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MeerNieuws 215 

Mei 2021 

Katholieke Bond van Ouderen 
Haarlemmermeer 

belangenorganisatie voor senioren 

Wilt u deelnemen aan de jaarvergadering 2021, zie voorwoord.  
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Bij de voorplaat de Adriana hoeve in Nieuw Vennep.  

Deze prachtige boerderij is gebouwd in 1890 en van het Haarlemmermeerse 

type langhuis. Het woonhuis uit 1891 is wit gepleisterd met een mooie 

voorgevel en daaraan vast de, na een brand in 1925, herbouwde schuur.  

 

In 1950 werd de boerderij met 60 ha grond in hotel ‘De Beurs’ te Hoofddorp 

publiekelijk te koop aangeboden. In het verkoopbericht  was opgenomen  

dat er levenslang vruchtgebruik op gevestigd was, hetgeen werd afgekocht.  

Vruchtgebruik wil zeggen; ‘het zakelijk recht om van een andermans goed 

de vruchten te plukken’, dus een deel van de oogst.  

Op het erf stonden een bakhuis, varkensschuur en wagenschuur. Het 

voorste gedeelte van de wagenschuur was in vroeger tijden ingericht als 

woongedeelte voor Brabantse seizoenarbeiders.  

 

Zorgboerderij Boerengeluk.  

De huidige eigenaar runt nu samen met zijn vrouw een akkerbouwbedrijf, 

bed & breakfast én zorgboerderij. Zij bieden dagbesteding aan thuiswonen-

de ouderen met een beginnende zorgvraag.  
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uiterlijk op 10 mei 2021  naar het emailadres van de redactie; 

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Belangrijke telefoonnummers. 

Politie: 

Levensbedreigende situatie 112 

meldingen   0900-8844 

Gem. Haarlemmermeer  0900-1852   info@haarlemmermeer.nl 

Meerwaarde   023-5698888  informatie@meerwaarde.nl 

Mantelzorg en meer  020-3335353  info@mantelzorgenmeer.nl 

Senioren internet café  023-5556335  secretariaat@sich.nl 

Regiotaxi   0900–9343  (aanvraag via de WMO) 

Sensoor    0900-0767  (een luisterend oor) 

Spaarne Gasthuis  023-2240000 

Belangengroep- 

gehandicapten   023-5698881  info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl 

Veilig thuis    0800-2000  (huiselijk geweld en financ. uitbuiting)  

Spoedpost Spaarne Gasthuis 023-224 23 22 

Blokkeren pas   0800-0312 

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

 

Al een heel jaar zitten we thuis en kunnen we geen leuke 

bijeenkomsten of uitstapjes voor u organiseren. Maar…  

misschien is er een klein beetje licht aan het einde van de 

tunnel. 

Velen van u zijn wellicht al één en misschien zelfs twee keer gevaccineerd. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we alle remmen maar los moeten laten. 

Voorzichtigheid blijft absoluut geboden. 

 

Het bestuur hoopt dat u, ondanks de beperkingen die nog steeds van kracht 

zijn, toch goede paasdagen heeft gehad. Gelukkig wordt het ook steeds beter 

weer en kunnen we wat meer van de buitenlucht genieten. Overal komen de 

bomen en struiken weer in knop en hebben we kunnen genieten van allerlei 

kleurige bloemen, zoals narcissen en krokussen.  

De omgeving ziet er dan ineens vrolijker uit.  

 

Wat heeft het bestuur voor de komende maand op de agenda staan. 

Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten om het jaar 2020  

administratief af te sluiten met een fysieke  jaarvergadering en wel op  

19 mei 2021 om 14.00 uur, natuurlijk als het volgens de dan geldende corona-

maatregelen mogelijk is. We hebben Partycentrum Fokker ook dit  

jaar bereid gevonden om ons te ontvangen. Wel met de afspraak, dat het 

moet kunnen volgens alle maatregelen. 

Tevens hebben we moeten besluiten dat er niet meer dan 30 leden aanwezig 

kunnen zijn. Wilt u dus komen, dan zult u zich moeten aanmelden bij het 

secretariaat. Als er meer mensen belangstelling tonen dan toegestaan, zal het 

bestuur een reservelijst aanleggen om eventuele afzeggingen op te vullen. 

 

In dit nummer treft u de agenda van de jaarvergadering 2021, de notulen van 

de vorige jaarvergadering, een jaarverslag van het bestuur, een verslag van 

de evenementen/activiteiten commissie en natuurlijk wordt u van harte uit-

genodigd om deze vergadering bij te wonen. Zoals eerder vermeld dient u 

zich vooraf aan te melden bij het secretariaat om bij deze vergadering aanwe-

zig te zijn. De gegevens van het secretariaat vindt u op de bestuurspagina 

achterin. 
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Tijdens deze vergadering zal het bestuur afscheid nemen van onze oud-

penningmeester Stef Rijke en zullen de nieuwe bestuursleden, dhr. Kees Bus, 

penningmeester,  en mw. Lida Schutte, secretaris, aan u worden voorgesteld. 

