtig naar bui-

ten, werd het toch weer wat onrustig.  

De zon ging uitbundig schijnen, de vakantie stond voor de deur en ieder-

een wilde er graag op uit maar…. het bleef noodzakelijk om 1,5 meter af-

stand in acht te nemen.  

Jammer, maar voor sommige mensen was dit toch een moeilijke opdracht. 

Volle stranden, files, illegale feestjes, de kranten stonden er vol van.  

Er werd zelfs op tv al gewaarschuwd voor een tweede Coronagolf! 

 

Toch hoop ik, en met mij het hele bestuur, dat u op een goede manier  

heeft kunnen genieten van alles wat we wel mochten. Lekker buiten zitten, 

veel water drinken,  een wandelingetje maken als dit mogelijk is of juist  

de schaduw opzoeken om uit de warmte te blijven, en soms even thee of 

koffie drinken met een familielid maar dan wel op afstand. 

 

Vanuit het bestuur is er weer wat meer te melden. Twee bestuurs-

veranderingen hebben er in de afgelopen periode plaatsgevonden.  

Allereerst heeft mw. Loes van der Pol om persoonlijke redenen er van  

afgezien om de functie van secretaris op zich te nemen. Wel blijft zij actief 

binnen de werkgroep Samen in Gesprek waar het bestuur bijzonder blij 

mee is. We wensen haar met die activiteiten heel veel succes.  

Het betekent echter wel dat we weer op zoek moeten om een nieuwe se-

cretaris te vinden. Wilt u wellicht met ons meedenken en misschien actief 

mee zoeken? 

Een andere verandering is dat er, na de oproep van onze penningmeester 

in een eerder nummer van MeerNieuws, een spontane aanmelding is ge-

komen om hem het volgend jaar op te volgen. Het bestuur heet dhr. Kees 

Bus uit Nieuw-Vennep dan ook van harte welkom en wij hebben hem al 

bij een eerste vergadering mogen ontmoeten. Volgens mij tot tevredenheid 

aan beide kanten. 
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De afgelopen tijd hebben diverse bestuursleden extra aandacht geschonken 

aan onze leden van 88 jaar en ouder en hen een plantje bezorgd met een 

hartelijke groet namens de KBO. Dit werd bijzonder op prijs gesteld.  

Gelukkig hebben wij de meeste van onze leden in goede gezondheid aange-

troffen 

 

Met dit blad willen we u op de hoogte houden van wat er de komende tijd 

kan worden gerealiseerd. Zelf hoop ik dat de evenementencommissie wat 

meer ruimte heeft om iets gezelligs te organiseren. En ook dat er een posi-

tief bericht is over de midweek, die nog steeds in de agenda staat.  

Een ander positief bericht is dat de brei- en quiltgroep voorzichtig van start 

is gegaan in het Parochiehuis. Met de nodige afstand kunnen de dames 

eens in de maand actief zijn met brei-, haak-  en naainaalden, met garen, 

stofjes en spelden. Er komen daar de mooiste dingen tot stand. 

 

Hopelijk kunt u zich ook nog steeds vermaken, ook al is het soms wat al te 

warm. Terwijl ik dit schrijf is de eerste hittegolf van 2020 een feit!  

Maar misschien, als u dit blad leest, is het alweer afgekoeld en spelen regen 

en wind ons parten! Je weet het nooit in ons land. We moeten er zelf maar 

iets van maken en mocht u behoefte hebben aan een gesprekje, blijft het 

altijd mogelijk om een van de bestuursleden te bellen. 

 

Tot slot wens ik u, ook namens het bestuur, een goede start van een nieuw 

seizoen. We hopen dat we u weer wat meer activiteiten kunnen gaan bie-

den en u soms ook mogen ontmoeten. Natuurlijk blijft onze wens dat u 

goed op uzelf past, contact blijft houden 

met de mensen om u heen en gezond 

blijft. 

 

Een hartelijke groet, ook namens het  

bestuur, 

Greet van Schaik, voorzitter 
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Midweek 2020 ja of nee. 

Het is een spannende tijd voor het organiseren van 

dagtochten en de midweek. Plannen zijn er genoeg 

maar de toekomst is ongewis.  

