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Bij de voorplaat boerderij De Schie. 

 

Het kavel aan de Rijnlanderweg werd in 1855 gekocht voor de prijs van  

fl. 7.400,—. Pas in 1877 werd er een woonhuis aan de voorkant tegen de 

boerderijschuur gebouwd. De familie woonde de eerste jaren in de schuur 

en kort voor 2005 waren hier nog aanwijzingen voor: een schoorsteen op  

het schuurdak, oude bedsteedeuren etc. Het gezin dat zich hier vestigde 

(ingeschreven op 24-04-1861) kwam uit Werken in Noord Brabant.  

Zij hadden al zes kinderen en hier in de Meer werden er nog vier geboren.  

Volgens de boerderijnamenlijst uit 1868 was de naam van de boerderij  

De Schie. Begin 1900 noemde de toenmalige eigenaar de boerderij 

‘Annetjeshoeve’, de naam van zijn moeder, uit waardering voor haar steun 

om de boerderij te kunnen kopen.  

 

De boerderij is een veel voorkomend model in de weidgebieden van  

Zuid-Holland. Een klokgevel, grijs pannendak, de muren van gele ijssel-

steentjes opgetrokken en boven de ramen zgn. hanenkammen.  

Rode stenen accentueren de bovenste kozijnbalken.  
 

Bron: Haarlemmermeerse boerderijen en hun bewoners, Stichting Meer-Historie.  
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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) 
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Blokkeren pas   0800-0312 

mailto:informatie@meerwaarde.nl
mailto:info@mantelzorgenmeer.nl
mailto:info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl
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Beste mensen, 

 

Het jaar 2020 is voorgoed geschiedenis geworden!  

Vast en zeker heeft ook u gedacht of gezegd: wat was het een bewogen 

jaar! Wat is er veel gebeurd, in positieve maar vooral ook in negatieve zin. 

En wat was het een teleurstelling dat we half december weer in een strenge 

lockdown terecht kwamen. Geen gezellige decemberweken, alleen heel 

beperkt op bezoek of bezoek ontvangen. En zelfs met Kerstmis niet naar de 

nachtmis. Ik hoop wel dat u diverse vieringen digitaal via de computer of 

via de tv hebt kunnen meemaken. 

 

Toch konden we min of meer vol verwachting het jaar 2021 begroeten. 

Want de berichten over een op handen zijnde vaccinatie werden steeds 

sterker. De eerste vaccins zijn zelfs op 6 januari toegediend.  Het is echter 

wel een immense operatie om ons allemaal in te enten, dus we moeten 

toch echt nog wel even geduld hebben, voor alles weer enigszins normaal 

zal zijn. 

En vandaag, 10 januari, terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het zelfs moge-

lijk dat de lockdown de komende week voor veertien dagen wordt ver-

lengd, omdat de ziekenhuizen nog steeds teveel corona patiënten binnen 

krijgen. We moeten dus weer afwachten en ons streng aan de regels van 

het RIVM houden. De ander-halve-meter maatschappij is nog lang niet 

voorbij! 

Het betekent echter ook dat noch het bestuur noch de evenementen/

activiteitencommissie veel activiteiten voor de komende maand kunnen 

organiseren. Wel kunnen we voor februari plannen maken, maar mocht er 

iets in deze MeerNieuws worden aangekondigd, houdt u er dan rekening 

mee, dat het misschien niet door kan gaan.  

Het bestuur vraagt u ook de komende tijd aandacht te blijven schenken 

aan de mensen om u heen. We hebben elkaar, zeker in deze koude en don-

kere maanden, zo hard nodig. Een telefoontje, een kaartje, een email be-

richtje, het zijn van die kleine gebaren, die laten merken dat we elkaar niet 

vergeten.  

En natuurlijk hopen we allemaal dat iedereen gezond blijft.  
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Dat er in familiekring geen ziekte of, erger nog, een sterfgeval zich voor-

doet. En als u behoefte heeft aan contact, schroom niet en neem zelf de tele-

foon ter hand. Ook de bestuursleden staan voor u klaar om u te woord te 

staan.  