Er zal u ook gevraagd worden om hun bestuursfunctie definitief te maken. 

Mocht u belangstelling hebben voor de financiële stukken, deze worden u 

tijdens de vergadering uitgereikt. 

 

Het bestuur zal er alles aan doen om de jaarvergadering coronaproof te laten 

verlopen. Er zal geen pauze zijn en ook geen actueel onderwerp om onder 

uw aandacht te brengen. Mocht u vragen hebben over een en ander, dan 

kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. 

Bent u niet in de gelegenheid om aan de vergadering deel te nemen, maar 

heeft u toch vragen voor het bestuur, dan kunt u die opgeven aan het  

secretariaat, zodat we die eventueel bij de rondvraag tijdens de vergadering 

kunnen behandelen. 

 

Met de wens in de toekomst op welke manier dan ook met u in contact te 

blijven, zend ik u, mede namens alle bestuursleden, een hartelijke groet. Blijf 

positief gestemd en vooral blijf gezond. 

Greet van Schaik, voorzitter 

Informatie over het blad Tot ZO van de stichting Museum Plus Bus 

In dit blad leest u over de prachtige kunstwerken in de musea waar we mis-

schien ook naar toe mogen met de Museum Plus Bus.  

Zojuist, voor sluiting van de inzendtermijn van de kopij, ontvingen wij het 

bericht dat het nieuwe blad voor 2021 verschijnt in april/mei. Als wij het blad 

vóór 19 mei ontvangen kunt u tijdens de jaarvergadering een exemplaar in 

ontvangst nemen. Dit zou een goede oplossing zijn voor de verspreiding. 

Heeft u eind mei nog geen blad ontvangen mail of bel dan naar Ina Podt of 

Piet van de Coevering (zie blz. …) 
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KBO Haarlemmermeer   

Jaarverslag 2020 

 

Bestuursleden in 2020 waren: 

Greet van Schaik, voorzitter (officieel na de jaarvergadering in maart)   

aftredend in 2024 

Peter Numan, secretaris (aftredend tijdens de jaarvergadering 2020)    

hierna functie vacant 

Stef Rijke, penningmeester aftredend in 2021 

Els van Dongen, portefeuille Welzijn aftredend in 2021 

Lo Gilles, ledenadministratie (na de jaarvergadering wnmd secretaris)  

aftredend in 2023 

Martin van Beek, PR&C, Webmaster aftredend in 2021. 

 

Activiteiten van het bestuur in 2020: (zie hierna de toelichting) 

21 februari  ‘Snertmiddag’ in Nieuw-Vennep 

25 februari  Bestuursvergadering 

10 maart  Algemene ledenvergadering bij Partycentrum Fokker 

3 juni   Bestuursvergadering 

8 juli   Bestuursvergadering 

16 september Bestuursvergadering 

17 september Gesprek bestuur met wethouder M.Steffens-v.d.Water 

21 oktober  Bestuursvergadering 

22 oktober  Gesprek bestuursleden KBO met bestuur van de E.C. 

9 december   Bestuursvergadering. 

 

 

Toelichting: 

Het jaar 2020 is voor iedereen een heel bijzonder jaar geworden. De eerste 

maanden kwamen er berichten binnen over een zeldzame ziekte in China. 

Voor vele van ons toch wat ver van ons bed. 

Helaas kende het vreemde virus geen grenzen en vanaf half februari kwa-

men er vervelende berichten uit Europa en sloop het virus ook Nederland 

binnen. Vanaf 13 maart ging heel Nederland op slot en werden we gecon-

fronteerd met strenge maatregelen om het Coronavirus het hoofd te bieden. 
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Iedereen moest thuis blijven, thuis werken, 1.5 meter afstand houden van 

een ander, veelvuldig handen wassen en bezoek aan ouderen in verzor-

gingshuizen werd afgeraden, zelfs  verboden.  

 

Dit had ook consequenties voor onze KBO afdeling in de Haarlemmermeer. 

Alle door het bestuur geplande bijeenkomsten en alle uitstapjes van de eve-

nementen/activiteitencommissie werden afgelast en iedereen zat thuis. We 

moesten een andere invulling van onze tijd zoeken en vinden.  

Veel mensen hebben in die tijd iets nieuws geleerd. Werken met Ipad of 

computer, via internet leren communiceren, een nieuwe hobby opgepakt of 

boeken gelezen en puzzels gemaakt, die nog op de plank of in de kast lagen. 

 

Het bestuur heeft ondanks alle maatregelen toch geprobeerd fysiek met  

elkaar te vergaderen. Ook werd er regelmatig via email gecommuniceerd. 

Het contact tussen de leden heeft het bestuur  onderhouden via ons maan-

delijkse MeerNieuws . Er werd in het voorjaar een zakje bloemzaadjes bijge-

sloten, we schreven bemoedigende teksten en iedereen kreeg een eindejaars-

groet via uw bezorger. 

