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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, 

 

 

We schrijven alweer bijna oktober als u deze MeerNieuws leest en nog 

steeds zijn we gebonden aan alle Corona maatregelen!  

Soms word ik wel wat moedeloos als ik de berichten via kranten, radio  

en televisie lees, hoor en zie. Gelukkig komen er zo nu en dan ook goede 

en creatieve initiatieven aan bod en mogen we weer wat meer dan een half 

jaar geleden. Als nu het weer in deze periode van het jaar wat meewerkt 

kunnen we nog van een mooie herfst genieten. 

 

Ons bestuur heeft de afgelopen periode onze oudste leden een fleurige 

plantengroet bezorgd. Dit werd in de meeste gevallen heel positief ont-

vangen. Toch kwamen we ook tot de ontdekking dat er leden waren weg-

gevallen door overlijden en/of verhuizing. Daarom een dringend verzoek 

om toch steeds uw wijzigingen door te (laten) geven aan onze ledenadmi-

nistratie. 

Dit verzoek houdt ook verband met de komende controle door ziekte-

kostenverzekering Zilveren Kruis. Zij houden een controle of alle deel-

nemers die collectief verzekerd zijn wel lid zijn van de KBO of de PCOB.  

Veel van onze leden hebben zich verzekerd bij het Zilveren Kruis en  

maken gebruik van die collectiviteit. Mochten uw gegevens echter niet 

kloppen kan het zijn dat u van het Zilveren Kruis een brief krijgt dat u 

geen recht meer heeft op de collectieve voordelen. Als u zo’n brief krijgt, 

en u bent nog steeds KBO lid, geef dan uw juiste gegevens direct door aan 

de ledenadministratie, zodat e.e.a. ook bij het Zilveren Kruis kan worden 

aangepast. Het adres van de ledenadministratie vindt u achter in deze 

MeerNieuws. 

 

Van 1 tot en met 8 oktober wordt De Landelijke Week tegen Eenzaamheid 

georganiseerd. Ook hieraan zullen we aandacht besteden maar helaas heb-

ben we nog geen concrete plannen kunnen opstellen die nu al op de agen-

da staan. Het bestuur heeft dit pas in haar vergadering van 16 sept kunnen 

bespreken. Houd u dus vooral de berichtgeving via de media in  

de gaten.  
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Helaas kunnen de meeste activiteiten van de evenementencommissie geen 

doorgang vinden. Ook de leden van deze commissie doen er alles aan om, 

ondanks de Coronamaatregelen, toch activiteiten te organiseren, soms in 

samenwerking met het bestuur. Als er activiteiten in deze MN worden ver-

meld, kijkt u dan eens of er wellicht iets voor u bij is. 

 

Tussen 19 en 22 september heeft u misschien een Seniorenmagazine ont-

vangen, uitgegeven door KBO-Noord Holland in samenwerking met  

Romeo Delta. Het is bedoeld als informatie magazine om nieuwe leden te 

interesseren voor de KBO en is in principe huis aan huis verspreid.  

Misschien was dit magazine ook voor u, als KBO lid, toch interessant om te 

lezen. 

Tot slot wil ik u nogmaals wijzen op het feit dat het bestuur op zoek is naar 

een secretaris. Wilt u of kent u iemand die hierover informatie wil hebben, 

neemt u dan contact op met een van de bestuursleden.  

 

Namens het bestuur zend ik u een hartelijke groet.  

Blijf met elkaar in contact en vooral, blijf gezond. 

 

Greet van Schaik, voorzitter. 
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VAREN VAREN, WIEDE-WIEDE WAREN  ……… KBO te water!  

 in Friesland op 10-07-20.  

 In motregen bracht de Doelen-bus ons gezelschap van zo’n 45 leden, mét  

mondmaskers op, in ruim twee uur veilig naar het Friese Eernewoude.   

 Het was voor ons KBO-leden, door het Coronavirus, het eerste uitstapje.   

Op twee plaatsen op de afsluitdijk worden werkzaamheden uitgevoerd,  

die ons geen oponthoud bezorgden.   

