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De jaarvergadering is uitgesteld tot mei. Zie  voorwoord.  
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Bij de voorplaat boerderij Kleine Vennep. 

Toen de toenmalige landeigenaar in 1868 van zijn bezittingen af wilde werd 

in het koffiehuis ‘De Nederlanden’ te Hoofddorp een openbare verkoping 

gehouden van ‘een nog nieuwe boerenwoning’ De  Madelief. 

Na een hevige brand in 1871 waarbij drie op stal staande paarden in de 

vlammen omkwamen en al het graan en hooi in de schuur verbranden, 

werd de boerderij verbouwd in de vorm van het Zuid-Hollandse type,  

het woonhuis en schuur recht achter– en aan elkaar.  

In 1927 brandde de hoeve weer af en er volgde nieuwbouw, een grote ro-

buuste boerderij met pannen gedekt en nokken afgeplat met zgn. wolfsend.  

 

Reeds in 1935 werd er een zgn. aardappelhut gebouwd, een aardappel-

berging, deels in de grond en deels er boven met een ingenieus stelsel van 

waterafvoer en ontluchting.  

In de beginjaren werd er veel vlas verbouwd maar ook graszaad, graan, 

bieten, aardappelen, bonen en erwten. Het waren de betere akkerbouwjaren 

en alle voorkomende landbouwwerktuigen waren aanwezig zoals: een 

combine, bietenrooimachine en balenpers.  

Dit bedrijf is ongeschonden door de vele uitbreidingen van wegen, indu-

striegebieden en nieuwe woonwijken gekomen.  
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Politie: 

Levensbedreigende situatie 112 

meldingen   0900-8844 

Gem. Haarlemmermeer  0900-1852   info@haarlemmermeer.nl 

Meerwaarde   023-5698888  informatie@meerwaarde.nl 
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Senioren internet café  023-5556335  secretariaat@sich.nl 

Regiotaxi   0900–9343  (aanvraag via de WMO) 
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Spoedpost Spaarne Gasthuis 023-224 23 22 

Blokkeren pas   0800-0312 

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

 

Een veel gehoorde vraag in deze tijd is: Ben jij / bent u al 

gevaccineerd? Heb je / heeft u al een afspraak voor een 

prik? Weet je al iets?  

 

Ik hoop dat u het allemaal goed maakt en dat u wellicht op een van de  

bovenstaande vragen al een antwoord kunt geven. Want wat kijken we 

allemaal uit naar verlichting van de coronamaatregelen na een jaar afstand 

houden, handen wassen en beperkt bezoek ontvangen. 

Zeker nu we, na toch nog wat witte en winterse dagen, weer vol verwach-

ting mogen uitkijken naar de lente. En naar het Paasfeest, hoewel we dat 

waarschijnlijk ook dit jaar ingetogen en op kleine schaal zullen moeten 

vieren. Gelukkig wordt er op tv en via internet aandacht aan de diverse 

vieringen geschonken. Misschien luistert u wel naar een uitvoering van de 

Matteus Passion. Ik hoop dat u in de gelegenheid zult zijn om op deze ma-

nier toch een klein beetje het Paasgevoel mee te krijgen. 

 

Wat betreft onze geplande activiteiten moeten we nog steeds alles afzeg-

gen of doorschuiven naar de nabije toekomst, hoe vervelend wij als be-

stuur of evenementencommissie dit ook vinden. Wat hebben we veel plan-

nen, maar hoe weinig mogen we hiervan uitvoeren.  

Zelfs is het dit jaar niet zeker of we wel een fysieke jaarvergadering kun-

nen organiseren. In haar vergadering van maart heeft het bestuur besloten 

om deze bijeenkomst uit te stellen tot mei. Dan hopen we een geschikte 

datum te kunnen vaststellen om weer bij elkaar te komen. Wel staat al vast 

dat u zich voor deze vergadering zult moeten aanmelden, omdat we dan 

vermoedelijk toch nog maar een beperkt aantal leden mogen ontvangen. 

Hierover vindt u straks informatie in het MeerNieuws van mei. Daarin 

zullen de uitnodiging, verslagen en alle overige agendapunten worden 

opgenomen. Dus houdt u het mei nummer goed in de gaten. 