Voor de Midweek 2020 hebben we veel zoekwerk verricht maar door Corona 

is er weinig zeker. We onderhouden goed contact met hotel Monopole in 

Valkenburg waar we al eerder zijn geweest en van harte welkom zijn. Medio 

september maken we een definitieve afspraak over het wel of niet doorgaan 

van de trip. We willen geen mondmaskers gebruiken en ook de 1.50 m. af-

stand is een belemmering.  

Het zou ons zeer verheugen als de midweek Valkenburg door kan gaan en 

wij houden de deelnemers op de hoogte. 

 

9 september. Het Land van Strijen.  

Dit streekmuseum in Zuid Holland is gevestigd in een oude voormalige 

dorpssmederij met aan de achterzijde een aangebouwde woning. Er zijn nog 

tal van oude machines aanwezig, waaronder een door een elektromotor aan-

gedreven smeedhamer. Paarden kunnen nog worden beslagen in de voor de 

smederij aanwezige hoefstal.

In het onderhuis bevinden zich een stijlkamer en een stijlkeuken. Beide zijn 

volledig ingericht en geven een beeld uit de veertiger en vijftiger jaren van de 

vorige eeuw. 

Ook de kerk aan de overkant kunt u bekijken onder begeleiding van een 

gids. 

Kosten € 45,= p.p. voor koffietafel met Striense lekkernij, bezichtiging en 

rondrit. 

Vertrektijd/plaats  

Aalsmeer   08.30 uur Dreef 

Hoofddorp   08.45 uur Burg. van Stamplein  

Badhoevedorp  09.00 uur 

Terugreis   16.00 uur.  
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15 september. De zandverhalen in Elburg. 

Deze tocht kan in  aangepaste vorm doorgaan. In drie grote hallen, waar het 

houden van 1.5 m. afstand geen probleem is, zien we meer dan 300 zand-

sculpturen tot 8 meter hoog. Hier komen tientallen verhalen zoals Adam en 

Eva in het paradijs, Mozes op de berg, de toren van Babel en de geboorte en 

kruisging van Jezus, tot leven.  

Voor de koffie/thee met gebak gaan we naar de Bakkersmolen waar we ook 

de lunch gebruiken. Ná de lunch is er vrije tijd om het plaatsje Elburg te be-

kijken.  

Kosten € 50,= pp. 

Vertrektijd en plaats 

Aalsmeer     08.30 uur 

Hoofddorp Burg. Van Stamplein 08.45 uur 

Badhoevedorp of Zwanenburg  09.05 uur. (deze afspraak moet nog 

worden gemaakt). 

Als u zich vóór 8 april heeft opgegeven verzoeken wij dit nogmaals te doen.  

Wij verwachten weer veel aanmeldingen.  

Tot ziens!  

 

 

 

Coronamaatregelen. In de bus is een 

mondkapje verplicht en kan er geen  

koffie/thee of frisdrank worden ge-

dronken. Ter plaatse hoort u wat er 

verder noodzakelijk is.   

 

24 september. Het bezoek aan het Textielmuseum in Tilburg is helaas  

Geannuleerd. 

 

Aanmelden voor alle activiteiten bij voorkeur per mail met vermelding 

van uw naam en telefoonnummer, zie blz. 23. 

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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Staat de Evenementen commissie er alleen voor?  

 

Voor de bijna 800 leden van de KBO Haarlemmermeer maakt onze commis-

sie bijna maandelijks plannen. Wij houden ons bezig met het zoeken naar,  

en het organiseren van: dagtrips naar b.v. musea, rondwandelingen met 

stadsgidsen, dagtochten per bus en als kers op de taart een midweek naar 

een mooie plek met een fijn hotel.  

 

Het verbaasd ons dat de respons vaak aan de magere kant is. Nog geen 10% 

van onze leden reageert positief op één van onze plannen. Wij vragen ons 

dus ook af hoe wij u enthousiast kunnen krijgen en hoe wij het enthousiasme 

van de deelnemers op u over kunnen brengen. Het zijn steeds fijne en ook 

gezellige bijeenkomsten waar de deelnemers leuk, spontaan en soms ook 

uitgelaten met elkaar omgaan.  

Je leert, door deze gezamenlijke activiteiten, elkaar beter kennen en ook daar 

doen we het voor. Wij begrijpen dat het gemis aan een eigen verenigings-

lokaal hier parten speelt maar laten wij ons realiseren dat gezamenlijk iets 

ondernemen een goede band schept tussen vele deelnemers. 