Voor nu hoop ik dat u nog steeds vreugde kunt vinden in het maken van 

kruiswoord- of legpuzzels, nog genoeg garen, kralen of knipselbladen in 

huis heeft om uw hobby uit te oefenen en ook nog genoeg te lezen heeft. En 

vooral, blijf in contact met elkaar. Want het zal nog wel even duren voordat 

we elkaar weer echt kunnen ontmoeten. 

 

Namens het bestuur wens ik u alle goeds, veel geduld en natuurlijk een 

goede gezondheid. 

Greet van Schaik, voorzitter. 

Bridgen en inloopmiddag rummikub 

 

Vanaf 1 januari 2021 hebben wij, op verzoek van de coördinatrices van  

het bridgen en het rummikuppen, een huurovereenkomst gesloten met de 

beheerders van Het Brandpunt. Bij nader inzien vond men de bovenzaal 

van het Parochiehuis geen ideale ruimte. 

Mochten andere groepen gebruik willen maken van een ruimte in Het 

Brandpunt kunnen zij dit via de penningmeester reserveren. 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Het bestuur. 

mailto:penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl
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Oproep! 
 

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

stuursfuncties in het komende jaar. Wel hebben we sinds kort een nieuwe 

penningmeester maar nog steeds zijn we op zoek naar invulling van diverse 

bestuursfuncties. Affiniteit met het werken met de computer wordt aanbe-

volen. 

Gezocht: een bestuurslid die de functie van secretaris op zich wil nemen. 

Hij/zij onderhoudt het contact met in- en externe contacten en verzorgt 

de correspondentie. 

Verzorgt, in samenspraak met de voorzitter, het opstellen van de agen-

da voor de bestuursvergadering en maakt verslagen van bestuurs-

vergaderingen en jaarvergadering. 

Houdt het (digitale) archief bij. 

Gezocht: een bestuurslid voor het aandachtsgebied Welzijn. 

Hij/zij onderhoudt het contact met de groep themabijeenkomsten 

‘Samen in Gesprek’ en met de bezoekersgroep. 

Bezoekt (netwerk)bijeenkomsten van de gemeente waarvan het onder-

werp te maken heeft met ouderen en rapporteert hierover naar het be-

stuur 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.  

Gezocht: een bestuurslid met als aandachtsgebied PR & Communi-

catie. 

Hij/zij zit de vergadering voor van de commissie PR&C bestaande uit 

redacteur MeerNieuws, redacteur Nieuwsbrieven en webmaster. 

Onderhoudt externe contacten. 

Zorgt voor het drukwerk zoals folders en brochures van de vereniging. 

Beheert het materiaal voor aankleding van beurstafels en ledenbijeen-

komsten. 

Beoordeelt de uitnodigingen voor deelname aan Beurzen. 

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 

bestuursleden meer zijn! 
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De Evenementencommissie staat  

ook in 2021 voor u paraat 

 

Wij zijn met zes enthousiaste leden en  

kijken uit naar de periode na corona.  

Wij willen niets liever dan u leuke uitstapjes, 

zoals stadswandelingen, museumbezoek, 

dagtochten met de bus en natuurlijk ook de 

midweek 2021 aanbieden maar we houden ons nog even in. Eerst moeten 

alle corona perikelen voorbij zijn zodat we weten, dat wat wij aanbieden,  

ook werkelijk door kan gaan. We houden u op de hoogte, let op onze be-

richtgeving hierover. 

 

Bericht van rummikub en bridgeclub 

Hoera! We kunnen in 2021 een leuke ruimte betrekken voor onze activiteiten 

en wel in het gebouw Het Brandpunt, centraal gelegen aan de Hoofdweg 

770, achter/naast het appartementencomplex Portale met voldoende parkeer-

ruimte. Het busstation is dichtbij.  

Het is een gezellige ruimte, goed verlicht, verwarmd en we hebben een keu-

ken tot onze beschikking. Alles is gelijkvloers en het gebouw is bereikbaar 

per rolstoel/rollator. Zodra de corona perikelen voorbij zijn gaan we daar 

van start. Wat willen we nog meer. Juist ja, dat die corona met zijn beperkin-

gen snel voorbij is gaat! 