 

Zoals in het vorige MeerNieuws al vermeld, heeft het bestuur een nieuwe 

secretaris mogen begroeten. Het is mevr. Lida Schutte – Caarls. En als u nu 

denkt, wat een bekende naam, dan heeft u dat goed, want Lida is al een 

tijd lid van de PR&C commissie.  
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Zij houdt zich met name bezig met de redactie van  MeerNieuws maar wil 

haar taken uitbreiden en het secretariaat onder haar hoede nemen. Tevens 

zal zij als tussenpersoon tussen bestuur en PR&C gaan functioneren. 

Het bestuur is bijzonder blij, dat de functie van secretaris weer ingevuld 

kan worden en we hebben haar van harte in ons midden opgenomen. Zij 

zal, samen met onze nieuwe penningmeester dhr. Kees Bus, aan de leden 

worden voorgesteld tijdens de jaarvergadering, zodat zij hun taken offici-

eel, met uw instemming, kunnen vervullen.  

In een vorige nummer heeft Kees Bus zich al in het kort aan u voorgesteld. 

 

Nu zijn bijna alle vacatures van het bestuur ingevuld. Echter, het bestuur 

zou nog graag een algemeen lid aan het bestuur willen toevoegen, die met 

ons kan meedenken en eventueel assistentie kan verlenen aan de overige 

bestuursleden als dit nodig mocht zijn. Weet of bent u zo iemand?  Dan 

horen we graag van u. 

 

Zoals bekend heeft dhr. Stef Rijke op 1 januari j.l. zijn functie als penning-

meester neergelegd en alle stukken overgedragen aan Kees Bus, nadat deze 

door Stef was ingewerkt. Op deze plek willen wij als bestuur Stef heel har-

telijk bedanken voor alle werkzaamheden die hij in de afgelopen jaren voor 

onze KBO afdeling heeft verricht. 

 

Tot slot wens ik u allemaal, mede namens het bestuur, heel goede en gezel-

lige Paasdagen. Wij hopen dat u Pasen op uw eigen manier kunt en wilt 

vieren.  

Of dit nu via kerkdiensten is of via een bezinning, wij hopen dat het voor u 

allemaal fijne, gezellige, zonnige en gezegende Paasdagen mogen zijn. 

 

Een hartelijke lentegroet,   

Greet van Schaik, voorzitter 
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Première Passiespelen uitgesteld tot later dit jaar 

 

Na een eerder uitstel van de Passiespelen Tegelen 

van 2020 naar 2021 wegens Covid-19 heeft het be-

stuur van de stichting noodgedwongen moeten be-

sluiten om óók de première op zondag 18 april 2021 uit te stellen – en daar-

mee de hele speelreeks – naar een later moment dit jaar.  

Het is niet realistisch om te verwachten, dat op 18 april een coronaproof 

voorstelling kan plaatsvinden. Momenteel kan er bijvoorbeeld niet gerepe-

teerd worden, een essentiële voorwaarde om een volwaardige en artistiek 

verantwoorde voorstelling te kunnen spelen. Al het andere – decor, kos-

tuums, muziek – is klaar en de medewerkers staan te trappelen om aan de 

slag te kunnen.  

 

Het Passiespel 

Door rooms-katholieken wordt rond Pasen soms een passiespel opgevoerd. 

Dit is een soort toneelvoorstelling over het lijden van Jezus Christus voor en 

tijdens de kruisiging. Meestal zijn de spelers plaatselijke amateurs die vaak 

jarenlang met hun hele gezin meedoen. In Nederland worden de passiespe-

len om de vijf jaar in Tegelen opgevoerd. Het passiespel is van oorsprong 

een uit de middeleeuwen stammend mysteriespel. Deze spelen waren een in 

de volkstaal gespeelde populaire vorm van de kerkelijke vieringen 

rond Goede Vrijdag en Pasen. Het gebruik duurde voort tot in de 16e eeuw. 

In de 17e eeuw leefde de traditie weer op, eerst in het Duitse Oberammer-

gau en later in andere Europese landen als Oostenrijk, Frankrijk, België.  

In Nederland zijn de passiespelen in vergelijking met de omringende landen 

laat begonnen: vanaf 1931 worden in Tegelen de passiespelen opgevoerd. 

