
 1 

 

MeerNieuws 216 

Juni 2021 

Katholieke Bond van Ouderen 
Haarlemmermeer 

belangenorganisatie voor senioren 

 

Boerderijen in de Haarlemmermeer 



  2 

 

Bij de voorplaat. 

De Stad Zaandam 

 

In 1854 koopt de eerste eigenaar twee kavels aan de IJweg. Enkele jaren la-

ter verkoopt hij deze aan een houtkoper uit Zaandam. De nieuwe eigenaar 

laat er een grote Noord-Hollandse stolpboerderij op bouwen welke hij 

noemt naar zijn woonplaats Zaandam. Tijdens de bouw van de boerderij 

woont het gezin in een daggelderswoning. Uit een nalatenschap van 1864 

blijkt dat er op de hoeve een stalling was voor 20 koeien en 3 paarden, een 

hooiberg en zaaddors, alsmede drie stukken best vrucht gevend wei- en 

bouwland.  

 

De term daggelders is afkomstig van het gebruik dat tot begin 20e eeuw 

voorkwam. Deze mensen werkten bij diverse boeren in de omgeving en 

werden per dag uitbetaald, al naar gelang er werk op de boerderij te doen 

was. In de winter was er meestal geen werk, zodat de daggelders meestal 

onder armoedige omstandigheden leefden. 
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Inleveren kopij voor het ... nummer (20.) van MeerNieuws  

uiterlijk op ... 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, 

Net als vorig jaar schrijf ik op Moederdag een voor-

woord voor het MeerNieuws van juni. Hoewel het net 

als toen nog niet uitbundig gevierd kan worden en we 

maar beperkt bezoek mogen ontvangen, zijn er toch al wat versoe-

pelingen. En hopelijk worden die de komende maand nog verder 

uitgewerkt, zodat we, bij het uitkomen van dit nummer eind mei, 

begin juni, weer  wat opgeluchter adem kunnen halen, naar buiten 

kunnen wanneer we dat willen en meer mensen kunnen en mogen 

ontmoeten dan tot nu toe het geval is. Want wat kijken we er alle-

maal naar uit om weer meer activiteiten te kunnen ondernemen, 

uitstapjes te maken, even naar de stad of het dorp te gaan zonder 

afspraken te moeten maken voor een bezoekje aan de winkels. 

Ik hoop dat iedereen al gevaccineerd is en dus beschermd. Toch zal 

het nodig blijven om afstand te houden, handen te wassen na het 

boodschappen doen en niet naar al te drukke evenementen te gaan 

zonder een mondkapje in tas of zak. 

Het bestuur heeft vorige maand laten weten om op 19 mei in aange-

paste vorm een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Nu ik 

dit schrijf, weet ik nog niet of deze door kon gaan. Ik hoop van wel 

en zal in het volgende nummer van MeerNieuws hierover verslag 

doen.  

Helaas is er nog weinig ander nieuws te melden. De activiteiten blij-

ven nog beperkt en de excursies kunnen nog steeds geen doorgang 

vinden, ook al heeft de commissie genoeg plannen hiervoor. Mocht 

er al iets door kunnen gaan, dan vindt u hierover vast informatie in  

deze MeerNieuws. 

Een van de voornemens van het bestuur is om, als het weer moge-

lijk is, kennis te maken met onze nieuwe leden, die zich in deze 
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coronatijd hebben aangemeld. Wij zijn heel blij dat u zich, ondanks 

het feit dat we weinig voor u kunnen organiseren, toch bij ons wilt 

aansluiten.  

En hoewel u, naast het ontvangen van het maandelijkse Meer-

Nieuws, niet aan gezellige bijeenkomsten of leerzame uitjes heeft 

kunnen deelnemen, is het bestuur heel blij met uw belangstelling 

voor onze KBO-Haarlemmermeer. Weet u van harte welkom. 

Tot slot hoopt het bestuur dat iedereen met elkaar in contact blijft. 