Gaarne een reactie naar één van de leden van onze Evenementen commissie 

(zie blz. 23). 

 
Reactie van de redactie. 

Als jullie van elk uitje een enthousiast stukje plaatsen in MeerNieuws zou het kunnen dat meer 

leden zich opgeven voor een volgende activiteit. :) 

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!  
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Een aangepaste fiets via de WMO. 

 

In MeerNieuws van mei las ik een artikel over een aangepaste fiets via de 

WMO.  

Aangezien ik reuma heb en daardoor het lopen soms slecht gaat heb ik een 

mail naar de WMO gestuurd met de vraag of ik ervoor in aanmerking kon 

komen. Naar aanleiding daarvan kwam iemand van WMO langs om, met 

mij, het probleem te bespreken. Na het maken van een proefrit had ik  bin-

nen 2 maanden een aangepaste e-bike met lage instap. De fiets wordt via de 

thuiszorgwinkel Medipoint geleverd en het onderhoud van fiets wordt door 

service punt gedaan.  

De fiets is voor mij weer een stukje meer vrijheid om weg te kunnen gaan en 

het is uiteraard goed voor mijn lichaam met reuma. 

Ik probeer iedere dag even te fietsen. 

 

Anneke 
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Het belang van bewegen 

Door Daphne Tervelde van Team Sportservice. 

 

Het is voor iedereen belangrijk in beweging te blijven. Ook als je wat ouder 

wordt en de bewegingsvrijheid afneemt. Door toch actief te blijven word je 

niet alleen fitter, het vergroot ook je sociale omgeving. De cursussen Zeker 

Bewegen en In Balans in beweging zorgen ervoor dat je weer soepeler en 

zekerder kunt bewegen.  

Tijdens de laatste jaarvergadering van de KBO Haarlemmermeer heeft  

Team Sportservice een korte presentatie gehouden over het belang van  

bewegen. Een belangrijk onderdeel is het reactievermogen. Er werd dan  

ook enthousiast gereageerd op de reactietest die we bij veel leden hebben 

afgenomen. De test gaf een beeld over uw reactieleeftijd.  

Door snel op een foto te klikken die van zwart-wit naar kleur veranderde 

werd een schatting gemaakt van het niveau van uw reactiesnelheid. Deze 

werd uitgedrukt in ‘reactieleeftijd’. Nieuwsgierig? Probeer het zelf ook. Ga 

naar de website van veiligheid.nl https://www.veiligheid.nl/valpreventie/

voorlichtingsmateriaal/reactietest 

 

Cursus Bewegen op eigen niveau 

Zeker Bewegen 

Tijdens de lessen gaan we in groepsverband aan de slag om fitter en soepeler 

te worden. Daarnaast werken we aan het thema valpreventie. Bewegen is 

gezond, daar bestaat geen twijfel over. Door er vroeg bij te zijn, kunnen we 

een hoop valletsel voorkomen. Daarom starten we deze cursus. 

Jaarlijks belanden 88.000 ouderen na een struikelincident op de eerste hulp. 

Uit onderzoek blijkt dat personen die regelmatig bewegen, 50% minder kans 

hebben op valletsel. We werken in kleine groepen, zodat er veel ruimte is 

voor persoonlijke aandacht. Wat je tijdens de lessen leert is meteen toepas-

baar in dagelijkse situaties.  

 

In Balans in beweging 

In Balans in Beweging is een les waarin de deelnemers uitdagende beweeg-

vormen oefenen, zoals rollen, reactiespellen en spierversterkende oefenin-

gen. Dit draagt bij aan de zelfverzekerdheid bij het bewegen. Ook draagt 

deze les bij aan het verbeteren of het op peil houden van het huidi-

ge beweegniveau.  

https://www.veiligheid.nl/valpreventie/voorlichtingsmateriaal/reactietest
https://www.veiligheid.nl/valpreventie/voorlichtingsmateriaal/reactietest
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Graag brengen wij de onderstaande activiteiten onder de aandacht: 

 

Hoofddorp: 

Wat:                 In Balans in Beweging.  

Waar:               ’t Kattegat, Skagerrak 328, Hoofddorp (in de buitenlucht)

Wanneer:         Woensdag 13.00-14.00 uur 

              Woensdag 14.15-15.15 uur 

Nieuw-Vennep: 

Wat:                 In Balans in Beweging.  