Het kan zo maar zijn dat dit voor veel meer leden van onze KBO-leden een 

reden is om mee te gaan doen aan onze activiteiten. Aanmelden hiervoor 

kunt u bij: Tiny, Lida of Frieda (zie blz. 26). 

 



  8 

 

Afscheid penningmeester 

 

Na twee termijnen van 4 jaar, de maximale duur volgens de statuten, in het 

KBO bestuur gezeten te hebben, waarvan 7 jaar als penningmeester, leg ik 

per a.s. ledenvergadering mijn taak als penningmeester neer.  

Ik dank u allen voor het vertrouwen dat u de afgelopen jaren in mij heeft 

gehad. Het bestuur is van mening dat zij in de heer C.J. Bus een goede opvol-

ger hebben gevonden. Ik wens hem veel succes toe in zijn nieuwe bestuurs-

functie. 

 

Groeten en mogelijk tot ziens bij een van de toekomstige algemene ledenver-

gaderingen. 

Uw aftredende penningmeester. 

Stef Rijke. 

 

Nieuwe penningmeester 

 

Bij de volgende algemene leden-

vergadering treedt Stef Rijke af als 

penningmeester en het ligt in de 

bedoeling dat ik dit ga overnemen. Hierbij stel ik mij voor.  

Mijn naam is Kees Bus. Ik ben 68 jaar oud en woonachtig in Nieuw Vennep. 

Ik ben gehuwd en heb drie kinderen en zeven kleinkinderen. Mijn beroep 

was assistent accountant op een kantoor in Hoofddorp. Voorheen Accoun-

tantskantoor Stougie AA, dat na de overname Actan accountant is gewor-

den. Hier heb ik ruim 35 jaar gewerkt. Toen ik met pensioen ging heeft een 

cliënt mij gevraagd of ik bij hem als administrateur wilde werken. Dit heb ik 

vier jaar gedaan, waarna ik definitief met pensioen ben gegaan. Op vrijwilli-

ge basis werk ik nog minimaal één dag in de week bij hem.  

Vanaf de dag dat mijn dochter is gaan sporten, tot op heden, heb ik diverse 

vrijwilligerstaken gedaan.   Penningmeester bij de Turnvereniging Phoenix 

in Nieuw Vennep, leider van de jeugdelftallen bij SV Dios in Nieuw Vennep, 

keeperstrainer van de selectie en de jeugdkeepers en bestuurslid technische 

zaken bij SV Dios. 
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Momenteel ben ik nog penningmeester van de Gopa in Nieuw Vennep, zij 

halen het oud papier op. Tevens regel ik dit voor SV Dios. Daarnaast beheer 

ik de lief en leedpot van deze vereniging en voer ik hier ook diverse vrijwil-

ligerstaken uit.  Elke maandag maken wij de kleedkamers en kantine schoon 

en op vrijdag worden diverse onderhoudstaken aan het complex uitgevoerd. 

Ook ben ik verenigingsscheidsrechter, elk weekend fluit ik een wedstrijd.  

Voor al het vrijwilligerswerk ben ik onderscheiden als lid in de orde van 

Oranje Nassau en ben ik erelid van de SV Dios.  

 

Kees Bus. 

Ingezonden stuk. 

 

Goedemiddag Mevr. Schutte, 

Mevr. Miep Hoving heeft mij gebeld, zij heeft om en nabij 50 kaarten  

ontvangen, ook van KBO-leden die ze rechtstreeks naar haar huisadres  

hebben gestuurd. Zelf heb ik dat ook gedaan.  

Ik was erg blij voor haar, dat ze toch zoveel post heeft gekregen. 

Als het mij gegeven is zal ik proberen dat elk jaar vol te houden, of een aan-

tekening maken dat het elk jaar opnieuw even onder de aandacht gebracht 

wordt zolang zij kaarten verstuurd. 

Bedankt voor uw hulp. 

