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Bij de voorplaat Boerderij Onvermoeid Vooruit. 

Baron van Verschuer die op De Hartekamp bij Bennebroek woonde kocht 

kort na de drooglegging ruim 120 ha grond in de Haarlemmermeer waarop 

hij enkele boerderijen liet bouwen die hij liet bewonen en bewerken door 

een bedrijfsboer (bedrijfsleider).   

In de beginperiode was Onvermoeid Vooruit nog geen boerderij, mogelijk 

was er alleen een landbouwschuur waar de boer een primitief onderdak 

had. De woning die aan de grote houten schuur  is gebouwd bestaat uit een 

hoog en een laag gedeelte, het lage gedeelte is van rond 1915.  

 

De pachter die zich in 1902 op de boerderij vestigde werd in de burgerlijke 

stand ingeschreven als ‘landbouwer voor eigen rekening’. Het boerenwerk 

werd nagenoeg allemaal met paarden gedaan. Er waren dan ook doorlo-

pend wel 6 á 7 werkpaarden op de boerderij.  

Begin jaren ‘80 waaide de oude houten schuur om, waarna een nieuwe ber-

ging werd gebouwd als bewaarplaats voor de oogst van aardappelen, uien 

of graan.  
 

Bron: Haarlemmermeerse boerderijen en hun bewoners, Stichting Meer-Historie.  
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Beste mensen, 

 

We schrijven al bijna maart 2021 en nog  moeten we elkaar 

van een afstand begroeten en kunnen we niet bij elkaar komen om  

gezellig koffie/thee te drinken, een spelletje bridge of rummiekub te spelen 

of verhalen te delen. De lockdown regelt nog steeds ons doen en laten.  

Mensen vinden het moeilijker worden om de regels te volgen. En toch, er 

komt licht aan het einde van de tunnel. Misschien bent u al ingeënt of staat 

er hiervoor een afspraak. 

Het bestuur en de evenementencommissie hebben helaas nog  niet de  

mogelijkheid om gezellige bijeenkomsten of uitjes te organiseren.  

We kunnen natuurlijk wel plannen maken, maar in ons achterhoofd klinkt 

telkens weer: misschien kan het niet doorgaan, en maken we onze leden 

blij met een dode mus! 

 

Wel heeft het bestuur een afspraak voor een fysieke vergadering gepland 

op 3 maart. En nu maar hopen dat er op 2 maart geen al te strenge maat-

regelen worden afgekondigd! 

Tijdens deze vergadering zal zeker aan de orde komen, hoe we dit jaar een 

algemene jaarvergadering kunnen organiseren. Kunnen we elkaar in april 

wellicht ontmoeten of moeten we alle informatie via MeerNieuws met u 

delen? Eén heugelijk feit kunnen we u nu al melden. Er heeft zich iemand 

aangemeld om de taak van secretaris op zich te nemen! Daar zijn we als 

bestuur heel blij mee en in de volgende MeerNieuws zullen we u daar na-

der over informeren. Hopelijk kunnen we dan ook nadere informatie ge-

ven over de invulling van de overige bestuursfuncties. (Zie ook Meer-

Nieuws van februari!)  U blijft toch wel met ons meedenken en meezoe-

ken? 

 

Terwijl ik dit stukje voor u schrijf, verandert de wereld buiten in een 

sneeuwlandschap. De winter doet zijn intrede met sneeuw, storm en kou. 

En nu maar hopen dat er de komende tijd ook nog een zonnetje bijkomt  

en we niet met al teveel winterse problemen te maken krijgen. Dat we in 

de komende weken ook weer tekenen van de nadere lente mogen begroe-

ten, zoals sneeuwklokjes en narcissen in de bermen.   
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Namens het bestuur wens ik u nu toe dat u zich nog steeds 

goed kunt vermaken met allerlei gezellige, informatieve en 

inspirerende activiteiten.  

En dat er in uw omgeving nog steeds mensen zijn op wie u een beroep kunt 

doen voor een gesprekje of om boodschappen te doen. Ik wil graag beslui-

ten met een kort gedichtje over vriendschap. Want dat is toch de kurk 

waarop we allemaal blijven drijven. 