Waar:               Club Yushi, Lucas Bolsstraat 7, Nieuw-Vennep 

Wanneer          Vrijdag 10.30-11.30 uur 

Wat:                 Zeker Bewegen.  

Waar:               Club Yushi, Lucas Bolsstraat 7, Nieuw-Vennep 

Wanneer          Dinsdag 10.30-11.30 uur 

 

Het bewegen in een groep geeft gezelligheid en een stok achter de deur. 

Wij begrijpen echter ook dat in deze tijd u wellicht twijfels heeft over het be-

wegen in een groep. Wij houden de maatregelen in acht. Activiteiten worden 

op dit moment buiten georganiseerd. Veel mensen ervaren dit als prettig. 

Mocht u eerst een idee willen krijgen of het goed voelt om in een groep te 

bewegen kom gerust even kijken of een gratis proefles doen. Meld u aan bij 

Daphne Tervelde van Team Sportservice email:  

dtervelde@teamsportservice.nl telefoon: 023-205 55 00 

Noot van de redactie. 

Voor de cursus wordt een 

laagdrempelige deelnemers-

bijdrage gevraagd.  

mailto:dtervelde@teamsportservice.nl
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Wij willen weer graag samen in gesprek gaan want we hebben onze bijeen-

komsten gemist. Maar.. is het haalbaar? We moeten immers 1.5 meter afstand 

houden? Op dit moment (begin augustus) mogen er 13 mensen tegelijk in de 

zaal van het parochiehuis. 

We gaan daarom op 10 september twee bijeenkomsten houden. 

We zorgen voor een geluidsinstallatie zodat we, ondanks de afstand, elkaar 

goed kunnen verstaan.  

 

Ook al staat het er niet met zoveel woorden u begrijpt waar het thema van  

de komende ‘Samen in Gesprek’ over gaat. Maar we krijgen al zoveel infor-

matie over het coronavirus, de coronacrises, de lockdown, moeten we het er 

dan ook nog op onze themabijeenkomst over hebben? 

Misschien juist daarom want wij gaan onze eigen ervaringen delen. 

·Wat heb je het meest gemist in deze maanden? 

·Heeft het gedwongen thuisblijven je ook iets opgeleverd? 

·Hoe heb je de stilte ervaren? 

·Heb je dierbaren verloren, hoe was het afscheid? 

·Zijn er mensen in jouw omgeving ziek geweest?  

·Was je verrast door de aandacht die je kreeg of was je juist teleurgesteld? 

·Ben je passiever geworden of ben je nieuwe dingen gaan doen? 

 

Begin september krijgen zij van wie wij een e-mailadres hebben de actuele 

informatie. Onze vaste bezoekers die geen mailadres hebben zullen we per 

post of telefoon informeren. 

 

Inlichtingen en opgave graag per mail bij: 

Coby Bergsma:  j.j.bergsma@live.nl of per telefoon 023-5652400 

SAMEN IN GEPREK over onszelf. 

op donderdag 10 september van  

13.30 tot 15.00 en van 15.30 tot 17.00 uur  

in samenwerking met de parochie Joannes 

de Doper in het Parochiehuis, Kruisweg 

1073, Hoofddorp. Voor de koffie en thee vra-

gen wij een vrijwillige bijdrage.  



 13 

 

WELZIJN -omzien naar elkaar- 

 

Op tafel staan 10 plantjes, klaar om weggebracht 

te worden naar KBO leden van 88 jaar en ouder.  

Eind juni durfde de bezoekersgroep het aan om 

weer bij elkaar te komen.  

 

Zoals altijd in de gezellige huiskamer van Marrie Terlouw.  

Bij haar kunnen we op de gepaste afstand van 1,5 meter zitten. Op de agenda 

stond: ‘bloemen brengen naar de oudste leden’. Mijn vijf mede-bezoeksters 

waren daar meteen enthousiast over, maar werd er gezegd: “Onze leden heb-

ben meer aan een plantje dan aan bloemen.” 

Adressen werden verdeeld en we bedachten dat als de bestuursleden ook 

mee zouden doen we alle 88-plussers zouden kunnen verrassen. Dan nog 

konden we niet de leden in alle kernen bereiken maar Afra en Jan Kloppen-

burg wilden mensen in Badhoevedorp een plantje brengen en Gusta van ’t 

Schip in Halfweg/Zwanenburg. 

