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Bij de voorplaat. 

De Witte Boerderij aan de Hoofdweg.  

 

De Witte Boerderij is een van de weinige monumenten uit de pioniersjaren 

van de polder. Dit rijksmonument heeft alle vernieuwingen en ontwikke-

lingen van Hoofddorp en de Haarlemmermeer weten te doorstaan. 

In 1860 liet Klaas Cornelis Koker uit Broek in Waterland de boerderij in, 

toen nog, Kruisdorp bouwen. Het is een gepleisterde boerderij met woon-

huis onder zadeldak en grote schuur onder wolfdak met aspecten van het 

Vlaamse schuurtype. Het gebouw werd in de loop van de jaren gerestau-

reerd en gerenoveerd. Ook werd een boomgaard aangelegd, 

 

In 2003 kreeg Meer-Historie hier haar onderkomen. Voor overleg van de 

vrijwilligers, als depot voor kleinere collectie-items.  Het interieur van de 

Witte Boerderij is recent aangepast en nu een aantrekkelijke ruimte voor 

vergaderingen, presentaties en lezingen. De voorkamer met grote tafel  

geeft plaats aan 10 personen. De ruime lichte achterkamer is geschikt voor 

een kleine tentoonstelling of bijeenkomsten voor 25 personen.  

 

Bron: Haarlemmermeermuseum De Cruquius. 
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Beste mensen, 

 

Een voorwoord schrijven voor het december/januari nummer van  

MeerNieuws is niet eenvoudig als het nog begin november is en we weer 

in een gedeeltelijke lockdown zitten.  

Wat staat er nog allemaal te gebeuren? Hoe vieren we straks Sinterklaas  

en het kerstfeest? En zo zal iedereen wel vragen hebben waar we nu nog 

geen antwoord op hebben. Bijna alle activiteiten van onze KBO afdeling 

zijn weer afgebroken; de evenementencommissie blijft wel alert maar kan 

ook niet meer van tevoren inschatten welke activiteiten nu nog wel of niet 

kunnen worden opgestart. We moeten alles maar afwachten en hopen dat 

we elkaar in het nieuwe jaar weer ‘gewoon’ mogen ontmoeten. 

 

Wat we wel weten is dat aandacht schenken aan de mensen om ons heen 

nog steeds belangrijk blijft. Niet alleen omdat we in deze periode van het 

jaar minder buiten kunnen zijn vanwege het herfstweer en elkaar dus  

minder snel ontmoeten, maar ook om te zorgen dat er niemand verloren 

loopt, eenzaam is of wordt en onze zorg extra nodig heeft. En zijn de  

feesten in december, zoals Sinterklaas en kerst, geen uitgesproken gezel-

schapsfeesten?  

 

Laten we dat ook dit jaar zo houden en mensen om ons heen een kaartje 

sturen, even opbellen om te vragen hoe het gaat of, als dat kan, een mail-

berichtje sturen met misschien een opbeurende tekst of foto.  

Ook al moeten we, vanwege coronaregels, de feesten misschien thuis  

vieren, we kunnen toch met elkaar in contact blijven. Zeg de mensen die  

u ontmoet gewoon eens gedag, ook als u die ander misschien niet kent.  

Men kijkt u wellicht verwonderd aan maar vaak ook volgt dan een glim-

lach. En wie weet, een kort gesprekje.  

Aandacht doet soms wonderen. 

 

Namens het bestuur wil ik u alle goeds wensen voor de komende maan-

den. Hopelijk worden de feestdagen toch goede dagen voor u en kunt u 

vol vertrouwen het nieuwe jaar ingaan. 
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Het jaar 2020 zullen we allemaal niet gauw vergeten maar we kunnen wel 

de wens uitspreken dat we in 2021 meer zekerheid krijgen over alle maat-

regelen die genomen worden omtrent onze gezondheid en dat we elkaar 

weer zonder al teveel voorzorgsmaatregelen mogen ontmoeten. Dat we 

onze familieleden weer mogen bezoeken of mogen ontvangen en feestelijk-

heden met elkaar kunnen vieren. 