Ook met ons als bestuur, als u dat nodig vindt. Wij blijven een luiste-

rend oor bieden aan iedereen die daar om vraagt. U vindt de gege-

vens van de bestuursleden achterin deze MeerNieuws. Schroom niet 

ons te bellen, te mailen of te schrijven. Alle informatie wordt met 

zorg bekeken en, indien nodig, eventueel doorgegeven aan die men-

sen, die hiervoor in aanmerking komen. 

Tot slot wens ik u, namens het bestuur, een gezellige, zonnige juni-

maand. Een maand waarin we weer meer van het buitenleven kun-

nen en mogen genieten. 

Ik zend u een hartelijke groet, ook namens alle bestuursleden. 

Greet van Schaik, voorzitter 
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Kijken en verwonderen 

De musea zijn nog gesloten, maar hou je van 

mooie kunst dan is een bezoek aan galerie De 

Tuinkamer in Hoofddorp een echte aanrader. 

Wel eerst even reserveren. Er is het werk te zien 

van Dennis A-Tjak (kunst fotografie), Schaduwlichtje 

(boekvouwkunst) en Corrie Kaas (beeldhouwkunst). De expositie 

loopt van 16 april tot en met 12 juni en is geopend op vrijdag en zater-

dag van 10 tot 17 uur en op afspraak. Ze hanteren een maximum van 

2 bezoekers na voorafgaande reservering. Reserveren kan telefonisch: 

023-5623858 of per mail: info@galeriedetuinkamer.nl. Met de foto’s 

‘Flowers of the Netherlands’ vestigde Dennis A-Tjak in 2008 zijn 

naam als kunstenaar. Prachtige tulpen, in de knop, in volle bloei of op 

zijn retour. In één woord adembenemend mooi. Zijn inspiratie haalt 

hij uit de natuur, en uit de schilderkunst. Dennis A-Tjak is fotograaf 

en docent fotografie bij De Blauwe Schuit. Zijn solotentoonstelling 

Indische Pracht hing in 2018 in het West-Fries Museum in Hoorn. Een 

belangrijk thema voor zijn meest recente werk is corona. . 

Sinds 2003 werkt Corrie Kaas met 

veel plezier en passie met steen. 

Zij is autodidact en heeft, aange-

stoken door een vriendin, lessen 

gevolgd bij de kunstenares Joke 

Schaap-Boon. Op basis daarvan 

heeft ze zichzelf verder ontwikkeld. Ze werkt zowel in de harde als in 

de zachtere steensoorten, met een lichte voorkeur voor de harde 

steensoorten. Maar ook serpentijn en albast vindt ze fantastisch mate-

riaal om mee te werken. Haar beelden zijn meestal abstract waarbij de 

vormen een beweging suggereren. Ze begint met een klein opzetje 

van was. Pas als ze daar “iets mee heeft” gebruikt ze dat als uitgangs-

punt bij het hakken en zagen in de steen. Maar ze wordt pas echt heel 

mailto:info@galeriedetuinkamer.nl
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steen krijgt. Dan ontstaat al werkend op haar gevoel het uiteindelijke 

beeld en de titel. Op het YouTube kanaal van Galerie de Tuinkamer 

kun je alvast online kennismaken met deze kunstenaars. En daar vind 

je ook de kunstenaars die eerder bij Galerie de Tuinkamer exposeer-

den.  

Galerie de Tuinkamer: Wilsonstraat 61, Hoofddorp      . 

Museum Het Schip  

Nog meer museumbezoek binnen handbereik .Wij  willen  u attende-

ren op de site van het museum Het Schip in Amsterdam. Jaren. gele-

den organiseerde wij reeds  een heel mooi bezoek. Met OV bereikbaar 

Tot dat weer mogelijk is, kunt u genieten van wat hun site u te bieden 

heeft: 

workshops en lezingen via zoom en livestreams, 

- een interactieve persoonlijke rondleiding, 

- en zelfs een pubquiz! 

Laat u eens uitdagen! 