 

Vriendelijke groet, Mevr. C.M. Schönhage- van der Pal  

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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Wij willen niet langer behoren tot dat enorme leger echtparen dat elkaar 

in bijzijn van anderen voortdurend corrigeert 

Bron: Libelle, enigszins aangepast. 

 

Tot voor kort leek ’t me verschrikkelijk om mij en mijn vrouw een avondje 

op bezoek te krijgen. Wij leden namelijk aan de onbedwingbare neiging om 

elkaar in het bijzijn van anderen voortdurend te corrigeren, meer in het bij-

zonder inzake dingen die er absoluut niet toe doen. Het is een soort ziekte. 

U kent ‘m vast wel. Ik schat dat minstens één op de drie echtparen in dit 

land eraan lijdt. 

 

Ik: “Zo waren wij twee maanden geleden nog in Zwolle…”  

Zij, met een gulle lach: “Nee hoor, dat was drie maanden geleden.” 

 

Ik, haar liefdevol aankijkend “Oké, drie maanden geleden waren wij dus in 

Zwolle, op weg naar Peter en Renate…” 

Zij, enigszins geïrriteerd: “Nee-heeh, kwamen we net vandáán.” 

 

Ik: “Waar we dus net vandaan kwamen” nu met een blik van houd alsje-

blieft-even-je-klep-dicht-mens. 

Zij: “Ja, Peter was net jarig geweest…” 

Ik, zuchtend: “Nee-heeh, “Renate was net jarig geweest.” 

De mensen bij wie wij op bezoek waren, zag je inmiddels denken: wat is dit 

in godsnaam?  

 

We  namen, ook geheel in stijl, afscheid. 

Mijn vrouw: “Het was gezellig en dan zien we jullie over drie weken bij 

ons!” 

Ik “Nee-eeh, we hadden net afgesproken over vier weken. Over drie weken 

krijgen we immers Daan en Ellen op bezoek.” 

Zij: “Daan en Ellen? Welnee. Peter en Heleen…” 

 

Het viel ons zelf nooit zo op, die verschrikkelijke ziekte van ons, wellicht 

omdat we er zelf geen last van hadden. Maar onlangs waren we op bezoek 

bij een gastheer en gastvrouw die het gewoon zat waren.  

https://www.libelle.nl/mensen/actueel/nieuws/taalfouten-onaangenaam/
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Nadat mijn vrouw en ik eerst een stevige discussie hadden of ons buurmeisje 

nu in groep zeven of groep acht zat, en vervolgens ruzie kregen over de 

vraag of we nou afgelopen dinsdag of afgelopen maandag een documentaire 

over de presidentsverkiezingen in óf Oezbekistan óf Kazachstan hadden ge-

zien, grepen zij kordaat in: “Kunnen jullie in godsnaam eens een keer iets 

vertellen waar jullie het samen hélemaal over eens zijn?” 

Stil en verslagen gingen we naar huis. 

Eenmaal thuis waren we het eindelijk een keer met elkaar eens: zo kan het 

niet langer. Wij zagen het licht. Wij willen niet langer behoren tot dat enorme 

leger echtparen dat elkaar in bijzijn van anderen voortdurend corrigeert.  

 

Dus hebben we nu het volgende afgesproken: 

1. Wij praten alleen nog over onderwerpen waar we het beiden geheel en al 

over eens zijn. Niet makkelijk, inderdaad. Vandaar dat we thuis eerst flink 

oefenen, net zolang tot we voldoende materiaal hebben om de avond harmo-

nieus door te komen. 

2. Verder laten we details voortaan achterwege, opdat ook daarover geen 

ruzie meer ontstaat. Dus begin ik vanaf heden zo: “Zo waren wij een tijd ge-

leden ergens op bezoek in een stad in Nederland…” 

En vult mijn vrouw keurig aan: “Ja, bij een echtpaar, van wie er een net jarig 

was geweest…” 

Waarna ik weer: “En terugblikkend constateren wij beiden dat het gewoon 

gezellig was. Nietwaar, schat?” 

“Net wat je zegt schat,” zegt mijn vrouw, “gewoon gezellig.” 