Maar ook dat we kunnen meeleven met mensen die iemand moeten mis-

sen. Die we kunnen troosten met een arm om de schouder en met een 

troostend woord.  

Laten we in het nieuwe jaar elkaar blijven ontmoeten, op wat voor manier 

ook.  

 

Dat wensen wij als bestuur u allemaal toe. 

 

Greet van Schaik, voorzitter 

Wij wensen je: 

 

Nu en dan een engel, met een woord van bemoediging, met perspectief  

van hoop. 

Nu en dan een herder, met de warmte van de eenvoud, met hoopvol  

perspectief ondanks de soms harde werkelijkheid. 

Nu en dan een vreemdeling, met wereldwijde blik, met wijsheid uit andere 

culturen. 

Nu en dan een ster, houvast in tijden van verwarring, licht in de donkere 

tunnel. 

Nu en dan wat hooi of strooi, om uit te rusten, om te herstellen. 

Nu en dan een Maria en Jozef, zorg om de ander, trouwe zorg, zorg tot in 

de moeilijkste momenten. 

Nu en dan een kind, om onze kwetsbaarheid niet te vergeten en ons te laten 

raken door onvoorwaardelijke liefde. 

Nu en dan een stal, om te schuilen tegen tegenwind, tegen verkilling. 

Nu en dan het geschenk van de vriendschap. 

Zo wordt de liefde in ons bij voortduring herboren. 
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Met de Evenementencommissie samen op weg naar 2021 

 

Wat is ons toch overkomen, wereldwijd blokkades door corona.  

De laatste maanden van 2020 zullen we met elkaar 

uitzitten. Veel van wat we hebben voorbereid kon 

niet doorgaan. Nog een paar maanden van on-

zekerheid is wat ons te wachten staat. Wat zou het 

fijn zijn als we de kerstperiode samen kunnen mee-

maken. Maar is dit terechte hoop? 

Zo maar dromen we wat over wat we in 2021 willen aanbieden aan de leden 

van onze KBO. 

 

Wandelingen organiseren in onze directe omgeving en stadswandelingen 

naar plaatsen die met het openbaar vervoer bereikbaar zijn.  

Bezoek aan mooie exposities in musea. 

Ons voorbereiden op de midweek 2021; als deze door kan gaan in de periode 

van 7 tot 11 juni. 

Ons voorbereiden op de Passiespelen; indien dit doorgaat op 29 augustus 

2021. 

Dagtochten met Doelen Coach Service het gehele jaar door. 

 

Wij zijn benieuwd naar uw wensen, ideeën en verlangens. Laat het de leden 

van de Evenementen Commissie eens weten. Via de e-mail en telefoon  

(zie blz. 25) kunt u ons bereiken.  

Laat uw stem maar horen. 

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen 

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coro-

navirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle senioren 

even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwik-

kelingen en dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken 

omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stil liggen. 

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend: 

de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
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Zo gebruik je handgel op de juiste manier 

 

Voorlopig lijken we nog niet van het coronavirus af te zijn en staat er in elke 

openbare ruimte, zoals een supermarkt, wel een pompje desinfecterende 

handgel. Hoe goed is het gebruik van handgel? Hoe gebruik je het op de 

juiste manier? En aan welke eisen moet zo'n pompje eigenlijk voldoen?  

 

Volgens het RIVM kun je desinfecterende handgel het beste alleen gebrui-

ken wanneer dit echt nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er voor een langere 

tijd geen plek is om je handen met water en zeep te wassen. In andere ge-

vallen is het voldoende als je ervoor zorgt dat je niet met je handen in het 

gezicht komt en als je bij thuiskomst meteen goed je handen met water en 

zeep wast. Gebruik je het te vaak, dan kunnen ziekteverwekkers er onge-

voelig voor worden. In dat geval doodt het de ziekteverwekkers dan onvol-

doende. 