 

Uit de reacties bleek dat onze leden dit gebaar bijzonder op prijs stelden. 

Een echtpaar reageerde zichtbaar ontroerd en vertelde aanstaande week  

63 jaar getrouwd te zijn! Zij komen nauwelijks meer de deur uit dus dit 

KBO gebaar was een schot in de roos! 

De een vroeg: “Kom maar op de koffie”, een ander nodigde uit voor  de thee.   

Opvallend hoe fit al deze thuiswonenden van rond de 90 nog zijn. 

Voor herhaling vatbaar. 

 

Ikzelf vond het heel bijzonder om KBO leden te spreken die ik nooit eerder 

ontmoet had. Ook de andere bezorgers hadden leuke en gezellige gesprek-

ken.  Iemand zei: “Ik lees MeerNieuws altijd van A tot Z”, dát vond ik leuk 

om te horen. Met twee dames heb ik afgesproken dat ik hen zal bellen voor 

een bezoek. Dat hoor ik ook graag, want daarvoor zit ik in de bezoekers-

groep. 

 

Vind u het ook gezellig om bezoek te ontvangen van een  

mede KBO lid belt u dan naar: 

Marrie Terlouw, tel. 023.564.02.81 
of naar Els van Dongen, tel. 023.561.22.73 
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Personenalarmering 

 

Vanuit het sociaal domein van de gemeen-

te kregen we het verzoek de mogelijkheid 

van personenalarmering onder uw aan-

dacht te brengen. 

 

 

Begin 2019 is deze in de Haarlemmermeer gestart. Het doel is dat kwetsbare 

bewoners langer zelfstandig en veilig kunnen wonen. 

 

Uit de folder. 

24 uur zorgcentrale 

Als u hulp nodig heeft, wordt er via één druk op de alarmknop om uw pols, 

hals of op het alarmapparaat een melding gemaakt. Er komt dan een spreek-

luisterverbinding tot stand tussen u en een medewerker van de zorgcentrale. 

Zij schakelen direct de juiste hulp in: van een door u opgegeven mantelzor-

ger tot spoedeisende zorg. 

Is er een geschikte persoon in uw buurt, maar vindt u het lastig zelf contact  

te zoeken? Dan ondersteunt de Sociaal Makelaar bij het eerste contact.  

’s Nachts komt er altijd een medewerker van zorgorganisatie PCSOH.  

Abonnement 

U sluit een abonnement af met Zorgcentrale Noord (ZCN). Elke maand be-

taalt u een tarief voor het gebruik van het persoonsalarm, de professionele 

opvolging ’s nachts en eventuele bijkomende diensten waar u zelf voor kiest.  

Vergoeding van uw zorgverzekeraar 

Of en hoeveel vergoeding u voor personenalarmering ontvangt, verschilt per 

zorgverzekeraar en hangt af van uw persoonlijke situatie. Hiervoor ontvangt 

u van ZCN één keer per jaar een overzicht van de kosten. Dit overzicht kunt 

u opsturen naar uw zorgverzekeraar, zodat zij de vergoeding kunnen uitke-

ren. 

Aanvraag 

De aanvraag verloopt heel eenvoudig via www.personenalarmering-

haarlemmermeer.nl. ZCN neemt contact met u op en geeft u informatie over 

de mogelijkheden en de kosten. Zij verzamelen de benodigde gegevens en 

maken een afspraak voor de installatie bij u thuis. U kunt natuurlijk ook bel-

len: 088 980 09 53 
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Een bijdrage van een van de leden. De dichter is onbekend.  

 

Tijd, iets wat oneindig lang duurt maar waar je altijd te weinig van hebt! 

 

Later is vroeger verdwenen 

of nee 

vroeger is nu alweer weg 

Terwijl later veel eerder dan vroeger  

zal verdwijnen. 

 

En vroeger dacht ik 

later wordt het leuker 

en later denk ik 

vroeger was het leuker 

Alleen wist ik dat vroeger 

over later nog niet 

En dat is het leuke van later 

dat je weet 

dat je vroeger nog niets wist 

over wat je later zou weten 

 

Terwijl je later...heel veel later 

juist alles weer vergeet 

en wat je wist over vroeger 

nu, en zelfs later 

dat er nooit eens iets anders 

dan heden is geweest. 