Nou maar hopen dat we nog een keer ergens worden uitgenodigd. 

Spreuk: 

Wat niet uit het hart komt zal een ander hart 

niet raken.  

Phil Bosmans. 

Foto BS 

https://www.libelle.nl/lekker-in-je-vel/woord-zeggen-ruzie/
https://www.libelle.nl/videos/grote-ruimte/
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De juiste bronnen 

 

Wanneer je een stukje gaat schrijven voor een krant, tijdschrift of, zoals ik 

doe, voor MeerNieuws en je beschikt niet over de juiste bronnen loop je de 

kans fouten te maken.  

En dat is mij overkomen in het In Memoriam van Jaap Zuurbier in het no-

vembernummer (MeerNieuws nummer 210). Ik had geen contact gehad 

mijn zijn dochter Jacqueline, ik wist niet hoe ik haar moest bereiken. Toen de 

kopij al bij de drukker lag, belde ze mij op met het verzoek een In Memori-

am van haar vader te plaatsen. Martin van Beek en ik hebben toen een ge-

sprek met haar gehad. Zij had ook drie dikke mappen mee met verslagen 

van organisaties waar Jaap vanuit de KBO bij betrokken was. 

Ik heb deze doorgenomen en interessante dingen overgenomen zodat wij 

een vollediger overzicht hebben van de geschiedenis van onze KBO.  

 

Een stukje geschiedenis van de KBO-Haarlemmermeer. 

Al in 1991 werd Jaap Zuurbier (die toen niet in Lijnden woonde, zoals ik 

vermeldde, maar in Vijfhuizen) door de KBO-Noord Holland gevraagd om 

een KBO-afdeling Haarlemmermeer te starten. Hij formeerde een werk-

groep, bestaande uit heren van zeven (kerk)dorpen maar deze heren ston-

den ‘gereserveerd, soms zelfs gematigd negatief’ tegenover het voorstel. 

Wat de KBO betreft gebeurde er verder niets in onze gemeente.  

In 2015 heb ik enkele (oud)bestuursleden en leden van het eerste uur  

geïnterviewd en toen onder andere het volgende geschreven in Meer-

Nieuws.  

 

“(…..) Vol lof spraken zij over de oprichter Henk Rigter. Dankzij zijn door-

zettingsvermogen is het hem in 1999 gelukt een Katholieke Bond voor  

Ouderen in Hoofddorp te starten. Rigter heeft jarenlang alles in z’n eentje 

gedaan. Hij was voorzitter, secretaris en penningmeester, bezorgde de  

Nestor en deed de redactie van het mededelingenblad.  Op de jaarvergade-

ring van 2003 laat Rigter weten te willen stoppen. Er melden zich enkele 

leden voor een werkgroep. Deze vormen al spoedig het bestuur met Jaap 

Zuurbier als voorzitter.” 

1 Januari 2008 wordt hij opgevolgd door Theo van de Coevering. 
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Belangenbehartiging op lokaal en regionaal niveau 

 

Jaap was ook lid (voorzitter of vicevoorzitter) van de seniorenraad 

(opgericht, samen met Piet van de Coevering), de Lokaal Samenwerkende 

Bonden van Ouderen (LSBO) en de Regionale SBO. 

De doelstelling van deze organisaties was inspraak, advies, overleg en be-

langenbehartiging. Op dit moment bestaan ze geen van drieën meer.  

 

De seniorenraad heeft het het langst volgehouden, maar 1 augustus 2019 

hebben ook zij definitief de stekker eruit moeten trekken. Leden van ons 

bestuur die Wim Dijksterhuis nog hebben meegemaakt als secretaris, weten 

hoe hij zijn enorme beste heeft gedaan om nieuwe bestuursleden te vinden 

voor de seniorenraad. Maar helaas! 

 

Jaap was tevens medeoprichter van de regio KBO-Amstel & Meerlanden. 

Belangenbehartiging was ook hier een speerpunt alsmede het versterken 

van de samenwerking tussen de lokale KBO’s. 