Wil je toch af en toe handgel gebruiken? Zorg er dan voor dat je een goede 

te pakken hebt én deze op de juiste manier gebruikt. Dit doe je door op de 

volgende eisen en gedragsregels te letten: 

 

1. Handgel moet minstens 70 procent alcohol bevatten. 

2. Wrijf handgel dertig seconden in (ook je vingertoppen!). 

3. Let op het etiket, daarop hoort het woord 'desinfecterend' te staan met 

daarbij een virusclaim. Je herkent de virusclaim op het etiket aan een 11-

cijferige code met een letter N erachter, of een 5-cijferige code met NL er-

voor. 

 

Door het vele wassen en desinfecteren van je handen, kan je huid erg droog 

worden en kan er zelfs eczeem ontstaan. Om dit te voorkomen, moet je je 

huid goed verzorgen.  

 

bron: gezondheidsnet 
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Kerstpost met aandacht 

Naar Marinus van den Berg, uit: ‘Als feest en verdriet elkaar kruisen’. 

 

In de dagen voor Kerst puilen de brievenbussen vaak uit met goedbedoelde 

kaartjes. Maar als je door verlies en verdriet bent getroffen heb je weinig met 

voorgedrukte woorden ook al zijn ze nog zo mooi gekozen. Je hebt in zulke 

situaties niet veel aan ‘gewoontepost’ maar des te meer aan 'aandachtspost'. 

 

Aan een man wiens vrouw achttien jaar geleden in de herfst overleden was, 

vroeg ik: 'Welke kerstpost waardeerde je toentertijd vooral?'  

Hij wist het antwoord direct: post waarin zij genoemd werd en waaruit aan-

dacht bleek voor zijn verdrietige situatie. Het waren niet de kaarten die on-

nadenkend waren verstuurd maar wel de kaarten waaruit aandacht bleek  

voor zijn verdrietige situatie.  

De kaart waarop een vriend met de hand had geschreven: 'Ik weet niet wat ik 

moet zeggen.', die had hem het meest geraakt. 

 

Zit iemand tijdens de feestdagen in een rouwperiode, dan kan post die met 

inleving en aandacht is verstuurd juist een hele troost zijn. Een mooi voor-

beeld hiervan is wat een man mij laatste vertelde: 

“Ik vond een foto waar ik op stond met de man van een vrouwelijke collega 

van mij. Die man was vijf jaar eerder overleden. De foto was genomen tijdens 

een zakenreis en ik wist zeker dat zij deze foto met haar man erop niet kende. 

Daarom stuurde ik die foto vlak voor kerst naar haar en ik schreef er mijn 

herinneringen aan haar man bij.  

Op de dag dat ze de brief met foto ontving, belde zij mij meteen op. Ze vond de 

foto de mooiste kerstpost die ze dit jaar had gekregen.”  

De foto van jaren geleden was een mooie herinnering aan haar man om sa-

men te delen. Deze decemberpost verzachtte haar gemis. 

 

Als je rouwt, kunnen attente woorden uit een oprecht hart je enorm steu-

nen. Een kaartje waarop alleen al iets staat als: 'Ik wens je graag prettige dagen, 

maar ik weet niet hoe ze voor jou zullen zijn', laten je al voelen dat de ander in ge-

dachten bij je is.  

Deze aandacht voor het donker in de ander, geeft al een beetje licht.  
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Felicitatie kaarten bij een verjaardag en/of jubileum 

 

Wanneer je jarig bent of een jubileum viert is het altijd leuk als mensen aan  

je denken en je een kaartje sturen en, als je lid bent van een organisatie zoals 

de KBO-Haarlemmermeer, is het leuk felicitatiekaarten te ontvangen van 

deze ouderenbond. Je voelt dan dat je als oudere nog meetelt en men aan je 

denkt. 

De felicitatiekaarten komen niet vanzelf, Mevrouw Miep Hoving, lid van 

onze KBO, maakt de kaarten en zorgt ervoor dat deze op tijd bij een 80-jarige 

of een jubilaris worden bezorgd. 

Mevr. Hoving heeft in de loop van 12 jaren ± 6000 kaarten gemaakt en ze is 

dus ook ± 6000 keer naar de brievenbus gelopen om de kaarten te posten. 

 

Wat zou het leuk zijn als zij op haar 89ste verjaardag, op 4 januari 2021, van 

de leden van de KBO-Haarlemmermeer, een kaart zou ontvangen.  