 

 

Vriendschap valt niet uit te leggen,  

vriendschap bindt zich niet aan tijd. 

Op echte vrienden kun je bouwen  

in tijden van onzekerheid. 

Echte vrienden kunnen je zeggen  

wat er binnen in je leeft. 

Geheimen kun je samen delen,  

hij die altijd om je geeft. 

Echte vrienden staan er altijd,  

geeft een heel vertrouwd gevoel. 

Blik van wederzijds vertrouwen, 

weet precies wat je bedoelt. 

Echte vrienden ga je missen 

als je ze heel lang niet ziet. 

Maar ze blijven altijd komen,  

vergeten doen ze je ook niet. 

Vriendschap valt niet uit te leggen,  

is onschatbaar kapitaal. 

Echte vriendschap is gesmeed  

van s 'werelds allersterkste staal.    

(Bron: Ruud Schouten) 

 

Een hartelijke groet, ook namens het bestuur, 

Greet van Schaik, voorzitter. 
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De Evenementencommissie spant zich voor u in. 

 

Het jaar 2021, wat hebben wij daar naar uitgekeken. 

Maar, gezien de lockdown, zijn tot zeker 2 maart 

wandelingen in groepsverband en dagtochten met 

de bus  niet mogelijk. Wij houden de moed erin. Misschien, in de loop van  

dit jaar, kunnen we toch nog iets doen met de Museum Plus Bus, de Passie 

Spelen en wie weet zijn er nog kansen op een Midweek. 

Wij houden u op de hoogte en wij raden u aan zoveel mogelijk te wandelen 

of te fietsen en eens iemand te bellen die u al een tijd niet heeft gezien.  

Aan een prettige tijd draagt u zelf bij en wie weet komen wij elkaar eens te-

gen. Wij missen u ook en wij sturen u lieve groeten namens de zes leden  

van de EC.  

 

Wilt u van een museum genieten op uw computer? Is virtueel museumbe-

zoek iets voor u? Een rondleiding in het Rijksmuseum?  

Ga dan naar www.rijksmuseum.nl, scrol naar ‘Video Tour’ en u wordt door 

diverse zalen geleid, langs een aantal schilderijen. Zet ook het geluid even 

aan! Weet u zelf ook een manier om actief te zoeken laat het ons dan weten 

zodat wij dit kunnen uitwerken. 

Als u de smaak te pakken heeft van digitaal museumbezoek ga dan een stap 

verder. De website www.museumtv.nl biedt een overzicht van alle musea in 

Nederland met adressen en openingstijden. Doorlopend worden van musea 

mini-documentaires toegevoegd die ook te zien zijn via aanbieders zoals 

Kpn, Ziggo en Npo 2. Hulp nodig? Vraag uw (klein)kinderen of kennissen. 

Goed voor het contact en tegen de eenzaamheid. 

 

Het Tulp festival zet Amsterdam in bloei.  

Sinds 2015 vindt jaarlijks in april het Tulp Festival in Amsterdam plaats.  

Het is een particulier initiatief van tuinontwerper Saskia Albrecht in samen-

werking met de gemeente Amsterdam en deelnemende stadsdelen, onder-

nemers, winkeliersorganisaties en veel andere partijen. Gezamenlijk zorgen 

zij er voor dat de tulp weer zichtbaar is in het Amsterdamse straatbeeld.  

Let op nadere informatie in de dagbladen. 

http://www.rijksmuseum.nl
http://www.museumtv.nl
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De Passiespelen in 2021 zullen vast wel doorgaan. 

 

Wij hebben nog geen plaatsen gereserveerd maar we houden de vinger aan 

de pols. 

 

“In 2021 zal het spel dieper en gelaagder worden. We zullen zeer ingespeeld zijn in 

ons decor. We kunnen repeteren met muziek, met kleding zelfs”. 

Aldus Cees Rullens, regisseur van de Passiespelen Tegelen.  

 

Wij willen u opnieuw toewensen:  

“het allerbeste voor dit jaar en blijf vooral gezond”. 