We zochten en vonden een vervanger voor onze penningmeester Stef Rijke 

in de persoon van Kees Bus. Vanaf september heeft hij als stagiair met Stef 

meegelopen en vanaf 1 januari 2021 zal hij het stokje van de penningmeester 

overnemen.  
 

Notulen ledenvergadering d.d. 10 maart 2020. Notulist  Lida Schutte.  

 

Aanwezige bestuursleden: Greet van Schaik aspirant voorzitter,  

Peter Numan secretaris, Stef Rijke Penningmeester, Els van Dongen-Caarls 

ouderen adviseur en Martin van Beek PR&C. 

Niet aanwezig met afbericht: Lo Gilles ledenadministratie.  

Verder hebben zich 10 leden afgemeld.  

  

Opening en mededelingen.  

Els van Dongen heet alle aanwezigen welkom. Ze is blij een volle zaal met  

62 leden te zien waaronder een aantal nieuwe gezichten. Veel leden hebben 

een bloem meegenomen waarvan een aantal boeketten zullen worden sa-

mengesteld voor thuiszittende ouderen/zieken.  
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Moment van aandacht.  

Er wordt stilgestaan bij de overleden leden vanaf 1 januari 2020 en voor elk 

van de genoemde overledene wordt er een kaarsje aangestoken. Na het le-

zen van twee gedichten van Marinus van de Berg zingen de aanwezige het 

lied ‘Als alles duister is’. 

Negen jubilarissen, zij zijn meer dan 20 jaar lid, krijgen een pakket met 

houdbare levensmiddelen van de Derde Wereldwinkel. 

 

Vasstellen agenda. 

De agenda voor de vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd. 

Notulen ledenvergadering van 10 april 2019 ter goedkeuring. 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan Greet van Schaik. 

 

Bestuursverkiezing: 

Voorzitter 

Mw. Greet van Schaik heeft een jaar gefunctioneerd als aspirant voorzitter 

van de KBO-Haarlemmermeer. Zij stelt zich nu verkiesbaar voor het voor-

zitterschap. Er zijn geen tegenkandidaten en geen tegenstemmen.  Greet van 

Schaik krijgt de voorzittershamer neemt het over van Els van Dongen.  

Secretaris 

Tijdens de vergadering treedt Peter Numan af als secretaris Het bestuur 

dankt hem hartelijk voor zijn werk in de afgelopen vier jaar.  

Mw. Loes van der Pol heeft aangegeven zijn taak over te willen nemen en zij 

zal dit komend jaar functioneren als aspirant secretaris. Het bestuur is heel 

blij met haar kandidaatstelling en heet haar van harte welkom in het bestuur 

Afvaardiging Public Relations &Communicatie 

Ook Martin van Beek legt zijn bestuursfunctie neer. Hij blijft zich bezig 

houden met zijn taak als webmaster en met de distributie van MeerNieuws 

en het KBO/PCOB Maandblad.   

Voor zijn functie is er nog geen kandidaat. De commissieleden van PR&C 

zullen hem in 2020 tijdelijk vervangen in het bestuur.  

Els van Dongen wijst er nogmaals op dat zijzelf als ouderenadviseur en Stef 

Rijke als penningmeester aftreden op de ledenvergadering van 2021. Zij 

doet een dringende oproep aan de leden een van de taken op zich te ne-

men, een jaar mee te draaien of in de omgeving te zoeken naar geschikte 

kandidaten.  
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Financieel verslag 2019 

Na wat nader uitleg van de penningmeester op een aantal punten wordt 

het verslag goedgekeurd, evenals de balans 31-12-2019 en de exploitatie 

en begroting 2020 en 2021.  

Dank aan Stef Rijke, de penningmeester, voor het opstellen van de docu-

menten.  

 

Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2019. 

Dhr. Kloppenburg meldt dat alle gegevens door de kascommissie gecon-

troleerd zijn en in orde bevonden. Hij verzoekt het bestuur decharge te 

verlenen, wat wordt geaccordeerd.  

 

Verkiezing kascontrolecommissie 2020.  

Mw. de Wit blijft aan als lid.  

Dhr. Van Schaik treed aan als nieuw lid.  

Dhr. Verbeek is reserve lid.   

 

Jaarverslag 2019. 

Goedgekeurd. 

 

Rondvraag. 

Er wordt gevraagd of de vergaderingstukken voor de ledenvergadering 

eerder naar de leden verstuurd kunnen worden omdat er vóór aanvang 

van de vergadering bijna geen tijd is om deze te lezen en het dus lastig is 

de stukken te keuren. Hierop wordt geantwoord  dat het twijfelachtig is 

of leden die niet naar de ledenvergadering komen wel geïnteresseerd 

zijn in notulen, financieel verslag enz. De meeste leden zouden alleen 

maar lid zijn geworden vanwege de korting op de ziektekostenverzeke-

ring. De penningmeester is ook bang dat de financiële stukken gaan 

‘zwerven’ en in handen komen van buitenstaanders.  

Een aantal bestuursleden wil hier nog over nadenken en het bestuur zegt 

toe dat deze vraag wordt meegenomen in de bestuursvergadering.  