Omdat we ivm de privacywet het adres van Mw. Hoving niet mogen publi-

ceren verzoek ik u een kaartje te sturen naar  

Redactie MeerNieuws 

Lindholm 259 

2133 CT Hoofddorp.  

Ik zou het heel leuk vinden als wij haar verjaardag niet vergeten en zorg er 

dan voor dat de felicitatiekaarten worden afgeleverd bij Mw. Hoving. 

 

Bij voorbaat mijn hartelijke dank. 

Ik wens u allen goede en mooie feestdagen. 

Vriendelijke groeten,  Mevr. C.M. Schönhage- van der Pal. 
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Kerstmis in coronatijd 

Door Leo Mesman. 

 

Elke kerst, vanaf jong kind, was het lied ‘Wij komen tezamen onder het ster-

renblinken, een lied moet weerklinken, voor Betlehem’, het begin van kerstmis. 

Het klonk aan het begin van de nachtmis samen met ‘Stille nacht, heilige 

nacht’’ en ’De herdertjes lagen bij nachte’.  

Dit jaar zal dat heel anders zijn. Hoeveel mensen zullen een nachtmis of 

kerstdienst bij kunnen wonen? En de kans dat er dan gezongen mag wor-

den is ook uiterst klein. Dit jaar dus ook geen massale kerstsamenzangen 

op pleinen of in kerken. Zelfs buiten zal het te gevaarlijk zijn.  

 

Meer dan andere jaren, zal het een familiefeest zijn, met daarbij dan nog  

de vraag: “hoeveel gasten mogen er in een huis”? Net als andere jaren, zal 

ik wel een adventskrans ophangen, een kerstboom zetten en de stal opstel-

len. Ik zal me goed aan de regels houden rondom het coronavirus, wat af-

stand en aantallen mensen betreft. 

Maar met het inrichten van de stal zal ik er geen rekening mee houden. 

Buiten Jozef, Maria en de pasgeboren Jezus zijn er wat mij betreft heel wat 

herders en wijzen tegelijk welkom in een gastvrije stal. Die gastvrije stal 

wordt dan voor mij een voorafbeelding van betere tijden, die zullen komen.  

 

Betere tijden, waarbij weer veel mensen in onze huizen, buurthuizen, ker-

ken, musea, bibliotheken, bioscopen, theaters, sportvelden en wat al niet 

meer, mogen komen. Waarbij we niet meer hoeven letten op afstand, maar 

elkaar aan mogen raken, omarmen en knuffelen. Waarbij we weer gemak-

kelijk bij iemand binnen kunnen lopen. 

Het kerstfeest laat ons ook altijd beseffen dat de droom van een wereld-

waar ieder in vrede tot zijn of haar recht kan komen, waar met de woorden 

van de profeet Jesaja de wolf vredig samen leeft met het lam, waar een koe 

en een beer samen grazen en niemand kwaad doet en onheil sticht, een  

lange adem vraagt.  

Waarbij vluchtelingen weer een veilige plek kunnen vinden, zoals Jezus, 

Maria en Jozef. Moge iets van die lange adem ook ons gegeven zijn, om  

corona weer de baas te worden. 

En ondertussen hoop ik, dat ieder van ons, ook in komende kersttijd licht 

mag ontvangen en licht mag doorgeven. 
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Onderstaand gedicht van Marinus van der Berg kan ons daarbij wellicht 

inspireren: 

 

Klein 

Je hebt maar één lichtje nodig 

om het donkerste duister te verlichten 

Je hebt maar één mens nodig 

om de donkerste eenzaamheid te verlichten 

 

Je hebt maar één mens nodig 

om de beklemmendste stilte te verbreken 

Je hebt maar één hand nodig 

om je uit de diepste put om hoog te trekken 

 

Je hebt soms maar weinig nodig 

om in je grootste nood 

weer toekomst te voelen 

toekomst begint klein. 

Oproep! 