  

HetismogelijkdathetaandeFriesekantdeaanlegbetreftvaneenunieke, 

zogenaamdeVISTRAP.Datwordtnietzomaareengatindiedijk,maareen  

ingenieus,dusingewikkeld,systeemwaardoorhetvoorallerleiwaterdierenveel  

gemakkelijkerwordtomvandeWaddenzeeinhetIJsselmeertegeraken.Inhet  

bijzonderbetreffendatdezogenaamdeglasaaltjes.Ditzijnpalingenineen  

vroegstadiumvanontwikkeling.Danzijnzenogbijnahelemaaldoorzichtig,  

zodatzenietgemakkelijkprooiworden. 

Palingenzijnheelbijzonderedieren: 

van uitheelWest-EuropaendeVerenigdeStaten/Canadazwemmenzenaarde  

SARGASSO-zee(https://nl.wikipedia.org/wiki/Sargassozee),diebevindtzichten  

NOvanCuba.DieuitWest-Europagaandushelemaalnaardeanderekantvan  

deAtlantischeoceaan,d.w.z.6000km.Daarpaaienzeenleggenerhuneitjes.  

Alszeeenbepaaldelengtehebbenbereikt–zeg12cm–brengtdeGolfstroom  

hennaarWest-Europa.Daarzoekenzezoetwaterop,maaralszedanzo’nlange  

geslotendijktegenkomen,danisdatvoorhenenvoorveelanderevissoorten  

eenonoverkomelijkehindernis.   

  

Alsof het afgesproken werk was, klaarde de lucht bij onze afvaart enorm op.  

Mede door het Coronavirus bleken wij de enige groep gasten op een grote  

salonboot te zijn, dus voldoende ruimte om de anderhalve-meter-norm aan 

te houden.  Door dat vermaledijde virus was er heel weinig ander 

vaarverkeer, helaas en dat gold ook voor de informatie die, naar ik aanneem, 

de schipper/kapitein ons via de luidsprekers meedeelde.  

Maar de koffie, mét de overheerlijke Friese Oranjekoek, smaakte, na die 

ruim twee uur bussen, heerlijk en een lekkere lunch, overgoten met 

zonnestralen en goede sfeer, compenseerde veel.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sargassozee
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 In Grouw mochten we een uur de benen strekken. Een heel knus dorp waar 

wij weer “het rijk” alleen hadden.  Wij vervolgden onze vaartocht, die ons 

met een grote boog door en langs het natuurgebied Fryske Gea  weer naar 

Eernewoude leidde. Toevallig heeft ondergetekende in zijn jeugd 12 

vakanties op de Friese Meren doorgebracht: een feestje van herkenning.  

 De oevers in dit waterrijke gebied zijn geheel en vaak dicht begroeid, veelal 

met riet en elzen. Vogelaar zijnde, speurde ik met m’n kijker de oeverranden 

af, op zoek naar een Roerdomp: een heel schuwe, erg goed gecamoufleerde 

vogel behorende tot de Reigerfamilie. Bij onraad gaat hij of zij in de 

zogenaamde paalstand staan, d.w.z. onbeweeglijk, geheel rechtop. Door de 

verticaal gestreepte borst- en halsveren wordt ie praktisch onzichtbaar 

tussen het riet.   

  

Het was mij tijdens het varen opgevallen dat er regelmatig een of twee  

aalscholverslinks vóór ons varend schip op het water landden enmet-

een onderdoken. Ik concludeerde dat zij door hadden dat, wanneer onze 

(brede) boot door een vaart ging, die slechts 2 x zo breed was dan ons 

vaartuig, de vissen daaronder naar de andere kant vluchtten: inderdaad 

daar waar die Aalscholvers hen opwachtten!  

Hoe slim kun je wezen! Bij het verlaten van het schip vroeg ik aan een van 

de bemanningsleden of hij dit verschijnsel ook kende. Dat bleek inderdaad 

het geval te zijn.  