 
Tulpfestival in Amsterdam  

Zoals elk jaar zullen Damrak en Rokin, De Magere Brug en de vijver op het 

Museumplein de aandacht trekken met de vrolijke voorjaarsbloem in tiental-

len schalen en kuipen op rij en in het water. Komend voorjaar pakt stadsdeel 

Noord flink uit met tulpenpresentaties op verschillende plekken.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholicisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toneel_(spel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisiging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mysteriespel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Vrijdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/17e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oberammergau
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Afhankelijk van het weer komen in de loop van april de tulpen in de volle 

grond tot bloei.  

Een markante locatie is in het Vondelpark waar onder meer 30.000 tulpen 

rond het monument zijn geplant. (Met Openbaar vervoer goed te bereiken, 

kan echter nog niet in groepsverband.) 

Verder, door heel Amsterdam, staan heel mooie samengestelde groepen tul-

pen.  

Bij de ingang naar de Bosbaan staan kuipen met een geel en wit mengsel. 

Aan de kop van de Bosbaan staan kuipen met paarse en roze tulpen ge-

mengd. Paars van donker naar lichter. Voor de entree van de Boswinkel 

staan kuipen met de geel met rood gevlamde ‘Jakoba Mulder’ tulp.  

Jakoba Mulder was de ontwerpster van het Amsterdamse Bos.  

 

Flower Power 

Bij het Muiderslot kunnen ze niet wachten tot het voorjaar begint en de  

poorten weer open mogen. Tijdens ‘Flower Power’ van 3 april tot en met  

20 juni komen de tulpenvazen van zolder. Deze vazen worden gevuld met 

allerlei soorten voorjaarsbloemen. Bezoekers kunnen regelmatig deelnemen 

aan speciale bloemen-rondleidingen en workshops.  

Op dit moment is het Muiderslot door corona maatregelen gesloten maar 

kijk eens op haar website www.muiderslot.nl en dan onder de knop thuis-

museum. U zult genieten van de rondleiding.  

 

Kleurenpracht : een tentoonstelling over het schilderen van bollenvelden  

3 april tot 31 juli 2021 

Toen de bollenkwekers omstreeks 1870 in de zandvlakten achter de duinen 

bollenvelden gingen aanleggen - percelen bolbloemen in één kleur - waren 

het toeristen maar ook schilders die al snel de ongewone schoonheid daarvan 

zagen. De bloeiende bollenvelden zijn sindsdien een geliefd onderwerp voor 

schilders uit buiten- en binnenland.   

De tentoonstelling Kleurenpracht laat zien hoe schilders te werk gaan bij het 

maken van hun schilderijen. Soms zitten ze met hun schildersezel in het veld 

en schilderen hun werken direct naar de werkelijkheid. Ook maken ze teke-

ningen of schetsen ter plekke die in hun atelier worden uitgewerkt tot schil-

derijen. Tegenwoordig zijn ook foto’s of dia’s goede hulpmiddelen bij het 

creëren van een bollenveldenschilderij.  

http://www.muiderslot.nl
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Aan de hand van werk van bollenveldenschilders uit vier generaties wordt 

in de tentoonstelling de werkwijze van schilders zichtbaar gemaakt.  

Anton Koster (1859-1937) is nog steeds de ‘koning’ van het  bollenvelden-

schilderen, met een werkzaamheid van meer dan 30 jaar, de productie van 

honderden schilderijen, steeds van hoge kwaliteit. In zijn werken heeft hij 

ook aandacht voor de individuele bloemen – vooral tulpen en hyacinten – 

die herkenbaar zijn en soms zelfs identificeerbaar. Koster werkte zowel bui-

ten als in zijn atelier. Neem eens een kijkje op: 

www.museumdezwartetulp.nl 

 

Topstukken on Tour. 

Samen met de MuseumPlusBus organisatie kunnen wij  u weer een mooi 

boekwerkje aanbieden waarin u leest over prachtige kunstwerken met  

foto’s verluchtigd.  

Als u belangstellig heeft voor dit mooi uitgevoerde boekwerk en het nog 

niet heeft ontvangen mail dan even naar Ina Podt of Piet van de coevering 

(zie blz23) dan zorgen wij dat het, zolang de voorraad strekt, bij u wordt 

thuisbezorgd. 

http://www.museumdezwartetulp.nl
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Puzzelstukjes 

 

Soms voel ik me geweldig, dan kan ik de hele wereld aan.  