 

Dhr. Tangelder, pastor uit Kudelstaart, mist ontzetten de K van KBO. 

Een aantal jaar geleden werd de ledenvergadering nog geopend met een 

eucharistieviering en nu is er zelfs geen gebed bij aanvang. 
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Het bestuur van de KBO Haarlemmermeer nodigt u hierbij van harte uit 

voor de Jaarlijkse Ledenvergadering op 19 mei 2021 (zie voetnoot) 

Locatie: Event Centre Fokker, IJweg 1094 Hoofddorp  

Aanvang 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur 

 

Agenda jaarvergadering 2021. 

1. Opening / mededelingen.  

2. Moment van aandacht.  

3. Vaststellen agenda. 

4. Notulen ledenvergadering van 10 maart 2020 ter goedkeuring.  

Deze notulen treft u in deze MeerNieuws aan.  

5. Bestuursverkiezing.  

Aftredende bestuursleden zijn: Stef Rijke, penningmeester, Els van 

Dongen, Welzijn, Martin van Beek, PR&C en webmaster. 

Het bestuur stelt voor dhr. Kees Bus te benoemen als penningmeester 

en mw. Lida Schutte-Caarls als secretaris. Laatst genoemde zal tevens 

de functie PR&C overnemen van Martin van Beek. Martin blijft binnen 

de commissie PR&C bij ons betrokken als webmaster en als distribu-

teur MeerNieuws.  

Het invullen van de vacature Welzijn is helaas nog niet gelukt. 

6. Financieel verslag 2020 (Balans 31-12-2020 en exploitatie en begroting 

2021 - 2022). 

Deze financiële gegevens worden voor de vergadering uitgereikt 

7. Verslag van de kascontrolecommissie over het boek jaar 2020.  

8. Verkiezing kascontrolecommissie. 

9. Jaarverslag 2020 van het bestuur ter goedkeuring. 

Dit verslag treft u aan in deze MeerNieuws 

10. Jaarverslag 2020 van de evenementen/activiteiten commissie ter goed-

keuring 

Dit verslag treft u aan in deze MeerNieuws. 

11. Rondvraag en sluiting van deze vergadering. 

 

In verband met RIVM maatregelen dient u zich als deelnemer aan deze ver-

gadering aan te melden bij het secretariaat.  e-mail: secretariaat@kbo-

haarlemmermeer.nl of telefonisch bij mw. Lida Schutte, tel. 06-11100093 

Indien een maximaal aantal deelnemers is bereikt, zal een reservelijst worden 

aangelegd. 

mailto:secretariaat@kbo-haarlmemermeer.nl
mailto:secretariaat@kbo-haarlmemermeer.nl
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Verslag over 2020 en vooruitblik in 2021 

De EC was paraat maar corona was spelbreker.  

Als we terugkijken naar 2020 hebben wij ons niet ver-

veeld. De aandacht was gericht op deelname aan evenementen maar in de 

loop van het jaar was corona ons te slim af. We hebben dag-tochten aangebo-

den waarvan er slechts een enkele doorgang heeft kunnen vinden. Veel kon 

er niet doorgaan. Denk daarbij aan een bezoek aan de  

Lakenhal in Leiden en aan Mediapark Hilversum om een uitzending van 

Tijd voor Max bij te wonen. Wat we nog meer misten waren het museum 

Marius van Dokkum in Harderwijk en de rondvaart door Den Haag en het 

Westland. Teleurstellend was ook het uitstel van de Passiespelen in Tegelen, 

maar misschien vinden dit jaar de Lingetocht, de rondvaart in Friesland en 

het bezoek aan Elburg nog wel doorgang in aangepaste vorm.  

 

Een grotere tegenvaller was dat de Midweek naar Schmallenberg in juni niet 

kon doorgaan, dit was onze eerste Midweek in het buitenland! Een tweede 

poging daartoe in september mislukte eveneens. Zelfs onze derde poging 

voor Valkenburg, in hotel Monopole mislukte. Aan dit alles hebben wij veel 

meer werk gehad dan bij een normaal doorgaan van de evenementen.  

Dit jaar gaan we opnieuw ons best doen. Een eerste aanzet was de uitnodi-

ging, via MeerNieuws, om digitaal naar het Rijksmuseum te gaan.  

In het magazine KBO/PCOB van april 2021 op blz. 66 wordt uw aandacht 

gevraagd voor een virtueel bezoek aan het museum De Hermitage en het  

winterpaleis in Sint Petersburg in Rusland. Kijk eens achter de knop 

‘Virtueel bezoek’’,  u kijkt uw ogen uit. Als het nodig is vraag uitleg aan uw 

kinderen, kleinkinderen of een bekende die u kan helpen met een virtueel 

bezoek, het is beslist de moeite waard. 