 Teruggekeerd in Eernewoude ’scheepten’ wij ons weer in; nu in onze 

bus. Wij, in ieder geval mijn vrouw Afra en ik, hebben genoten en ik durf te 

beweren alle anderen ook. Ook onze enthousiaste gastvrouw in de bus 

droeg daar zeker aan bij.  

  

Een dergelijk uitstapje is zeker voor herhaling vatbaar. 

Ik meen dat ik namens alle deelnemers en onze  

Dag-evenementencommissie 

hartelijk dankzeg voor de organisatie.   

  

Voldaan keerde een ieder huiswaarts.  

  

Afra en Jan Kloppenburg.  
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De Midweek 2020. 
 

Zeer tot ons verdriet moeten wij u meedelen 

dat de midweek van 19 tot en met 23 oktober  

is geannuleerd. 

De coronamaatregelen weerhouden ons ervan om er een gezellige en ge-

slaagde week van te kunnen maken. Helaas het is niet anders maar voor 

volgend jaar hebben wij reeds een optie op een hele mooie bestemming.  

Alle deelnemers zijn telefonisch op de hoogte gebracht door de midweek-

commissie.  Wij houden u op de hoogte en u moet maar denken:  

“wat in het vat zit, verzuurt niet”! 

 

Vriendelijke groeten, de midweekcommissie  

 

Museum Plus Bus 

Of deze bus volgend jaar weer kan rijden is natuurlijk  nog niet zeker maar 

met voldoende maatregelen zou dat mogelijk moeten zijn, dus wij schrijven 

ons weer in voor donderdag 1 oktober 2020. De senioren die meekunnen 

zijn zij die 70 jaar of ouder zijn óf jonger en niet meer in staat zelfstandig 

naar een museum te gaan.  

Gaat u meedenken voor welk museum wij zullen inschrijven! 

Zodra wij meer weten van de organisatie van de Museum Plus Bus laten  

wij dat uiteraard weten.  

Vol goede moed dus richting jaar 2021.  

 

Ondanks alle coronaberichten blijven wij Doelendagtochten aanbieden. 

 

Dinsdag 3 november; Klompen en pannetjes. Luttenberg/Terwolde. 

De dag wordt gestart bij Spoolder waar we genieten van een kopje koffie/

thee met gebak. Dan lopen we naar  het klompenatelier waar ’s werelds 

grootste klompenmozaïek hangt en 30.000 handbeschilderde miniklompjes 

tezamen ‘de Nachtwacht’ vormen.  
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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. 

Daarna gaan we naar Terwolde waar in Brasserie Kriebelz de pannetjes 

klaar staan met heerlijke stamppotten. 

Kosten € 45.— p.p. voor koffie met gebak, de demonstratie en het stamppot 

pannetjes. 

Vertrek/plaats   

Aalsmeer   8.15 uur Dreef 

Hoofddorp  8.30 uur Burg. van Stamplein 

Zwanenburg 8.45 uur Dennenlaan. 

Terugreis   15.15 uur.  

 

Donderdag 17 december. Winters Breda in Kerstsfeer. 

Na aankomst in Terheijden krijgen wij koffie/thee met apfelstrudel in de 

Gouden Leeuw. Daarna maken we een rondrit met een stop in het historisch 

centrum van Breda. Na de stop gaan we terug naar de Gouden Leeuw voor 

een verrassingsmenu.  

Kosten € 40. p.p. voor de koffie met apfelstrudel, de rondrit en het diner. 

Vertrek/plaats 

Zwanenburg 8.30 uur Dennenlaan 

Hoofddorp  8.45 uur Burg. van Stamplein; 

Aalsmeer  9.00 uur Dreef. 

Terugreis   15.00 uur.  

 

 

Coronamaatregelen. In de bus is een mondkapje verplicht en kan er geen 

koffie/thee of frisdrank worden gedronken. Ter plaatse hoort u wat er verder 

noodzakelijk is.  

Maar… wie weet hoe soepel het over een paar maanden allemaal geregeld 

is. 

 

Groeten evenementencommissie 
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Hoe iets dat isoleert 

Ons tegelijkertijd verbindt 

De één nog rustig achterover 

De ander door paniek verblind 

Een heel gemene deler 

Het land volledig op z’n kop 

Contactloos maar toch samen 

Er zit weinig anders op.  