Soms ben ik wanhopig, alsof het nooit meer goed zal gaan.  

Soms ben ik gelukkig, met alles om me heen. 

Soms voel ik me eenzaam, zo helemaal alleen. 

Soms ben ik een grapjas, dan is het lachen, gieren, brullen.  

Soms doe ik heel geheimzinnig zonder de reden te onthullen.  

Soms heb ik een knuffel nodig, soms ga ik mijn eigen gang.  

Soms vraag ik of je me leuk vindt, soms weet ik dat allang. 

 

Al die stukjes, dat ben ik, je mag ze allemaal leren kennen, 

en als je daar niet blij mee bent, moet je daar maar aan wennen.  

Want ik ben een puzzel, al klinkt dat wel maf, 

en met al die verschillende stukjes ben ik pas af. 
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Gevraagd: een vijfde bestuurslid zonder specifiek aandachtsgebied. 

 

Een paar keer heb ik in MeerNieuws aangegeven dat ik na 2 termijnen stop 

als bestuurslid en vanzelfsprekend zou ik graag een opvolgster/opvolger  

inwerken. 

Echter, er meldde zich niemand. Ik kan mij voorstellen dat het niet meevalt 

om coördinator van Welzijn te worden. Het is nogal een breed gebied en 

zoals een KBO lid zei: “Het vraagt toch een zekere deskundigheid.” 

We moeten daarom maar genoegen nemen met het feit dat deze bestuurs-

functie vervalt.  

 

Maar, een bestuur van vier personen is wat mager. Hoe meer bestuurs-

leden, hoe meer ideeën en hoe meer activiteiten er vanuit het bestuur  

georganiseerd kunnen worden. 

Daarom roep ik, namens het bestuur, leden op om zich als bestuurslid te 

melden, maar dan zonder een specifiek aandachtsgebied.  

 

Lijkt u dit wat, neemt u dan contact op met Greet van Schaik. Misschien 

denkt u al langer: “Ik mis datgene waar ik interesse in heb”, dan krijgt u als 

bestuurslid de kans om dit, eenmalig of voor een langere periode, te organi-

seren. Ook kunt u zich (tijdelijk) aan een activiteit verbinden, zoals een  

organisatie uitnodigen om het tweede deel van een jaarvergadering in te 

vullen.  

Maar mocht u toch nog belangstelling hebben voor het aandachtsgebied 

Welzijn dan kunt u met mij contact opnemen.  

 

Dit zijn de taken: 

Hij/zij onderhoudt het contact met de groep themabijeenkomsten 

‘Samen in Gesprek’ en met de bezoekgroep; 

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

werp 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.  
 

Els van Dongen-Caarls 
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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 senio-

ren 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 geopend: 

de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Welke dieren zitten in het onderstaande gesprekje verscholen? 

In elke zin staat er minstens een. 

 

1. Ik zag in het park iets leuks. 

2. Onder een tak at een meisje een koekje.  

3. Ze brak een stukje af. 

4. In een kuil zat een vos. 

5. “Probeer niet te bijten “ riep ze.  

6. Wel eeuwen leek het voordat het dier begon te spreken 

7. Ik ga onder die tak zitten”, zie hij.  

8. Het meisje luisterde echt niet.  

9. “Hij voert iets in zijn schild, pa, dat is duidelijk”, riep ze naar haar 

vader.  

10. “Je moet niet bang zijn, lach er toch om” zei haar vader.  

 “Zotter kan toch niet”. 

11. Een dier dat aan jou een lekker maaltje vraagt, komt niet elke dag 

 voor.  
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Een gekneusde knie 

De laatste dag van februari, zondag de 28e, prachtig fietsweer! 

Mijn man en  ik besluiten via Zwanenburg, waar we bij een vriendin koffie 

zullen drinken, naar Amsterdam te fietsen. We rijden door  Hoofddorp aan 

de westzijde van de Hoofdweg. Omdat we langs de A5 verder willen gaan, 

blijven we ook buiten het dorp aan die kant rijden. Eigenlijk wil ik daar liever 

niet fietsen vanwege het ontbreken van een fietspad én omdat die verdomde 

paaltjes daar staan! 