De Evenementen Commissie.  
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Vogels in onze tuin 

Eindelijk sneeuw, terwijl het leek of het voorjaar 

al zijn intrede had gedaan. 

Ik strooi zaadjes in het midden van de tuin. Zul-

len er vogels op af komen? Jawel, echter alleen 

duiven, wel een stuk of tien. Later strooi ik zaad-

jes vlak achter het huis, ook die worden opgepikt 

door duiven. Maar zijn het nu houtduiven of tor-

telduiven?  

Ik bestudeer het vel met vogelsoorten dat ik een 

half jaar geleden op de vensterbank heb gelegd. Ik kom er niet uit, misschien 

dragen ze wel een winterkleed. De tortelduif herken ik inmiddels wel. 

 

Nog nooit heb ik met zoveel aandacht naar de vogels in onze tuin gekeken 

als in deze coronatijd. Van het voorjaar genoot ik van hun getjilp, gekwetter 

en gefluit. In de zomer maar vooral nadat de bomen hun bladeren hadden 

laten vallen, volgde ik hun vlieggedrag en het was ook toen dat ik probeerde 

vogels te herkennen. Ik zag: kauwen, eksters, duiven, pimpelmezen en kool-

mezen,  

grasparkieten, roodborstjes, mussen en twee keer zag ik zelfs een reiger bij 

het slootje achter ons huis staan. 

Ik ben niet de enige die meer belangstelling voor vogels heeft gekregen.  

“Maar liefst 165.000 Nederlanders deden (in het laatste weekend van januari) 

mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Dat is een record. Ze turfden samen 

ruim 2,3 miljoen tuinvogels, en ook dat is een record. Volgens de Vogelbe-

scherming heeft de enorme belangstelling voor vogels te maken met de lock-

down, waardoor veel mensen aan huis gekluisterd zijn. De top 3 bestaat dit 

jaar uit de huismus, de koolmees en de pimpelmees. Ook werden er veel me-

rels, vinken, kauwen, roodborstjes, eksters en houtduiven gespot.” 

 

Vogelaar  

Ik zou nog wel meer over vogels willen weten. Een vriendin van ons is, na-

dat ze met pensioen is gegaan, een cursus vogelaar gaan volgen. Zou dat ook 

iets voor mij zijn? 

En dan komt er een mail van Jan Kloppenburg: “vogelaar zijnde, heb ik een 

bijzonder boekje over in- en uitheemse vogels. Als ik, met een zekere regel-

maat, nou eens iets doorgeef uit dat boekje? Er staat steeds een fraai geteken-

de afbeelding in kleur bij.” Jippie, wat een goed idee.   
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 Vogelen is het bekijken, op naam brengen, en tellen van vogels, het inventa-

riseren van de vogels in gebieden, en het doen van onderzoek naar bijvoor-

beeld gedrag en ecologie. De beoefenaars van deze hobby worden wel voge-

laars of amateurornithologen genoemd. Het is iemand die min of meer ge-

structureerd kijkt naar vogels in het open veld.  

 

Ouderen 

 

Ouderen niets meer waard? 

Hoezo? 

We hebben zilver in onze haren. 

Goud in ons gebit. 

Gas in de darmen. 

Stenen in onze nieren. 

Lood in onze schoenen. 

Kalk aan onze nagels. 

Staal in onze heupen. 

Plastic in onze knieën. 

Vol dure medicijnen. 

Lijken wel op goudmijnen. 

Een mens met zoveel mineralen 

is met geen miljoen te betalen. 

Daarom, ga fier door het leven. 

Neem kritiek op als een spons. 

Want door bovengenoemde rijkdom 

drijft de economie nog steeds op ons. 

 

Onbekende schrijver. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hobby
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ornithologie
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LA SAGRADA FAMILIA in BARCELONA. 

Door Tiny van den Wollenberg.  

 

Antonio Gaudi is de beroemde Spaanse architect wiens werk vaak sprookjes-

achtig overkomt.  