 

Brievenbusgeluk.nl 

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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Thema ‘De erfenis van de Sultan’ 

door pastor Rob Mascini. 

 

Graag wil ik u meenemen naar het oosten van Europa. Ik wil u met foto’s  

iets vertellen over de geschiedenis van de mensen die daar wonen.  

Eeuwenlang was het oosten van Europa het slagveld tussen Zweden uit het 

noorden, Russen uit het oosten, Turken uit het zuiden en Duitsers uit het 

westen.  

Perioden van geweld, hevige oorlog, bezetting, uitbuiting, verdrijving van 

huis en haard wisselden zich af. Die geschiedenis heeft de cultuur van de 

mensen bepaald. Nog steeds voelen velen de dreiging van de grote buren. 

Nu eens flirt men met het westen om zich veilig te voelen jegens het oosten. 

Dan weer verzetten politieke leiders zich tegen het westen en het zuiden om 

de eigen cultuur met haar normen en waarden te beschermen.  

 

Als we deze geschiedenis niet kennen zal er veel in de politiek misgaan. We 

leven in een tijd van landen om de middellandse zee die zich economisch 

verzetten tegen het noorden. De brexit moet nog komen. Turkije bij de EU is 

een vergeten optie. En Oost-Europa is een verhaal apart! En dat verhaal wil 

ik u graag vertellen. 

 

Inlichtingen en opgave graag per mail bij: 

Els van Dongen: welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl  

of bij Coby Bergsma per telefoon 023-5652400. 

 

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

de parochie Joannes de Doper.  

SAMEN IN GEPREK over  

‘De erfenis van de Sultan’ op donderdag 

8 oktober van 13.30 tot 15.00 uur en bij 

voldoende belangstelling van 15.00 tot 

16.30 uur in het Parochiehuis, Kruisweg 

1073, Hoofddorp. 

Aanmelden is noodzakelijk. Vrijwillige 

bijdrage voor koffie/thee.  

mailto:welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl
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WELZIJN -omzien naar elkaar- 

 

Een trap naar de hemel 

 –in gesprek gaan met ouderen die dementerend zijn-  

 

 

 

“Welke verhalen rondom christelijke feestdagen en 

persoonlijke feest- en gedenkdagen lenen zich nu voor  

een gesprek met onze ouderen die dementerend zijn?” vroegen zorgmede-

werkers en vrijwilligers aan geestelijk verzorger Anja Bruijkers.  

Deze vraag was voor haar de aanleiding tot het schrijven van een hand-

leiding met korte teksten, herkenbare afbeeldingen en voorbeeldvragen. 

Nadat de handleiding  met verschillende gespreksgroepen in verpleeghuizen 

was uitgeprobeerd, kon er een mooi boek van gemaakt worden. 

 

Speciaal voor dit boek werden dertig paginagrote afbeeldingen geschilderd. 

Ze roepen, in combinatie met de korte Bijbelpassages en herinneringen van 

ouderen, een vertrouwde wereld op. Zo kunnen kinderen, mantelzorgers  

en anderen met ouderen in gesprek gaan over wat ze hebben meegemaakt  

in hun leven en hervinden ze momenten van vreugde, troost en hoop. 

Vóór in het boek wordt informatie gegeven over omgaan met dementerende 

ouderen en tips voor het gebruik van deze gespreksmethode.  

 

De schrijfster gaat ervan uit, dat ons geheugen is als een boekenkast met 

meerdere legplanken. Op de onderste plank staan de boeken met de  

vroegste herinneringen in je leven, zo vanaf het vierde levensjaar. 

Op de bovenste plank staan de boeken met de herinneringen van de meest 

recente gebeurtenissen, die van de laatste dagen, weken of maanden.  

Wanneer iemand gaat dementeren verdwijnen de planken één voor één.  

Dat proces begint bij de bovenste plank. Dat gisteren een dochter op bezoek 

is geweest en dat we onlangs Kerst hebben gevierd dat weet de persoon met 

dementie niet meer. 