 

Herstart repetities voor Passiespelen in Tegelen 

De organisatie van de spelen meldt: “Op 19 maart zijn de repetities voor de 

Passiespelen weer opgestart. We zijn klein begonnen: met kleine groepen en 

met het spelen van details uit scènes. Maar wat voelt het fijn om weer samen 

aan de slag te zijn. Samen zetten we koers om dit jaar te kunnen spelen.  

Wij blijven hopen en vertrouwen”.  

Wij van de EC sluiten ons daar gaarne bij aan. 
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Voorjaar 

door Alberdina van Moorten.  

 

Na dit jaar, met winterse buien in het paasweekend komt toch, als je goed 

om je heen kijkt, het voorjaar tevoorschijn. Ontwijk de paaltjes!! want dat 

geeft ongewenste ongemakken. Voor haar die dit overkwam, zoals ik las in 

het aprilnummer, hoop ik van ganser harte dat het letsel hersteld is.  

 

Zelf ben ik een wandelaar met rollator en maak, samen met mijn man, elke 

dag een toer met onze elektrische mobiel als we een stuk verder willen. Lo-

pend kom ik maar tot vijf km vanwege de neuropathie in mijn benen. Als 

onze zoon met de feestdagen bij ons is, om gezellig met z’n drietjes te genie-

ten van alle lekkers en het gezelschap van elkaar (hij is singel), gaan hij en ik 

er altijd te voet op uit. We zien dat de natuur al hier en daar in de bomen en 

struiken tot uitlopen komt of zelfs al bloeit. We zien woerden, die met z’n 

drietjes een vrouwtjes eend tot paren dwingen, met heftig geweld. We zien 

een reiger die zit te schuilen onder een betonnen brug als het hagelt en die 

net als wij ook verrast is door zo’n hevige bui.  

Maar goed ingepakt en de muts en kraag hoog als bescherming heeft het 

toch zijn charme. Na genoten te hebben en onze wangen en vingers rood en 

koud, hebben we wel een lekker bakkie koffie met paastulband verdiend en 

mogen daar zon-

der schuldgevoel 

van genieten vin-

den wij!  

 

Hopelijk heeft u 

ook op de een of 

andere manier  

het feest van de  

verrijzenis en 

nieuw begin  

beleefd zodat u 

ook fris het voor-

jaar in gaat. 
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Oudewater  

door Tiny van den Wollenberg. 

 

Oudewater, het leuke middeleeuwse stadje in de provincie Utrecht.  

Het centrum is levendig, met zijn vele terrasjes en historische panden met 

fraaie gevels.  

De nauwe straatjes waar het werkelijk lijkt alsof je vertoeft in een ver verle-

den.  Het kreeg stadsrechten in 1265 en is daarmee de oudste stad in het 

Groene Hart. Er staan zo’n 300 historische panden  en de bekendste is wel de 

Heksenwaag.  Allereerst was het gewoon een goederenwaag maar door de 

heksenvervolging in Europa was het Keizer Karel V die in 1545 Oudewater 

als enige plaats in Europa het privilege gaf voor een eerlijk weegproces, om 

zo te ontkomen aan gerechtelijke dwalingen.  

Niemand is ooit als heks veroordeeld. In de periode van 1674 tot 1743 zijn er 

van 13 personen met zekerheid vastgesteld, dat zij op grond van hun ge-

wicht, geen heks konden zijn. Maar het was een luctratieve onderneming die 

de stad Oudewater voorzag van extra inkomsten. Op grote schaal werd –

tegen betaling- het certificaat ‘niet heks’ uitgegeven. Tegenwoordig is het een 

toeristische attractie die met veel bombarie omgeven is. Je wordt nog steeds 

gewogen en dan krijg je het ‘Certificaet van Weginghe’ waarop staat dat je 

niet te licht werd bevonden en op grond daarvan geen heks kan zijn.!  

 

Het Stadhuis is tijdens de Oudewaterse moord zwaar beschadigd. Tijdens de 

80 jarige oorlog werd de stad aangevallen door de Spanjaarden die over veel 

manschappen en oorlogstuig beschikte. Er werd een mijn binnen de stads-

muren gebracht en ondanks het manhaftige verzet van de bevolking werd de 

mijn tot ontploffing gebracht, waarbij ook veel Spanjaarden het leven lieten. 

Dit was het sein dat de Spanjaarden wild om 

zich heen sloegen en bijna de hele bevolking 

werd vermoord.  

Het beleg van Oudewater wordt nog steeds 

herdacht. 7 augustus 1575  was de moordpartij 

en op de eerste zondag na die datum is de her-

denking in Oudewater. Er is veel meer te zien 

in het stadje en het loont de moeite er eens te 

gaan kijken.  

Waag het er eens op. 
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Diep van Binnen. 