Deze club komt nog regelmatig bij elkaar en bestaat uit afgevaardigden van 

de besturen van vijf KBO-verenigingen: Uithoorn, De Kwakel, Amstelveen, 

Aalsmeer/Bovenkerk en Haarlemmermeer. 

 

Els van Dongen-Caarls 

 

Jaap verdient het om met een mooie foto in 

ons KBO-blad te staan. 
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Een dag om niet te vergeten 

 

Dát is 6 januari 2021. Net als andere jaren zijn de ‘drie wijze uit het oosten’ 

bij de stal aangekomen en kijken ze vertederd op het kerstkind neer. Morgen 

gaan we de kerstversiering weer opruimen. Maar verder ziet het dagelijks 

leven er heel anders uit. We zijn voorzichtig in de contacten met andere men-

sen; we doen alleen de noodzakelijkste boodschappen of laten deze bezor-

gen; we gaan niet naar theater of bioscoop; KBO-activiteiten zijn stop gezet.  

6 januari 2021. Met opluchting kijken we naar de eerste zorgmedewerkers 

die worden gevaccineerd. Er gloort hoop aan de horizon, nog een paar 

maanden en dan kunnen we ons weer vrijer bewegen. 

6 januari 2021.  Met ontzetting zien we wat er in Amerika aan de hand is: 

President Trump roept zijn aanhangers op naar het Capitool te gaan om te 

protesteren tegen zijn verkiezingsnederlaag. Wat er toen gebeurde: die be-

storming en het binnendringen, ongehoord! U heeft het allemaal op de tele-

visie kunnen zien. 

Zeer tegen onze gewoonte hebben mijn man en ik deze hele middag de tele-

visie aan. Meedoen met ‘Nederland in beweging’, tai chi lopen en buiten een 

ommetje doen, is er niet van gekomen. 

 

Lazy Fitness  

Ik bedenk een alternatief: staand t.v. kijken en tegelijk bewegen. Ik ga afwis-

selend  op m’n tenen en hakken staan, zwaai en strek m’n armen, datzelfde 

doet ik met m’n benen, met m’n hoofd ga ik draaien etc. 

Dit idee heb ik van een leuk boekje, getiteld Lazy fitness, fitnessboek voor luie 

mensen. De schrijfster, Tiny Fissher, gaat er van uit dat ook mensen die niet 

van sport houden meer in beweging zijn dan ze zichzelf realiseren. Máár ik 

heb op 6 januari ook geen was opgehangen, gestofzuigd of bladeren opge-

veegd.  

 

Het volgende lees ik op internet: 

‘Schrijfster en fitnesscoach Tiny Fisscher kon er met haar pet niet bij dat er 

mensen waren die niet van sporten hielden. Tot ze een burn-out kreeg en al 

moe werd als ze alleen maar aan sporten dácht.  

In die periode ontstond het idee voor Lazy Fitness: fit worden en blijven zon-

der jezelf uit te putten. Tijdens het schrijven van het boek onderzocht ze haar 

eigen relatie met sport en beweging en kwam tot de conclusie dat bewegen  
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vooral leuk en lekker moet zijn. Nu beoefent ze Lazy Fitness op haar eigen 

manier en geniet ze daar enorm van!” 

 “Het eerste fitnessboek voor luie mensen dat echt werkt, met tientallen tips 

en trucs om gezond te blijven zonder moe te worden. Efficiënt bewegen is 

gezonder dan trainen en geeft hetzelfde resultaat. Weg met dat zeurende 

schuldgevoel: blijf moeiteloos in vorm en geniet!” 

 

Ik zal in elke MeerNieuws iets zetten om thuis in beweging te blijven. Deze 

keer Lazy Fitness voor de buis. 

“Als je tijdens het televisiekijken op het puntje van je stoel zit of enthousiast 

met je tenen wiebelt, verbrand je 350 calorieën meer dan mensen die stil-

zitten”. 

Loop tijdens reclameblokken een rondje door de kamer, loop op je tenen of 

met dribbelpasjes naar de wc, maak een paar kniebuigingen, zwaai wat met 

je armen, vouw de was op. 