Het bestuur maakt zich ernstig zorgen wat betreft het invullen van be-

stuursfuncties in het komende jaar. Gelukkig hebben we sinds kort een 

nieuwe penningmeester, maar nog steeds zijn we op zoek  

naar een nieuwe secretaris, 

naar een opvolg(st)er voor Els van Dongen, die de portefeuille Welzijn 

heeft en  

naar vervanging van Martin van Beek, ons PR&C bestuurslid.  

 

Ook een bestuurslid die verbinding kan leggen met de Evenementen/

Activiteiten commissie staat al jaren op het verlanglijstje van het bestuur.  

 

Denkt u a.u.b. actief met ons mee!!  Het kan toch niet zo zijn, dat wij onze 

afdeling moeten opheffen, omdat er op de korte termijn niet genoeg be-

stuursleden meer zijn! 
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Het kan altijd erger, maar ook leuker! 

 

In augustus zou ik een weekje weggaan naar het familiehotel de Postelhoef 

in Luyksgestel in de Brabantse Kempen. Ik was er al vier keer geweest met 

mijn vriend maar nu zou ik alleen gaan. Mijn lieve vriend - van wie ik man-

telzorger was - is ziek geworden en is in het ziekenhuis beland. Ruim drie 

weken ben ik hem elke dag gaan bezoeken en de nacht van zijn overlijden 

ben ik bij hem gebleven. Een week eerder had ik mijn vakantieweekje gean-

nuleerd.  

 

Verdrietig en doodmoe heb ik begin oktober toch een week in Luyksgestel 

doorgebracht. Bij het binnenkomen in het hotel zei de eigenaresse: “Ik ben 

blij u te zien, ik kom straks even naar uw kamer om met u te praten.” Het 

deed me goed dat ik mijn verhaal kwijt kon. 

Ik heb een fantastische week gehad. Ik maakte een mooie tocht in een grote 

bus, op veilige afstand en met een mondkapje op, door de bossen in herfst-

kleuren. Ik ging naar Safaripark de Beekse Bergen en met de bus reden we 

dwars tussen de dieren door. Op een andere dag ging ik naar een bakkers-

museum om zelf een broodje te kneden en te bakken en op een middag naar 

een draaiorgelmuseum. Allemaal geweldig. 

 

Het hotel is in de sluitingstijd, vanwege corona, geheel verbouwd en aange-

past volgens de regels van RIVM. Het personeel draagt de hele dag een 

transparant mondkapje, de maaltijden worden opgediend met handschoe-

nen aan en er wordt 1,5 tot 2 meter afstand gehouden. Iedereen is op leeftijd 

dus de gasten doen dat vanzelf ook. Ik voelde mij daar veiliger dan bij de 

supermarkt 

Het eten was geweldig en drie keer per dag kregen de gasten gratis koffie of 

thee. Alles was bij de prijs inbegrepen. De enige kosten waren voor een extra 

drankje vóór of tijdens het eten of 's avonds. Op twee avonden was er mu-

ziek in het hotel en één avond bingo 

 

Er waren maar 13 gasten. We waren net één grote familie.  

En dan ontmoet je een echtpaar waarvan de man afasie heeft, hij kan niet 

praten. Ik had heel goed contact met hen; heel aardige mensen. Dan was er 

nog een echtpaar waarvan de man, net voordat hij naar het hotel kwam, had 

gehoord dat hij nog maar twee tot vier maanden te leven heeft.  
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Toch was er geen trieste sfeer in het hotel, want ieder huisje heeft zijn  

kruisje. En iedereen kan zijn verhaal kwijt. Dan denk ik naast al mijn ver-

driet: ‘Het kan altijd erger.’ Ik ben blij dat ik dat gelukkig ook kan zien. 

 

Al enkele weken was het hotel een hele week leeg door annuleringen we-

gens corona, want met klachten mag je niet komen. Het is er veilig en dat 

moet zo blijven. Ik wil graag een beetje reclame maken voor deze geweldige 

mensen en voor dit gastvrije hotel. Als je alleen komt, dan ben je niet alleen. 

Dat is zo fijn. 

Ik hoop dat dit hotel het financieel redt.  

 

Ik wens iedereen die dit leest veel gezondheid toe. Ik ga hopelijk met kerst-

mis en de jaarwisseling weer naar de Postelhoef. 