Er is geen plan van hoe je leven moet 

Geen gids die jou de weg kan wijzen 

Geen mens die weet wat bitter zoet 

Of hoe je, onderweg, moet reizen 

 

Maar diep van binnen klinkt een zacht geluid 

Dat er iets meer is dan dit leven 

Iets tilt je op, stijgt boven ‘t aarde uit,  

Wat zicht op het bestaan kan geven 

 

Vertaal dit inzicht, laat van binnenuit 

De wijsheid door je lichaam stromen 

Dat je voor anderen je hart niet sluit 

Maar tot ontmoeting en besef mag komen 

 

Er is een weten waar het ik verdwijnt 

Een schoonheid niet te evenaren 

Waar niets teniet gedaan wordt of verkwijnt 

Een wonderlijk bij het licht ervaren 

 

Margriet Poortsma.  
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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 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 

Lazy fitness (4) in bed 

 

Jaren geleden kreeg ik van een fysiotherapeut oefeningen voor mijn nek.  

Ik had geen zin om een matje te pakken en op de grond te gaan liggen. Ik ben 

de oefeningen toen in bed gaan doen en nog steeds elke ochtend vóór het 

opstaan begin ik de dag hiermee. Lazy fitness zou ik het nu noemen. 

 

• Ga languit op je rug liggen en draai je hoofd van links naar rechts,  

 50 of 60 maal. 

• Draai 10 rondjes met je hoofd aan de rechterkant van boven naar  

 onder, daarna van onder naar boven. 

• Doe dat nu aan de linkerkant. 

• Buig je rechterknie, pak hem vast en draai 10 rondjes rechtsom, daarna 

linksom. 

• Doe dit nu met je linkerknie. 

• Buig nu beide knieën en draai ze 10x rond, rechtsom en linksom. 

• Leg je handen op de schouders en draai ze rond, 10x naar achteren en 

10x naar voren. 

 

En regelmatig meedoen aan ‘Nederland in Beweging’ van omroep Max is 

ook prima, maar wel iets meer dan lazy fitness. 

 

Els van Dongen-Caarls 
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Samen in gesprek. VOORAANKONDIGING 

 

In mei is er nog geen bijeenkomst maar donderdag 10 juni hopen we de  

coronatijd en het seizoen af te sluiten met de film  

“De beentjes van Sint Hildegard” in de Doopsgezinde Kerk. 

In het juni nummer van MeerNieuws, dat eind mei wordt bezorgd, vindt u 

een definitieve aankondiging. 

 

Als het goed is en als er niets tegenzit qua levering van de vaccins en het 

tempo waarmee deze gezet worden, zijn in ieder geval de mensen met een 

hoog medisch risico en alle zestigplussers gevaccineerd. 

 

Dus houd MeerNieuws in de gaten en hopelijk tot 10 juni. 

Voor inlichtingen: Coby Bergsma, tel. 023.56.524.00  

SAMEN IN GEPREK  

Vooraankondiging.  
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WELZIJN -omzien naar elkaar– Jaarverslag 2020 

 

 

 

Ouderenadviseur 

Na 10 jaar actief geweest te zijn als Vrijwillig Ouderen-

adviseur van de KBO-Haarlemmermeer heeft  

Els van Dongen per 31 december 2020 haar functie 

neergelegd. Binnen onze gemeente kunnen mensen op 

velerlei gebied hulp vragen bij de welzijnsorganisatie MeerWaarde.  

Voor chronisch zieken en gehandicapten is er MEE. Ook kunnen zij een be-

roep op deze organisaties doen voor cliëntondersteuning bij een keukentafel-

gesprek. 

 

Samen in Gesprek 

12 maart, de dag waarop de eerste lockdown werd afgekondigd hadden wij 

onze –voorlopig- laatste themabijeenkomst met als onderwerp: de geschiede-

nis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

10 september hebben we met een beperkt aantal mensen onze ervaringen 

gedeeld over de corona-periode. 

8 oktober vertelde Rob Mascini over Oost-Europa: volken, cultuur en gods-

dienst. Om voldoende afstand te kunnen houden, kwamen we in de kerk bij 

elkaar. 

Andere gecancelde onderwerpen schuiven we door naar het seizoen 2021/22. 

Regelmatige bezoekers ontvingen van de kerngroep enkele mails ter bemoe-

diging.  

 

Bezoekersgroep 

In deze coronatijd zijn nog enkele bezoeken afgelegd, maar na augustus 

vond geen van de  bezoeksters het meer verantwoord en zijn ze daarmee 

gestopt. Met de mensen die zij anders bezocht zouden hebben, werd contact 

onderhouden via kaarten, de telefoon en enkele e-mails met leuke afbeeldin-

gen en mooie teksten. 

In de maand juni hebben de bezoeksters en bestuursleden onze leden boven 

de 88 jaar kunnen verrassen met een plantje dat persoonlijk werd rondge-

bracht.  



  18 

 

Klimaatalarm, Els van Dongen-Caarls 

 

Mijn man en ik waren erbij op zondag 14 mei om 14.00uur op het Van Stam-

plein in Hoofddorp. “Alleen door nu in actie te komen kunnen we de ge-

vaarlijke klimaatverandering nog een halt roepen,” was de mening van de 

klimaatcoalitie Hoofddorp. 