 

En bedenk:  tijd heeft vleugels maar 

geen teugels! 
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Nederlands Transport Museum – Nieuw Vennep. 

Sinds medio 2018 is het Nederlands Transport Museum gevestigd in de voor-

malige Lucas Bols fabriek – Lucas Bolsstraat 7 - Nieuw Vennep. 

In het museum exposeren 28 verenigingen die elk hun eigen transport-

toestellen onderhouden. Met de collectie  transporttoestellen wordt een beeld 

gegeven van transport door de laatste eeuwen heen.  

Er is een vereniging die zich bezig houdt met oude historische vliegtuigen, 

autobussen, kleine zeilschepen, auto’s, metro, militair transport, Fokker, 

brommers, fietsen, modelspoor, flight-simulatoren en veel meer. 

In het museum zijn ca 200 vrijwilligers actief betrokken. Zo werken zij aan 

het restaureren van historische vliegtuigen, het rijwaardig houden van auto-

bussen en het reviseren van oude militaire legervoertuigen. 

 

Er is een duidelijke looproute langs de transporttoestellen en op een affiche-

bord wordt, in het kort, de bijzonderheden van elk toestel vermeld. Men kan 

ook in onze CM170 Fouga straaljager plaatsnemen en ervaren hoe het is om 

even piloot te zijn. Verder wordt in de educatieve ruimtes uitleg gegeven 

over het transport op de luchthaven Schiphol en in de haven van Rotterdam. 

Onder begeleiding van een museumgids kan er ook bezoek worden gebracht 

aan de Fokker-hal met een replica van een Fokker FVIIb-3m uit 1924. 

Om het museum ook leuk en interessant voor kinderen te maken  

is er een springkussen, zijn er oud Hollandse spelletjes, kleurplaten en kun-

nen zij papieren vliegtuigjes maken, een quiz spelen en sjoelen.  

 

In het museum worden geregeld leuke evenementen georganiseerd, zo is er 

in het verleden een boeken- en fietsenbeurs gehouden. Voor evenementen en 

algemene informatie bezoek onze website nederlandstransportmuseum.nl/ 

of de facebookpagina facebook.com/NederlandsTransportMuseum/ 

Het museum is dagelijks open van dinsdag t/m zondag van 10:00 – 17:00. 

Voor mindervalide beschikken we ook over een rolstoel. 

file:///D:/KBO/kopij%20september%202020/nederlandstransportmuseum.nl/
https://www.facebook.com/NederlandsTransportMuseum/
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In de Nieuwsbrief Samen tegen Eenzaamheid zijn verschillende initiatieven 

opgenomen om tijdens de coronacrisis eenzaamheid tegen te gaan, zoals 

 

Bibliotheek aan huis 

Bent u slecht ter been of bent u om een andere reden niet in staat om naar de 

bibliotheek te komen? De bibliotheek brengt de boeken gewoon aan huis! 

Eens in de vier weken komt een vrijwilliger de boeken (of andere materialen) 

omruilen, op een afgesproken tijdstip. 

 

Wat is er te leen? 

Eigenlijk alles wat de Bibliotheek Haarlemmermeer te bieden heeft, dus ook 

een tijdschrift, een dvd, een luisterboek op cd, een groot-letter-boek.  

De kosten zijn €45,00 per jaar. 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie neem dan contact op met de 

dichtstbijzijnde bibliotheekvestiging. 

 

Ook wil ik u wijzen op de koffieochtenden in de bibliotheek. 

In Badhoevedorp elke tweede donderdag van de maand,  

in Hoofddorp elke derde donderdag van de maand. 

Tijd van 10.00 tot 11.30 uur. 

Elke keer is er een activiteit zoals bijvoorbeeld een pub quiz, komt het Histo-

risch museum langs, kijken we een film of we doen spelletjes. U kunt ook zelf 

aangeven wat u leuk zou vinden als invulling. We praten gezamenlijk na 

onder het genot van een kop koffie met wat lekkers.”  

 

Els van Dongen-Caarls 
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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 

 

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 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.22. 

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 
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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 

Kees Bus 

 

Nieuw Vennep 

e-mail: 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

Secretaris  

vacant 

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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