 

Wil uit Badhoevedorp 
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MEER bomen voor een SCHONER klimaat 

Door Adrie Huiberts, vrijwilliger stichting MEERgroen. 

 

Hoe kunnen wij de zorg om het klimaat helpen bestrijden? 

 

De klimaatcrisis is het bederven van onze levenslijn want zuurstof is het 

belangrijkste wat wij als mens nodig hebben. Om de strijd te gaan herwin-

nen moeten we de (te) grote hoeveelheid co2 terugdringen.  

De mensen moeten opnieuw leren beter en bewuster om te gaan met diver-

siteit van onze natuur. Wij zijn ver af komen te staan van de natuur; de 

jeugd weet soms niet dat de appel aan de boom groeit en melk komt van de 

koe, die gras eet. 

Sommige gevolgen van de klimaatcrisis veroorzaakt de mensheid zelf, door 

de wateroverlast die ontstaat door teveel betegelen van de tuinen of asfalte-

ren van de wegen. 

 

Stichting MEERgroen wil de bewustwording van mensen op gang brengen 

door het planten van meer bomen. Méér bomen vangen meer co2 op, waar-

door minder co2 vrijkomt in het milieu. Het idee is, dat we het ecosysteem 

weer recht gaan zetten. We kunnen het vergroenen van ons land laten sa-

men gaan met de aanleg van voedselbossen. 

 

MEERgroen heeft 45 projecten in 6 gemeenten onder zijn hoede. Franke van 

der Laan beheerder van de stichting gaat door het hele land om te praten 

met mensen die bossen onder hun beheer hebben. Veel kosten kunnen we 

beperken door alles wat de natuur ons al gratis aanbiedt, zoals ’zaailingen' 

en deze op de goede manier te gaan herbeplanten. 

 

Om dit idee op grote schaal uit te voeren is er samenwerking tot stand geko-

men tussen Stichting MEERgroen, de klimaatactiegroep Urgenda, de Stich-

ting Nationale Boomfeestdag en de Kringloopboerenorganisatie Caring  

Farmers. 

Tot dezelfde bewustwording kwamen ook Natuurmonumenten, Staatsbos-

beheer en Provinciale Landschappen, die hun hulp hebben aangeboden. 
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Maar ook komen we tot de vreemde ontdekking, dat wij ons druk maken 

om  co2  te verminderen terwijl er door gemeenten en andere overheidsin-

stellingen veel bomen worden gekapt, want zeggen zij, de openbare leef-

omgeving moet netjes en veilig zijn, waarbij vallende bladeren van grote 

bomen niet passen in het straatbeeld. 

We hebben kennelijk niet in de gaten hoeveel 1 grote boom ons aan zuivere 

lucht levert en co2   vastlegt, en dat dit moeilijk te vervangen is door kleine 

boompjes of beplanting. Immers een kleine boom neemt pas na 7 jaar co2 

op. Daarom moeten we de zeer waardevolle GROTE bomen met veel zorg 

behandelen en de benodigde ruimte geven. 

 

Door middel van diverse soorten beplanting, zoals ook fruit- en bessendra-

gers in voedselbossen, maken we de bewuste keus om biodiversiteit te be-

vorderen. 

 

Uitgebreide informatie vindt u op internet “Meerbomen.nu”. Gratis bomen 

of verzamel- en plantlocaties. 

 

‘Stichting MEERgroen is de Haarlemmermeerse Stichting voor het planten 

en herbeplanten van bomen en het onderhouden of creëren van andere  

groenvoorzieningen’. 
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Samen in Gesprek 14 januari 2021: ONDER VOORBEHOUD. 

 

Als deze aankondiging wordt geschreven is het nog onzeker of we in  

januari bij elkaar kunnen komen. We blijven in ieder geval hopen.  

Als het doorgaat komen we bijeen in de Doopsgezinde kerk. 

 

Film ‘De beentjes van Sint Hildegard’. 

Jan, gespeeld door Herman Finkers, is al ruim dertig jaar getrouwd met  

Gedda (Johanna ter Steege) maar Gedda houdt zó veel van Jan dat hij het er 

benauwd van krijgt. Het huwelijk is voor hem een vorm van begeleid wonen.  