Ik kijk graag om me heen: naar boerderijen en landerijen. Ook deze keer en 

daardoor ben ik éven niet bedacht op een paaltje. Ik rijd er tegenaan, val over 

de drempel die daarachter ligt en kom languit op de rijbaan terecht. Mijn 

man schrikt van mijn schreeuw en helpt mij overeind wat niet gemakkelijk 

gaat omdat ik niet op m’n linkerbeen kan staan. 

 

Kort daarop stopt er een auto. Alex Maat neemt mij mee naar de boerderij 

van zijn ouders even verderop en biedt mij een tuinstoel aan. Zijn zus  

Patricia (EHBO’ster) bevoelt de knie en verzorgt de wond. Even nog heb ik 

de hoop weer op de fiets te kunnen stappen, maar mooi niet. Eenmaal thuis 

(Alex bracht me thuis) is het ons al gauw duidelijk dat de knie gekneusd is. 

De website thuisarts.nl geeft goede informatie zodat we het niet nodig vin-

den om naar de huisartsenpost te gaan.  

 

Barmhartige Samaritanen 

Ik zat daar best gezellig in de tuin van de familie Maat, een lekkere stoel en 

m’n been op een krukje. Patricia is vakkundig bezig met voelen en verbin-

den. Ze heeft zelfs een ice-pack om m’n knie te koelen en zo de pijn te ver-

lichten. Broer en zus zijn beiden verbonden aan Scouting Sint Maarten en ze 

vinden het ontzettend leuk om te horen dat ik groepsleidster van de Paula 

Geerts ben geweest, toen nog een gidsenbeweging.  

De Sint Maartengroep had in die tijd alleen een welpenhorde. We hadden 

bijeenkomsten boven de meisjesschool (afgebroken) en de jongensschool  

(nu: dansschool van Altena).  

 

De ouders Maat komen terug van hun fietstochtje. Mevrouw vertelt dat die 

paaltjes en drempels daar geplaatst zijn om de auto’s te verplichten niet har-

der te rijden dan 60 km per uur. “Dat heeft totaal geen zin,” zei ze “er wordt 

in het algemeen véél harder gereden.” 
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Vervolg 

het gaat goed met me, ik loop nu nog met één stok en durf alweer de trap op 

te lopen. De eerste dagen ging ik op m’n achterwerk tree voor tree naar om-

hoog of omlaag, me goed vasthoudend aan de leuning en de paal. (over lazy 

fitness gesproken). Wanneer u deze MeerNieuws op de mat krijgt, hoop ik 

weer helemaal mobiel te zijn.  

Door deze ervaring heb ik erg te doen met mensen die alleen wonen. Hoe 

kun je je redden in je eentje? Voor hen die de slaap- en badkamer boven heb-

ben, is het helemaal ondoenlijk. 

 

Ik heb een medewerker van de Fietsersbond verteld van mijn ongeluk op de 

Hoofdweg en hem gevraagd of ze deze situatie al eens aangekaart hebben bij 

de gemeente. Op hun website lees ik: 

‘De Fietsersbond Haarlemmermeer zet zich in voor alle zaken die het fietsen 

veiliger en aantrekkelijker maken. Dit kan door verbetering van de infra-

structuur (brede fietspaden, goede verlichting, veilige fietsroutes), een duide-

lijke bewegwijzering en door voldoende fietsparkeerplaatsen te creëren’.  

 

Toevallig had Greet, onze 

voorzitter, informatie gekre-

gen over het  fietsinitiatief 

‘Doortrappen’. De gemeente  

is daar sinds kort bij aan-

gesloten. Als coördinator van 

Welzijn heb ik gereageerd dat 

we graag op de hoogte blijven. 

De doelstelling is dat mensen 

tot hun 100e! kunnen blijven 

fietsen, zonder ongelukken. 

 

Els van Dongen-Caarls 
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Lazy Fitness (3) op de fiets. 

 

Het ongeluk, zie vorige bladzijde, heeft mij geleerd dat fietsers zeer goed  

op de weg moeten letten. In het boekje met ‘fitness voor luie mensen’ wordt 

aangegeven dat fietsen ook een uitstekende fitnessoefening is, vooral als je 

stevig doorfietst. Houd je buikspieren steeds licht aangespannen, maar hou  

je schouders juist ontspannen ook als het koud is 

 

Tijdens het fietsen kun je bijvoorbeeld 

• bewust je voeten op de trappers voelen en je bewust worden van wel-

ke spieren je gebruikt tijdens de trapbeweging.  