De grote Basiliek in Barcelona, La Sagrada Familia, is wel het allerbekendste 

gebouw en spreekt dan ook tot ieders fantasie met de schitterende open-

gewerkte en overdadig versierde torens, alsmede de aparte vormgeving.  

De torens staan voor de vier evangelisten, voor Maria en de allerhoogste,  

die 170 meter hoog zal zijn als de basiliek voltooid is, is voor Jezus Christus. 

Niet alleen de torens maar de hele kerk is buitensporig versierd het lijkt wer-

kelijk een sprookjeswereld, zowel buiten als binnen. 

 

De bouw begon in 1882 onder architect Villar, die in 1883 ontslag nam.  

Gaudi werd tot hoofdarchitect  benoemd en transformeerde het met zijn  

eigen stijl, waarbij gotische- als art nouveau vormen werden gecombineerd. 

Toen Gaudi stierf in 1926 was er minder dan een kwart van het project vol-

tooid. 

De Spaanse Burgeroorlog heeft het project opnieuw vertraagd en aangezien 

er uitsluitend met particuliere donaties werd gebouwd zat er niet echt schot 

in. De brand in de crypte die aangestoken werd door de revolutionairen, 

vernietigden een groot deel van de tekeningen, gipsmodellen en Gaudi ’s 

oorspronkelijke plannen . Het heeft 16 jaar gekost om dit te herstellen en de 

fragmenten van het meestermodel samen te stellen. Maar, doordat de com-

puter zijn intrede deed, heeft het de bouw versneld en was in 2010 meer dan 

de helft voltooid. Men verwacht dat in 2026, het honderdste sterfjaar van 

Gaudi, de basiliek voltooid zal zijn. 

 

Het interieur van de Sagrada is overweldigend en je weet eigenlijk niet waar 

je het eerst moet kijken. Het kent geen rechte lijnen en alles lijkt de architec-

tuur van de natuur na te bootsen. De kolommen lijken op boomstammen,  

die zich aan het plafond vertakken en elk punt van het plafond ondersteu-

nen. De kolommen zijn verschillend van kleur omdat er verschillende mate-

rialen zijn gebruikt. De glas in lood ramen zorgen voor een feeëriek licht   

Het hoofdaltaar wordt omgeven door orgelpijpen en er hangt een grote pa-

rasol boven het altaar en het kruis.  
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Gaudi is in 1926 overleden, hij werd tijdens een wandeling door een tram 

overreden. Omdat hij zo sjofel gekleed was weigerden de taxi’s  hem naar 

het ziekenhuis te brengen Hij was ongehuwd en ligt begraven in zijn mees-

terwerk, in de crypte van de Sagrada Familia.  
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Cryptische omschrijvingen: 

Voorbeeld:  

Wat is de ruimte onder het bed? Povlakte 

1. Een oud vrouwtje in het bos ———————————————– 

2. Sinterklaas met zaklantaarn ———————————————— 

3. Luis op hoge toren   ———————————————— 

4. Pasgeboren baby   ———————————————— 

5. Matroos met bril   ———————————————— 

6.Graaf zonder auto   ———————–————————- 

7. Minister van Waterstaat  ———————————————— 

8. Eigenaar van brillenzaak  ———————————————— 

9. Zoen van een agent   ———————————————– 

10. Predikant in Duitsland  ———————————————— 

11. Röntgenfoto   ———————————————— 

12. Verliefd paar op de bank ——— —————————————

13. Kikker op rijwiel   ———————————————— 

14. Meisje in ondertrouw  ———————————————— 

15. Reiziger in de woestijn  ———————————————— 

16. Ruzie tussen directeuren  ———————————————— 

17. Miljonair op het toilet  ———————————————— 

18. Achterste van een kip  —————————————–—— 

19. Iemand die niet graag loopt —————————————–—— 

20. Pedicure zonder werk  ———————————————— 

21. Kapot draaiorgel   ———————————————— 

22. Mislukte pianist   ———————————————— 
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O-A,  X-S  B-U , 

        Al 

6 kom 7   ffffffff 

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

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

ronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle seni-

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

ontwikkelingen 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 geo-

pend: 

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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Een leven lang bewegen 

 

In het KBO-PCOB magazine van februari had de column van de interim-

directeur de titel: een leven lang bewegen. Hij schrijft dat het niet alleen be-

langrijk is om fysiek uit je stoel te komen, maar ook mentaal en sociaal: 

“Kom uit die stoel, hou contact met je medemens en keer niet in jezelf.”  