Het waren vooral jonge mensen die ons toespraken vanaf het podium. Hun 

intentie was dat mensen stemmen op politieke partijen die zich ten volle in-

zetten voor het klimaat. Maar, zo houdt spreker Mats Hoogland ons voor: 

“Het klimaat trekt niet zoveel aandacht als corona. Omdat je er niet dagelijks 

mee geconfronteerd wordt, lijkt het minder aanwezig en belangrijk. Maar 

het betreft een eigenlijk nog groter gevaar.” 

Over een aspect van dat grote gevaar zingt Paul van Vliet in het lied De Zee. 

Een van de jongeren declameerde dat lied aan het einde van de bijeenkomst. 

 

De zee heeft me verteld dat ze zo moe is,  

ze zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. 

Ze zei: wat is daar toch bij jullie allemaal aan de hand? 

Wat doen jullie toch tegenwoordig allemaal op dat land? 

Ze zei: Er komen tegenwoordig steeds meer van die dagen 

Dan kan ik alle vuile rotzooi haast niet meer verdragen. 

Dat zei de zee die me vertelde dat ze moe is.  

Ze zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. 

 

Ik hoor dat er bij jullie af en toe wel een rapport verschijnt, 

Dat na de eerste onrust dan weer ergens in een la verdwijnt 

Van de een of andere waardeloze functionaris 

Die vanwege het toerisme niet wil weten dat het waar is. 

Dat het waar is, als ik zeg dat ik zo moe ben 

Dat het waar is dat ik er zeer beroerd aan toe ben. 

 

Vroeger vond ik het fijn wanneer het zomer was geworden 

Met al die mensen en die kinderen, Ja dat was gezellig hoor 

Maar nu heb ik vaak de neiging om te roepen als ze komen: 

blijf maar liever weg, niet te dichtbij want dat is slecht voor u. 

Dat zei de zee die me vertelde dat ze moe is.  

Die zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. 
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 In november en december word ik nog wel weer eens driftig 

Maak ik mij net als vroeger, nog wel weer eens giftig 

Dan ram ik op die degelijke nieuwe deltadijken 

En hoop ik dat ik iemand daarachter kan bereiken 

Ik hoop dat er een paar mensen daar zullen zijn misschien 

Die de reden van mijn radeloze woede willen zien. 

 

Maar het houdt niet op het gaat maar door, 't komt erger telkens terug 

En ik denk dit heeft geen zin en trek mij maar weer terug. 

Dat zei de zee die me vertelde dat ze zo moe is.  

Die zei dat ze er zeer beroerd aan toe is 

 

Toen zweeg de zee, en ik stond er in die zomernacht 

Ik zei: kan ik iets voor je doen misschien? 

De zee heeft even nagedacht en toen zei ze: 

Kijk, zo overbodig als het was in vroeger dagen 

zo nodig is het nu om water naar de zee te dragen. 

Dat zei de zee die me vertelde dat ze moe is.  

Die zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. 

 

Plasticsoep, dat is waar Paul van Vliet op doelt.  

Het is een grote verzameling afval dat in de zeeën en oceanen rond zweeft.. 

De naam plasticsoep is bedacht door oceanograaf Charles Moore. Het groot-

ste gedeelte van het plastic zinkt of zweeft in het water. Niet alleen grote 

stukken, zoals flessen, visnetten of vaten, maar ook juist hele kleine deeltjes. 

Onderzoekers denken dat de soep ongeveer 34 keer zo groot is als de opper-

vlakte van Nederland (41.528 km2). 

Het is een nare gedachte dat ook wij ongewild medeverantwoordelijk zijn 

voor de vervuiling van de zee, want microplastic bevindt zich in veel pro-

ducten die wij in huis gebruiken, zoals cosmetica, verzorgingsproducten en 

schoonmaakmiddelen. 

 

Oorverdovend lawaai 

Precies om 15.00uur werd op 44 locaties lawaai gemaakt middels fluitjes, 

deksels, fietsbellen, ratels enz. Ook vanuit huis, de tuin, vanaf het balkon en 

via Zoom deden duizenden mensen mee. 
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NATUUR EN MILIEU RUBRIEK  

 

GIEREN VAN HET LACHTEN, WIE WIL DAT NU NIET? 

Of wij het van de gierzwaluw hebben afgeluisterd dan wel andersom daar 

zijn de vogeldeskundigen (ornithologen)  het nog steeds niet over eens en 

dat zijn nog niet eens politici! 

 

Over de gierzwaluw dus.  

Om maar meteen met de Apus apus, de wetenschappelijke naam in huis te 

vallen: de gierzwaluw is helemaal geen zwaluw. Zij behoort tot een andere 

familie en zelfs orde. Zij is sterker verwant aan de kolibrie.  

Niet gedacht, hé? 

Ja, het blijkt een heel bijzondere beestje: 

 Het blijft –op het broedseizoen na– zijn hele leven in de lucht.  

 Slapen doet hij daar en paren vaak ook. Meestal op zo’n 1500 meter. 

 Met vliegen bereikt hij wel 200 kilometer per uur. 