• Zo nu en dan bewust zijn van je handen op het stuur. Hou het niet 

krampachtig vast, zet je polsen niet op slot. 

• Eventjes zo hard mogelijk in het stuur knijpen en dan weer ontspan-

nen. 

• Je buikspieren wat extra aandacht geven door ze een paar keer flink in 

te trekken. 

 

Els van Dongen-Caarls 
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Ingezonden stuk.  

Ik heb op mijn mobiel een speciale app waar ik, met een foto erbij, aan de 

gemeente kan laten weten of er in de openbare ruimte iets niet in orde is. 

Twee maanden geleden heb ik melding gemaakt van het feit dat de stoep  

bij ondergrondse containers scheef lag en dat de platen van de containers  

er een stuk bovenuit staken. 

 

Dat is gevaarlijk als het gaat sneeuwen en de stoep glad wordt. 

Binnen een paar weken was het opnieuw bestraat en de stoep was weer  

keurig recht. 

 

Hulde aan de gemeente! 

Anneke van der Putten 

Uit InforMeer, Nieuwsbrief week 7 

Melden bij de gemeente 
 

Afval dat ergens ligt waar het niet hoort, defecte straatverlichting, los-

liggende stoeptegels, overlast, een kapotte bushalte, hondenpoep, een kapot 

riool of een verstopte put. Dit en nog veel meer kan er mis zijn in de open-

bare ruimte. Zeker als die zo uitgestrekt is als in Haarlemmermeer.  

Daarvan maakt u een melding bij de gemeente. 

 

De beste manier om dit te doen is via het online formulier   

haarlemmermeer.nl/melden-bij-de-gemeente,  

Op het raadhuis wordt het systeem aangeduid met MOB. Dat staat voor 

Meldingen Openbare  Buitenruimte.  

Charlotte Holst, strategisch adviseur dienstverlening schrijft: 

“We hebben dus geen app, maar dit online formulier dat ook ontworpen is 

voor je mobiele telefoon. Je staat per slot van rekening meestal buiten als je 

een melding maakt over de buitenruimte.”  

 

Ze benadrukt dat MOB niet de enige manier is om een melding te doen. 

Doorbellen (0900 1852), kan ook. “We nemen alle meldingen, hoe we ze ook 

binnen krijgen, even serieus.” 

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden
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NATUUR en MILIEU RUBRIEK. 

 

BOMEN ZIJN DE LONGEN VAN ONZE PLANEET. 

Zij produceren de zuurstof, die wij mensen beslist niet kunnen missen. 

Ook daarom is het zo treurig dat er intussen zo ontzettend veel te veel  

bomen gekapt zijn. En waarom? Omdat mensen, die de macht in een aantal 

landen uitoefenen, daar niet of nauwelijks iets tegen doen.  

Toch laten zij wel iets groeien: hun bankrekeningen! 

 

Over bomen gaat het. Neem nou de oerboom: de SEQUOIA 

De vroegste geschreven vermelding van deze bomensoort dateert uit 1833. 

De eerste met zekerheid vastgestelde waarneming gebeurde in 1852. Een 

jager, die een beer in het Sierra Nevada gebergte  achtervolgde, trok daar-

door steeds verder de bossen in. Die jager wist niét wat hij zag en eenmaal in 

het nabijgelegen mijnkamp gekomen wilde niemand hem geloven tot ze de 

reuzenbomen met eigen ogen zagen. 

De oude mammoetboom, die die jager als eerste zag, werd de ‘Discovery 

Tree’ genoemd. Nadat hij vele eeuwen stormen en bosbranden had door-

staan, aanschouwde hij dus in 1852 voor het eerst een westerling.  

Een jaar later werd hij omgezaagd!! 

 

Vijf man waren er 22 dagen mee bezig. Na het tellen van de jaarringen bleek 

de boom 1300 jaar oud te zijn geworden. Het overgebleven restant van de 

stam werd gebruikt als dansvloer!  