Op blz. 52 en volgende van het magazine staan tips om meer te bewegen, om 

sterkere spieren te krijgen, hoe stoelyoga te doen en waar je filmpjes kunt 

vinden met oefeningen. 

 

Prof. dr. Erik Scherder hoogleraar neuropsychologie, u heeft hem vast wel 

eens op televisie gezien, roept ieder op om elke dag minstens een half uur 

matig intensief te bewegen. Dat is niet alleen belangrijk voor je lichaam, 

maar je verbetert ook je geheugen. 

Door te bewegen pompt je hart harder, krijg je een betere doorbloeding van 

het brein en investeer je in je intellectuele geheugen. Ga ook uitdagingen aan, 

neem initiatieven, motiveer jezelf om nieuwe dingen te doen. Doe je dat niet 

dan gaat je brein achteruit! 

 

Tijdens het schrijven van dit stukje heb ik naar een paar YouTube filmpjes 

gekeken waarin Scherder college geeft over de relatie tussen bewegen en het 

brein. Ik heb m’n stoel achteruit gedaan en tijdens het kijken heb ik oefenin-

gen gedaan met m’n benen, voeten, armen en handen. Dat is lazy fitness. 

 

Lazy fitness met de trap  

In de MeerNieuws van februari heb ik u kennis laten maken met fitness voor 

“luie” mensen: fit worden en blijven zonder jezelf uit te putten. Ik weet niet 

of Erik Scherder het hier mee eens is maar mij helpt om op dagen waarop ik 

niet naar buiten ga toch voldoende te bewegen. 

 

Vandaag wat ideeën om de trap op een andere manier te gebruiken.  

Forceer niets, doe wat je kunt, b.v.: 

• Sla een tree over. 

• Loop op de trap met de armen over elkaar (denk om je evenwicht). 

• Loop zo geruisloos mogelijk, dit beschermt je gewrichten. 

• Wees bewust van je ademhaling en ga met aandacht naar je spieren. 
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• Gebruik de leuning door je daar tijdens het traplopen aan op te trek-

ken, goed voor je armspieren. 

• Ben je boven en weet je niet meer wat je wilde halen, bedenk dan dat 

nóg een keer de trap af- en oplopen alleen maar goed is voor is. 

 

Waar je ook bent: in een warenhuis, parkeergarage, station, ziekenhuis, neem 

zoveel mogelijk de trap. Woon je in een gebouw met een trappenhuis neem 

dan niet de lift, maar kijk hoeveel trappen je kunt nemen. 

Toen onze oudste zoon in 2017 in het Radboud MC lag, namen mijn man en 

ik zoals gewoonlijk de trap. Bij elke volgende verdieping werd aangegeven 

hoeveel kcal we hadden verbrand.  

 

Op hun website lees ik dat ze in 2018 het traplopen nog meer hebben gesti-

muleerd. Een aantal studenten en medewerkers van de Faculteit Filosofie, 

Theologie/Religiewetenschappen en Letteren hebben, samen met een collega 

van Corporate Communicatie de campagne ‘Betrapt!’ ontwikkeld. Groene 

voetstapjes leiden je als vanzelf in de richting van het trappenhuis.  

Met posters, banners, informatieschermen in de horecagelegenheden en op 

de koffieautomaten en een enorme raamsticker wordt iedereen verleid om 

met de trap te gaan. In en om de trapportalen hangen prikkelende leuzen als 

'1 minuut traplopen = 10 kcal verbrand'; '15 minuten traplopen staat gelijk 

aan een half uur hardlopen' en 'Neem dagelijks de trap, je verlaagt je bloed-

druk en cholesterol, vermindert de kans op overgewicht en je hebt een ener-

gieker gevoel'. 