Als hij een glas van tafel wil pakken, is zij hem al voor en reikt hem het glas 

aan. Ze bepaalt welke kleding hij aantrekt, wie zijn vrienden zijn, waar ze op 

vakantie gaan.  

In een poging meer ruimte te krijgen, maakt Jan dermate rare sprongen dat 

hij zijn huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling ziet veranderen. Dochter 

Liesbeth zit met haar afgepaste en jaloerse vriend in eenzelfde schuitje als 

haar vader. In De beentjes van Sint Hildegard nemen ze hun partner onder de 

loep en rijst de vraag: hoeveel liefde is teveel liefde? 

  

Aanmelden is noodzakelijk. Inlichtingen en opgave per email bij Els van 

Dongen: welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Of telefonisch bij Coby Bergsma: 023 5652400  

 

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 met de film 

‘De beentjes van Sint Hildegard’ 

op donderdag 14 januari van 14.00 tot 16.00 

uur in Doopsgezinde Kerk aan de Hoofd-

weg 691 westzijde, op de hoek van de  

Ter Veenlaan te Hoofddorp.  

Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  

mailto:welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl
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Helaas! 

Door de corona crisis kunnen de  

bijeenkomsten op 12 november  

en 10 december niet doorgaan.  

WELZIJN -omzien naar elkaar- 

Gevraagd: bestuurslid voor het aandachtsgebied Welzijn. 

Hij/zij  

• onderhoudt het contact met de groep themabijeenkomsten  

 ‘Samen in Gesprek’ en met de bezoekgroep; 

• bezoekt (netwerk)bijeenkomsten van de gemeente waarvan het  

onderwerp te maken heeft met ouderen en rapporteert hierover  

naar het bestuur en de leden; 

• houdt binnen het bestuur de aandacht gericht op Welzijn, zodat ook 

voor leden, die niet bereikt worden via de reguliere activiteiten,  

 fijne en nuttige dingen georganiseerd worden.  

 

Bent u geïnteresseerd dan wil ik graag met u praten over deze functie. 

Els van Dongen-Caarls, tel. 023.5612273, welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl  

mailto:welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl


  18 

 

Samen bekennen wij kleur in Haarlemmermeer 

 

De gemeente Haarlemmermeer werd eind 2019 formeel regenboog-

gemeente. Het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat lhbti’s, lesbische 

vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, en transgender- en inter-

sekse -personen zich in Haarlemmermeer meer welkom en veilig voelen. 

In de MeerNieuws van oktober heeft u kunnen lezen dat wethouder 

Steffens ons hierover vertelde in het gesprek dat wij met haar hadden. 

Steffens vroeg ons of de KBO Haarlemmermeer zich bij de regenboog-

gemeente aan wilde sluiten zoals ook andere maatschappelijke organisa-

ties en enkele kerkgemeenschappen dat hadden gedaan. Wij hebben van 

harte ingestemd met het verzoek.  

 

Cordaan  

9 oktober was er een feestje in het woon- en zorgcentrum In het Zomerpark 

in Nieuw-Vennep Op die dag hebben ze de zogenoemde Roze Loper in de 

wacht gesleept. De Roze Loper is een certificaat voor zorginstellingen die 

aandacht schenken aan LHBTI’s.  

Die aandacht, vooral in de vorm van gesprekken, is keihard nodig. Want 

de doelgroep heeft de neiging, eenmaal in een verpleeghuis wonend ‘in 

de kast terug te keren’, vertelden de vertegenwoordigers van Cordaan. ??

Vanwege het behalen van de Roze Loper ging In het Zomerpark uiteraard 

ook de regenboogvlag fier in top. 

 

Els van Dongen en Greet van Schaik. 



 19 

 



  20 

 

Kermis  

 

Van oorsprong was de kermis een jaarmarkt, ter gelegenheid van de inwij-

ding of een feestdag  van de parochiekerk ter plaatse. Op die dag kwam het 

volk samen om de patroonheilige te vereren en zich te vermaken. In de ste-

den verloor de kermis vaak de band met de kerk maar in de dorpen is die 

band er soms nog. De eerste vermelding van een kermis was die in Wijk bij 

Duurstede op 26 juni 1023, de dag dat de St.Maartenskerk aldaar werd inge-

wijd.  