 

Deze recente gebeurtenissen worden niet meer in het geheugen opgeslagen. 

Echter herinneringen aan het kinderkerstfeest of het communiefeest, de op-

voeding thuis, de school en de kerk, die zijn er vaak nog wel. 
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Op 22 februari 2020 was ik aanwezig bij de presentatie van ‘trap naar de 

hemel’ door de samenstelster, Anja Bruijkers. Ik vind het zo’n mooi boek en 

het geeft zulke goede suggesties om met mensen met dementie in gesprek te 

gaan, dat ik dit graag bij u wil aanbevelen. De presentatie was georgani-

seerd door boekwinkel Het Kruispunt. 

 

Els van Dongen-Caarls.  
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Bij de voorplaat: 

Lisserbroek 

 

De plaatsnaam Lisserbroek heeft betrekking op drassig en nat land 

(‘broek’) dat vroeger in de buurt van Lisse lag. Het gebied stond ook be-

kend als Abdissenbroec, wat op het bij Rijnsburg gelegen vrouwenkloos-

ter wees. Lisserbroek was voor de drooglegging van het Haarlemmermeer 

een schiereiland.  

In het midden van de negentiende eeuw, na de drooglegging behoorde 

een groot deel van dit gebied tot de turfmakerij die de naam Lisserbroe-

kerpolder had. De turf die werd gewonnen uit het veenland, werd ge-

bruikt als brandstof. In het dorp is een standbeeld te vinden van een veen-

arbeider dat verwijst naar het turfverleden van Lisserbroek. 

Ook een straat ‘Het turfspoor’ verwijst naar het turfverleden van Lisser-

broek. De straatnaam herinnert aan het spoorlijntje dat grootgrondbezitter 

Rutger van Rozenburg had aangelegd voor het vervoer van afgegraven 

turf. 

Het turfspoor loopt van de Lisserdijk tot de Lisserweg. In tegenstelling tot 

alle andere oude polderwegen loopt deze weg niet kaarsrecht, maar zitten 

er meerdere bochten in. Er liep hier een spoorweg om de turf te vervoeren.  

 

Veel van de veenarbeiders gingen rond 1900 over op de bollenteelt. De 

productie van bloembollen steeg door de komst van arbeiders uit andere 

bollenstreken na de Eerste Wereldoorlog. Vooral de mogelijkheid  tot het 

bouwen van een goedkope woning langs de ringdijk speelde hierbij een 

grote rol. Zo ontstond de voor de Haarlemmermeer kenmerkende lintbe-

bouwing.  

De afgegraven veengrond bood mogelijkheden 

voor de teelt van krokussen en narcissen. In 1947 

was maar liefst 89% van de beroepsbevolking 

werkzaam in de land- en tuinbouw. 

 

geraadpleegde literatuur: 

326x Noord-Holland 

wegen in de Haarlemmermeer . 
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Tot 30 oktober 2020 is er in de Meerse een tentoonstelling over  

Eigentijds Erfgoed. 

 

Te zien zijn o.a. oude polderwegen zoals in Nieuwe Meer de  

Koekoekslaan, in Abbenes de Kaagweg en de Dr. Heijelaan en in  

Lisserbroek Turfspoor.  

 

De tentoonstelling Eigentijds Erfgoed.  

Serge Schoemaker, M. Hart Nibbrig, Kees van der Veer, Gijs de Waal, 

Ton van Vliet en Loek van Vliet, architecten en fotografen tonen hun 

interactie met erfgoed, landschap en monumenten. 

Door erfgoed (nieuwe) waarde toe te kennen voor eigentijds gebruik, 

voegt erfgoed extra identiteit en betekenis toe aan de leefomgeving. 

 

De galerie is geopend van do t/m vr van 14:00-17:00 uur en voor, tijdens 

en na voorstellingen en indien gewenst op afspraak. Voor een afspraak 

kunt u bellen met Ellen Witsen Elias 023-5563700  

of mail: galerie@demeerse.nl. 



  16 

 

De telefoon. 