Els van Dongen-Caarls 
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Vlieg er eens uit 

Door Jan Kloppenburg die hier een vaste rubriek van wil maken.  

 

Onder het motto: ‘vlieg er eens uit’ vertel ik u graag iets (meer) over – u raad 

het al – vogels. 

 Neem nou de overbekende ROODBORST. Overbekend inderdaad, maar 

toch hoop ik het een en ander aan uw kennis toe te kunnen voegen. 

  

In Groot-Brittannië en Noordwest-Frankrijk is dit kleine lid van de lijsterfa-

milie misschien wel de bekendste van alle vogelsoorten, niet in de laatste 

plaats vanwege de afbeeldingen op kerstkaarten. Deze verbinding met kerst 

dateert pas vanuit het midden van de 19de eeuw; hoewel oudere legendes 

hem verbinden met Jezus – de borst schijnt bevlekt te zijn door Zijn bloed 

nadat hij Jezus troostte aan het kruis door in zijn oor te zingen -. In feite heeft 

de koppeling met Kerstmis meer te maken met victoriaanse postbodes, die 

de bijnaam ‘robin’ (roodborst in GB) kregen omdat ze rode jasjes droegen.   

Ook in Nederland is het roodborstje erg geliefd. Een belangrijke reden is zijn 

weinig schuwe aard.  

Hij hipt rondom de voeten van iemand, die in zijn tuin aan het spitten is, om, 

bij eventuele regenwormen, zijn slag te slaan. Oorspronkelijk zou hij om de-

zelfde reden grotere zoogdieren, zoals wilde zwijnen hebben gevolgd. Insec-

ten en spinnen worden ook gegeten evenals bessen, fruit en zaadmengsels 

op voedertafels. 

 

Tuinen en parken vormen een belangrijk deel van zijn habitat (leefgebied), 

hoewel de roodborst van nature een bosvogel is, komt hij ook voor bij heg-

gen en langs akkerranden. Elders in zijn grote verspreidingsgebied is hij veel 

schuwer, vanwege de jacht op zangvogels, maar overal is hij zeer territoriaal 

en wel met betrekking tot andere mannetjes. Tijdens dergelijke confrontaties 

vallen soms doden!  

De roodborst is ook bijzonder omdat in de winter beide geslachten zingen: 

het mannetje wanneer hij zijn broedgebied beschermt en het vrouwtje het 

alleenrecht op een foeragegebied in de buurt opeist. Het zingen vindt ook 

regelmatig ’s nachts plaats, waardoor hij soms wordt verward met zijn naas-

te verwant, de nachtegaal.  

 

Volgende keer over de vliegkampioen, de slechtvalk. 
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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 

 

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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Oplossing  puzzels blz. 12 en 13.  

 

Cryptische omschrijvingen: 

Bosbes  2. Schijnheilige  3. Hoge Piet  4. Kompas  5. Briljantje  6. Loopgraaf  7. 

Waterhoofd  8. Blikopener  9. Politicus 10. Duitse herder  11. Borstplaat  12. 

Bankstel  13. Fietspad  14. Aangetekend stuk  15. Zandloper  16.Directiekeet  

17. Rijke stinkerd  18. IJtunnel  19. Antilope  20. Voetzoeker  21. Experiment  

22. Pianokruk  

 

Rebus 1: 

O Mina, ik bemin u boven al, kom tussen 6 en 7 effen achter de kerk. 

Rebus 2: 

Door het oog van de naald kruipen.  

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.  



 21 

 

Veranderingen in het ledenbestand 

Het bestuur stelt het op prijs als u een wijziging van het (email)adres of het 

beëindigen van het lidmaatschap tijdig doorgeeft aan onze ledenadministra-

teur dhr. L.Gilles, Grote Belt 340, 2133 GL Hoofddorp. tel: 023-5640959. 

Of per email: ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl. 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór  

1 december  van het lopende jaar. 

Bankrelatie: Rabobank  

Iban.NL86RABO034.45.14.862. t.a.v. KBO Haarlemmermeer.  

BIJ DE 
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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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