 Net als andere vogels kan hij één helft van zijn hersenen laten slapen 

 terwijl het andere wakker blijft. (Hoe zou de wereld er uit zien als wij 

 dat ook zouden kunnen?) 

 

Hoezo gieren? 

In het broedseizoen –mei t/m juli (daarom worden ze soms ‘De honderd 

dagen vogel’ genoemd)- zie je ze vaak in een groepje met een gierend ge-

luid tussen onze huizen schieten. Het geluid is schel en doordingen:  

“Srie! Srie!”. Het lijkt of ze elkaar luidkeels achterna zitten.  

 

Habitat en broeden. 

Oorspronkelijk waren  het rotsbewoners maar noodgedwongen moeten ze 

hun toevlucht in onze streken zoeken, in onze bebouwing. U beseft het 

waarschijnlijk niet, maar in hun scherpe ogen woont ú in een rotswoning.  

Om te nestelen zoeken ze donkere holtes op zoals muurspleten en dakpan-

nen die scheef liggen of beschadigd zijn. Het nestmateriaal vangen ze ook in 

de lucht op. Met speeksel plakken ze dat aan elkaar, net als huiszwaluwen 

dat met modder doen.  

Deze vogels zijn zeer honkvast, ze komen gewoonlijk elk jaar terug op 

hetzelfde nest.  
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Evolutie. 

De gierzwaluwen zijn, het zal u niet verwonderen, zeer sterk op het leven 

in de lucht aangepast en dat heeft voor hun uiterlijk en hun doen en laten 

gevolgen: 

• Gewicht, zeer licht, totaal 46 gram, holle botjes. 

• Vleugelvorm, sikkelvormig en naar verhouding groter. 

• Ogen, naar verhouding stukken groter. 

• Pootjes, rudimentair, d.w.z. wat daar nog van over is want voor lo-

pen hebben ze die niet meer nodig, wel langere nagels. Op de grond 

zijn ze nogal hulpeloos maar toch kan het als de plaatselijke omstan-

digheden zoals enkele vlakke meters, windkracht en richting gunstig 

zijn, lukken om op de vleugels te komen.  

• Keelzak, om hun kroost –2á 3 jongen– voldoende te kunnen voeden 

sparen ze hetgeen ze onderweg vangen, hierin op. In dit opzicht 

zouden ze net zo goed familie van de eekhoorn of de hamster kun-

nen zijn.  

• Het voedsel dat aan de jongen gegeven word bestaat uit balletjes van 

300 tot 500 insecten, die met speeksel tot een geheel wordt gemaakt.  

• Hun bek kunnen ze, weer naar verhouding, erg wijd opensperren. 

Raad eens hoeveel insectjes ze per dag kunnen vangen? In tijden van 

voedseltekort kunnen vooral jongen gieren zich in een soort slaap-

toestand brengen tot betere tijden.  

 

15.000 tot 20.000 insectjes.) 

Tot slot. 

Bij het schrijven van dit artikel heb 

ík  

heel wat bijgeleerd, U ook? 

 

Tot mijn volgende bijdrage.  

Jan Kloppenburg. 

(Oh ja, per dag vangen gierzwalu-

wen  

Bij aankomst bij het nest, remraket 

uit! 
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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 

 

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. …………. 

mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
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Inschrijfformulier  

KBO-Haarlemmermeer 

belangenorganisatie voor senioren 

 

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

 

De heer/Mevrouw : voorletter(s) en achternaam  

………………………………………………………………………………………. 

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

 

De heer/Mevrouw : voorletter(s) en achternaam  

………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

 

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

Na inschrijving ontvangt u een rekening van onze penningmeester. 

 

Ik (wij) wil(len) mij (ons) aanmelden voor een collectiviteitskorting bij  

Zilveren Kruis Achmea of Zorg en Zekerheid (*). 

 

Heeft u een hobby of een bepaalde vaardigheid die u wel eens wilt inzetten voor de KBO? 

Het betreft de volgende hobby/vaardigheid ………………………………….. 

 

U kunt dit formulier opsturen naar: 

Ledenadministratie KBO -Haarlemmermeer 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

Telefoon: 023-5640959 

E-mail: ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Het formulier scannen en e-mailen kan ook. 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.  
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Veranderingen in het ledenbestand 

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

beëindigen van het lidmaatschap tijdig doorgeeft aan onze ledenadministra-

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

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

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór  

1 december  van het lopende jaar. 

Bankrelatie: Rabobank  

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

bezorger voor MeerNieuws en KBO-PCOB-magazine voor rayon 21,  

rondom van Stamplein/Verzetswijk en Piratenwijk. 

Vanwege persoonlijke omstandigheden kan de huidige bezorger dit niet 

langer voortzetten. 

Het gaat om 18 adressen en dan 10 x per jaar. 

 

Graag zie ik een aanmelding tegemoet, het liefst iemand uit de buurt zelf. 

Alvast bedankt. 

Namens KBO Haarlemmermeer 

Martin van Beek 

telefoon 06 -29293066 

e-mail: bezorging@kbo-haarlemmermeer.nl 
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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 

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 

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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