 

Els van Dongen-Caarls 

De bus van de Seniorenverenigingen Haarlemmermeer Noord : 

In verband met het coronavirus rijdt de bus niet.  

Zodra dit weer het geval is wordt dit bekend gemaakt.  
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Het is wat het is 

Het is onzin 

zegt het verstand 

Het is wat het is 

zegt de liefde 

Het is ongeluk 

zegt de berekening 

Het is alleen maar verdriet 

zegt de angst 

Het is uitzichtloos 

zegt het inzicht 

Het is wat het is 

zegt de liefde 

Het is belachelijk 

zegt de trots 

Het is lichtzinnigheid 

zegt de voorzichtigheid 

Het is onmogelijk 

zegt de ervaring 

Het is wat het is 

zegt de liefde 

 

Erich Fried (1921-1988) 

Vertaling: Remco Campert. 

Hoopvol hebben we na de 

zomer elke maand wéér de 

themabijeenkomst ‘Samen 

in Gesprek’ aangekondigd. 

Echter, die van  november 

t/m januari hebben we moe-

ten cancelen. Ook die van 

februari kan niet doorgaan. 

Wanneer we weer bij elkaar 

kunnen komen? Niemand 

die het weet,  

maar het einde van de co-

ronapandemie is in zicht. 

Nog even volhouden! 

Leo Mesman, Loes van der 

Pol, Els van Dongen  

en Coby Bergsma (zij heeft 

dit gedicht voor u uitge-

zocht). 
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Ontwikkeling van het autopark in de wereld. 

Ingezonden door  Piet van de Coevering.  

 

Henry Ford werd in 1863 geboren en was in 1891 hoofdingenieur bij Edison 

Illuminatie Company.  Hij begon te experimenteren met benzinemotoren  

en kreeg het in 1893 voor elkaar een 1 cilinder motor aan het draaien te krij-

gen. In 1896 maakte hij zijn eerste nachtelijke testrit met zijn quadricycle het 

allereerste model van Ford.   

In 1903 richtte hij, na verschillende faillissementen, in Michigan de Ford  

Motor Company op en met zijn 255 aandelen werd hij hoofdingenieur en 

ondervoorzitter. Hij richtte zich op de gewone man en hield de prijzen laag. 

Er was ook een mogelijkheid om extra's toe te voegen tegen meerprijs. In 

1905 werd een tweede fabriek opgericht in Walkerville, Ontario Canada.  

En in 1906 was Ford al de grootste autobouwer van de VS.  

 

In 1908 werd het model T gebouwd en deze auto luidde een nieuw tijdperk 

in op het gebied van privévervoer en het werd direct een succes. Hij was 

makkelijk te bedienen en te onderhouden en het was een van de eerste auto's 

die in massaproductie werd genomen. Tin Lizzie was de bijnaam die er aan 

werd gegeven, en door de verregaande versimpeling van het productiepro-

ces, maakte het de goedkoopste op de markt. Hij kostte 850 dollar die in  

1924 zakte tot 290 dollar.  

In 1918 was de helft van alle auto's in de wereld een Ford T.  

 

De productie van de T vond plaats tot aan 1927 toen de Ford A uitkwam.  

In de periode van 1908-1927 werden meer dan 5 miljoen Ford T's ver-

kocht. Een bekend verhaal deed de ronde, Henry Ford liet het productie-

proces in de fabriek analyseren. Wekenlang liep de onderzoeker in de fabriek 

en hij rapporteerde dat iedereen optimaal presteerde, op één man na die een 

kamer heeft in de hoek van de fabriek en daar niets doet alleen sigaren ro-

ken.  

Dat klopt, zei Ford, die man ben ik. In 1927 rolde de laatste T Ford van de 

band en werd vervangen door model A die werd geproduceerd tot 1931.  

Er werden 4.949.340 gebouwd. 

Henry Ford kreeg in 1913 versterking van zijn zoon Edsel die het stokje over-

nam.  

 



 19 

 

  

In WO II werden de autofabrieken in Detroit omgebouwd tot wapen-

fabrieken. Er werden tanks, kanonnen en zelfs vliegtuigen gebouwd.  