Sinds het beheer van het Giant Forest in 1890 onder de National Park Service 

valt, worden er geen Sequoias meer gekapt. In Mariposa Grove bevindt zich 

de wereldberoemde Wawona "Tunnel Tree”. In 1881 werd een tunnel door 

deze boom gemaakt waar je met de een koets, en later met de auto, doorheen 

kon rijden. Dit is blijkbaar iets dat erg tot de verbeelding spreekt want dit is 

bijna altijd één van de eerste weetjes over de mammoetbomen of sequoia's    

 

Wat men echter vaak niet weet is dat de boom de ingreep niet overleefde. In 

1969 stierf de boom op ongeveer 2100-jarige leeftijd ten gevolge van het aan-

leggen van de tunnel. De boom werd neergehaald en er werd géén nieuwe 

'tunnel tree' gemaakt.  

Afgezien van hun enorme lengte is er nog iets bijzonders aan deze bomen:  

hun bast. Hoewel deze zacht van structuur is - je kunt het met je duim goed  
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 indrukken - blijkt het goed tegen vuur (bosbrand) bestand. Mede daardoor 

is het minder verwonderlijk dat deze soort zó oud kan worden.  

 

GESCHIEDENIS IN EEN NOTENDOP 

Tijdens de eerste helft van de 19e eeuw verkenden uit Europa afkomstige 

Amerikanen voor het eerst het Sierra Nevadagebergte en ontdekten 

ze Yosemite Valley.  

De reuzensequoia’s werden bekend bij een breed publiek. De keerzijde  

daarvan was dat toerisme en commerciële exploitatie de flora, fauna en het 

landschap van Yosemite almaar meer bedreigden. In de jaren 1850 en 1860 

groeide de roep om bescherming en in 1864 werd het gebied overgedragen 

aan de staat Californië. In de praktijk bleek, door het toerisme, het echter te 

moeilijk om Yosemite voldoende te beschermen. Om de nog resterende 

mammoutbomen voor uitsterven te behoeden werd op 1 oktober 1890 het 

Yosemite National Park opgericht.  

p.s. 

Mijn vader plantte er drie in Brabant, kort na de Tweede Wereldoorlog, op 

de Biekorf, Ruckphenseweg 55-a in Zundert. Hiervan zijn er twee aangesla-

gen. De grootste schat ik nu op zo’n 27 meter hoog. Mocht je deze bijzondere 

bomen van nabij willen zien en voelen, bel dan eerst even met de familie 

Godrie: 076-5973485 want het is privéterrein. 

 

Je mag mijn naam noemen: Jan Kloppenburg. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Verenigde_Staten)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yosemite_Valley
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mammoetboom
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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 

 

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 

Wilt u geholpen worden met de aangifte inkomstenbelasting? 

Neem contact op met Lo Gilles, zie blz. 22 

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.  

BIJ DE 

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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Oplossing puzzel blz. 12: 

1 parkiet. 2 kat. 3 zebra-ree. 4 uil-vos. 5 beer-bij 6 leeuwen. 7 hond. 8 luis.  

9 schildpad. 10 hert-otter. 11 Aaltje.  
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Bestuur 

Bankrelatie: Rabobank  

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

Welzijn 

Els van Dongen-Caarls 

Pater Damiaanstraat 78 

2131 EM Hoofddorp 

tel. 023-5612273 

e-mail: 

welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Penningmeester 

Kees Bus 

Bleker 95 

2152 AS Nieuw Vennep 

tel. 06-28204968 

e-mail: 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

Secretaris / PR&C 

Lida Schutte-Caarls 

Lindholm 259 

2133 CT Hoofddorp 

tel. 06-11100093 

e-mail: 

secretariaat@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 

PR&C, Webmaster 

Martin van Beek 

Waddenweg 155 

2134 XL  Hoofddorp 

tel. 06-29293066 

webmaster@kbo-

haarlemmermeer.nl 

PR&C email: publicrelations@kbo-haarlemmermeer.nl 

www.kbo-haarlemmermeer.nl 
Redactie MeerNieuws 

Lida Schutte-Caarls 

Lindholm 259 

2133 CT Hoofddorp 

tel. 023-5630600 

e-mail: 

redactie-meernieuws@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
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

Distributeur MeerNieuws 

Martin van Beek. tel. 06-29293066, 

E-mail: bezorging@kbo-haarlemmermeer. 

Evenementen/Activiteiten  
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