De uitvinding van de telefoon wordt toegeschreven aan Alexander Graham 

Bell. Hij vroeg weliswaar in 1876 als eerste patent aan op de telefoon, maar 

deze is eigenlijk uitgevonden door Antonio Meucci, een Italiaanse ontwer-

per en uitvinder. Door persoonlijke omstandigheden en geldgebrek kon 

Meucci geen patent aanvragen en ging Bell er met het patent vandoor.  

 

In 1881 werd in Amsterdam de eerste telefooncentrale in gebruik genomen 

met 49 abonnees. Via de telefoniste kwam de verbinding tot stand.  

In de jaren daarop kwamen er steeds meer klanten voor toentertijd de PTT 

(Posterijen, Telegrafie en Telefonie) en in 1960 waren er al meer dan 1 mil-

joen abonnees.  Het handmatig verbinden was niet meer te doen en in 1962 

werden alle telefooncentrales geautomatiseerd en was iedereen in staat, via 

een kiesschijf, zelf het nummer te kiezen waarmee men verbonden wilde 

worden.  

In 1989 werd het Staatsbedrijf PTT , dat was opgericht in 1923, een particu-

lier bedrijf dat verder ging onder de naam KPN (Koninklijke PTT Neder-

land).  

 

In 1998 ging het postonderdeel verder als zelfstandig bedrijf. TPG en KPN 

verzorgde vanaf dat moment alleen de telecommunicatie. Lange tijd had-

den zij een monopolypositie maar nadat de markt in 1990 werd geliberali-

seerd kwamen er steeds meer nieuwe spelers (lees concurrenten) bij en he-

den ten dage kunnen we kiezen uit tal van aanbieders van abonnementen 

voor telefonie.  

 

Inmiddels heeft de mobiele telefonie een prominente plaats ingenomen in 

onze samenleving. De mobiele telefoon is uitgevonden door Martin Cooper 

in 1973.  Er waren al mobiele telefoons maar die waren gemonteerd in au-

to´s. De eerste mobiele telefoon woog 1 kg. en kon bediend worden met één 

hand. De naam was Motorola Dyna TAC 8000 X en  kostte zo´n 4000 dollar. 

Je kon er een half uur mee bellen en moest toen 10 uur worden opgeladen! 

De meest verkochte telefoon is de Nokia 1100,  meer dan 250 miljoen zijn er 

verkocht (nov.2019). Negentig procent van de telefoons zijn waterbestendig, 

Japanners nemen deze graag mee onder de douche!  En 34% van de Neder-

landers neemt hem mee naar de WC!  
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Tot 2007 waren de telefoons klein, maar doordat Apple in dat jaar de  

IPhone uitbracht met touchscreen, werden de telefoons weer groter en je 

kon er meer mee doen. Een chat bericht sturen, mails versturen vanaf een 

terras, geld overmaken via een app, het heeft een onvoorstelbare vlucht ge-

nomen en het is voor veel mensen een onmisbaar apparaat geworden.  

In 2018 was 93% van de Nederlanders in het bezit van een mobieltje.  

Let op 

Er is een nepbrief van Post NL in omloop die u vraagt postzegels te plakken 

omdat u post zou hebben ontvangen die onvoldoende gefrankeerd zou zijn. 

Mij werd gevraagd € 3,24 aan postzegels op een kaart te plakken. 

 

Mijn naam was verkeerd gespeld en bovendien had ik geen post ontvangen 

dus was ik al argwanend. Vandaag ontving ik op mijn mobiel een bericht 

dat er een pakketje voor mij klaar lag maar ik moest eerst € 6,75 overmaken 

om het pakketje te kunnen ontvangen. Er stond ook een telefoonnummer 

vermeld. Dit nummer heb ik gebeld maar de voicemail was vol en er werd 

gevraagd of ik het een andere keer wilde proberen. 

Bij opnieuw proberen was het bericht achterhaald dus mijn vermoedens wa-

ren juist: 

“weer een nieuwe manier om geld uit je zak te troggelen”. 

 

Tiny van den Wollenberg. 
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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 

 

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.  

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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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  

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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