 

Het woord kermis vormt een verbastering van kerkmis of kerke-mis.  

Gaandeweg is deze koppeling losgelaten en worden er overal ter wereld 

kermissen gehouden. Ze worden groter en de attracties steeds spectaculair-

der. Waren wij vroeger blij met de zweefmolen, wat toendertijd ‘gevaarlijk 

en best eng’ was, tegenwoordig word je in een achtbaan driemaal over de 

kop gejaagd in de meest bizarre kurkentrekkers, zodat je eigenlijk letterlijk 

niet meer weet waar je ‘uithangt’! Er wordt dan ook flink gegild en sommi-

gen komen compleet gedesoriënteerd uit dat ding. 

Brrr mij niet gezien! 

 

De Tilburgse kermis is de grootste kermis van Nederland en zelfs een van 

de grootste ter wereld. De meest angstaanjagende en spectaculaire attracties 

tref je daar aan, o.a. de Goldmine Tower, een leuke valtoren. Je suist verti-

caal naar een hoogte van negentig meter. De stoeltjes gaan schuin naar vo-

ren zodat je 90 meter de diepte inkijkt en dan duik je met een rotgang naar 

beneden met een topsnelheid 140 km. per uur. 

 

Maar het kan nog gekker hoor. Want de Gladiator gaat 62 meter omhoog.  

Je zit in een capsule die aan een gigantische lange arm is bevestigd en je 

draait 360 graden rond waardoor je boven een mooi uitzicht hebt. Maar..  

het kan ook dat je links of rechts of op je zij of achterstevoren naar beneden 

kukelt …oh moeder is ben zo bang..! 

Ook de traditionele attracties zoals: het spookhuis, de botsautootjes, het gro-

te rad (dat nu vele malen hoger is) en de carrousel met de paardjes voor de 

allerkleinsten, ze zijn er nog steeds.  
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Vroeger was de familie Kroon een rondreizende kermisfamilie. Vader Isje 

was meer een techneut dan een exploitant en in zijn schuurtje begon hij in 

1995 te sleutelen en attractie te ontwerpen. Dat sleutelen is uitgegroeid tot 

een moderne fabriek KMG waar de broers Albert en Tony aan het hoofd 

staan en waar  28 mensen werken waaronder zeven ingenieurs. Zij beden-

ken elk jaar weer vijftien nieuwe attracties die hun weg over de hele wereld 

vinden.   

Bij de assemblage zijn nog eens tien tot twaalf mensen aan het werk. 

 

“Agge mar leut het, houdoe en een skone dag”. 

Tiny.    
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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 MeerNieuws 2021:  kopij   bezorging op of vanaf 

 

Februari    11 januari  26 januari 

Maart     8 februari  23 februari 

April     8 maart  23 maart 

Mei     5 april  20 april 

Juni     10 mei  25 mei 

Juli/augustus   14 juni  29 juni 

September    9 augustus  24 augustus 

Oktober    13 september 28 september 

November    11 oktober  26 oktober 

December/januari   15 november 30 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  

KBO-Haarlemmermeer 

belangenorganisatie voor senioren 

 

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

 

De heer/Mevrouw : voorletter(s) en achternaam  

………………………………………………………………………………………. 

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

 

De heer/Mevrouw : voorletter(s) en achternaam  

………………………………………………………………………………………. 

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

Adres……………………………………………………………………………….. 

Postcode / Woonplaats……………………………………………………………. 

Telefoonnummer………………………………………………………………….. 

E-mailadres………………………………………………………………………… 

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

 

Het lidmaatschap bedraagt € 25,- per persoon, per jaar. 

Na inschrijving ontvangt u een rekening van onze penningmeester. 

 

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 opsturen naar: 

 

Ledenadministratie KBO -Haarlemmermeer 
Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

Telefoon: 023-5640959 

E-mail: ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

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.  
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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: inapodt@gmail.com 

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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