Vanaf 1943 ging de massaproductie van de B 24 bommenwerper van start  

en werd er 1 vliegtuig per dag gebouwd!  In 1943 stierf Edsel Ford en Henry 

Ford werd opnieuw directeur. De oorlogsproductie stopte op 28 juni 1945  

en de civiele productie werd weer hervat.  

Ford had op dat moment 287.000 jeeps, 8685 B 24 bommenwerpers gebouwd 

en 57,178 vliegtuigmotoren geproduceerd. In 1945 werd Henry Fords klein-

zoon, Henry Ford II de nieuwe directeur. 

Henry Ford stierf op 7 april 1947. 

 

Allerlei fusies, nieuwe modellen en nieuwe directies heeft er niet toe geleid 

dat het bedrijf een mooie toekomst tegemoet gaat. Voor het einde van dit jaar 

worden 6 van de 24 fabrieken gesloten en gaan hierbij 12.000 banen verloren. 

Misschien moeten wij allemaal een Fordje kopen, net als die olieman..... 
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Gevraagd reservebezorgers  

voor onze tijdschriften 

 

 

 

Beste leden, 

Zoals u vorig jaar heeft kunnen zien is de bezorging van onze tijdschriften 

door kunnen gaan. Er zijn wel wat probleempjes geweest die, gelukkig, met 

kunst- en vliegwerk opgelost konden worden. 

Vooral dankzij leden die ad hoc wilden inspringen maar, of dat elke keer 

weer lukt? We hebben ook in dit verband te maken met vergrijzing.  

Om toekomstige problemen vóór te zijn zoeken we voor elk bezorgrayon 

vaste reservebezorgers. 

Voor een aantal rayons zijn die er, maar we missen er nog ’n paar. 

 

Hoofddorp Toolenburg West 

Hoofddorp Graan voor Visch 

Hoofddorp Floriande Sportdorp 

Hoofddorp (delen van) Pax en omgeving Kruislaan 

Hoofddorp 't Oude Buurtje  

Hoofddorp Noord-Oost 

Hoofddorp Fruittuinen en Hoofddorp oost 

Hoofddorp Toolenburg oost wijk 1 

Hoofddorp Toolenburg oost wijk 2  

Hoofddorp Centrum verzetswijk 

Vijfhuizen noord  

Vijfhuizen zuid  

Badhoevedorp (deels)  

Nieuw-Vennep (oud) 

deel Nieuw-Vennep Getsewoud en Nieuw-Vennep noord-west 

deel Nieuw-Vennep Getsewoud. 

 

Ik zie uw aanmelding graag tegemoet. 

Namens Distributeur MeerNieuws en KBO-PCOB- Magazine 

 

Martin van Beek 

zie blz. 26. 
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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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BIJ DE 

Welkom 

Mevrouw M. Biemans-Graafmans 

Mevrouw J.H. Polman-van Trappen 

Mevrouw M.G. Winters-Melman 

Mevrouw W. van Kampen-Versteege 

Mevrouw T.J.M. Lubbers-Vlaming 

Mevrouw M.Y. van der Gaarden 

De heer M. Polman 

Mevrouw M.G. Blaauw 

Mevrouw L.A. Oosterom 
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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.  

Bezorgers van onze tijdschriften 

MeerNieuws en KBO-PCOB-magazine, 

bedankt!  

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Bij het laatste nummer van MeerNieuws van 2020 heeft u als bijlage een 

kaart aangetroffen. Daarmee hebben onze bezorgers, met u, afscheid geno-

men van dat bijzonder jaar dat nu achter ons ligt. 

Als coördinator van de bezorging wil ik bij deze al onze bezorgers, zowel de 

vaste als de invallers, hartelijk danken voor hun inzet in 2020.  

Want, ondanks dat veel activiteiten stilgelegd moesten worden, is deze acti-

viteit het hele jaar doorgegaan en bleven wij geïnformeerd. 

Nogmaals, bezorgers bedankt. 

 

Namens bezorging MeerNieuws en KBO-PCOB- Magazine 

Martin van Beek. 
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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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