Hemelvaart en Pinksteren 

Ik was benieuwd hoe in de landen om ons heen bovengenoemde da-

gen worden gevierd. Hemelvaartsdag is bij ons een vrije dag en Pink-

steren telt 2 dagen. De Vastentijd, als voorbereiding op Pasen, begint 

op Aswoensdag en dat is 40 dagen vóór Pasen  Hemelvaart wordt ge-

vierd 40 dagen ná Pasen, terwijl Pinksteren 50 dagen na Pasen wordt 

gevierd. België wijkt niet veel af van onze vieringen, behalve dat er 

veel aandacht wordt besteed aan de encycliek Rerum Novarum over 

sociale rechtvaardigheid, geschreven door Paus Leo XIII in 1891 ter-

wijl het in Duitsland tegelijkertijd Vaderdag is. Frankrijk, Oostenrijk 

en Zwitserland wijken niet af. Tot de vierde eeuw na Chr. was Hemel-

vaart geen apart feest, dat was pas in de 5 e eeuw het geval en werd in 

de Middeleeuwen het feest ter afsluiting van de Paasperiode, door het 

doven van de Paaskaars, die sedert Pasen symbool had gestaan voor 

de wederopstanding van Christus op Hemelvaartsdag. De oudste 

bron van de viering van Hemelvaartsdag is een geschrift van Augus-

tinus van Hippo uit de 5 e eeuw. die beschrijft dat al sinds de eerste   
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apostelen de tenhemelopneming werd gevierd. Het was ook in chris-

telijke gebieden gebruikelijk dat de eerste fruitoogst werd gezegend 

en werd er in veel kerken het beeld van Jezus boven het altaar via een 

speciale deur naar het dak van de kerk getakeld. Dauwtrappen 

wordt ook nog steeds gedaan. Dan gaan (groepen)mensen vroeg op 

pad om een wandeling te  maken of een eind te gaan fietsen. 

“Dauwtrappen” of hemelvaren, zou afkomstig zijn uit de 19 e eeuw 

omdat de dauw op het gras een zuiverende en genezende werking 

zou hebben. Ze stonden heel vroeg op (3 uur) om zingend en bloots-

voets op het gras te dansen, daar zou de term vandaan komen. Ze 

gingen zo vroeg op stap om op tijd te zijn voor de mis, die om 9 uur 

begon. Maar eigenlijk is het veel en veel eerder ontstaan en wel in de 

eerste eeuw na Chr. in de Germaanse tijd als onderdeel van de mei-

feesten, waarin ze de opkomst van het  nieuwe leven in de natuur 

vierden. Nu wordt het dauwtrappen nog steeds gedaan in het oosten 

van ons land. Groepen jongeren trekken er al vroeg op uit wat door 

gemeenten wel aan banden wordt gelegd vanwege de overlast. In 

sommige Brabantse dorpen wordt er om 6 uur gestart en trekken 

drumbands door de dorpen. Luilak is een folkloristische viering op 

de zaterdag voor Pinksteren en wordt vooral in Noord Holland ge-

vierd, waarbij de kinderen met veel lawaai en her-

rie door de straten lopen, belletje trekken, ramen 

met zeep insmeren en fietsen in de lantaarnpaal 

hijsen. Ik heb als kind samen met vriendinnetjes en 

broer volop meegedaan aan dit onschuldige 

kattenkwaad. Het schijnt een Friese oorsprong te 

hebben, maar dat is discutabel, want er bestaan 

verschillende versies over de herkomst van luilak maar de viering 

komt hoogstwaarschijnlijk voort uit de traditie, dat de langslaper, 

dus degene die het laatst uit bed kwam, de hele familie op 

“luilakbollen”(warme broodjes met stroop) moest trakteren. Dit lied-

je zongen wij op straat: luilak beddezak, staat op negen uren op, ne-

gen uren, hallef tien, heb je die luilak al gezien? 

Tiny v.d.W. 

Bron: is Geschiedenis (deels). 
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Aanmelden voor alle activiteiten bij voorkeur per mail met vermelding 

van uw naam en telefoonnummer. Zie blz. 22 

Mocht u na aanmelding onverhoopt niet mee kunnen, geef dit dan uiterlijk  

3 dagen vóór vertrek aan ons door of bel met Doelen Coach Service telefoon  

06 103 747 24 . Bij annulering op de dag zelf is Doelen Coach helaas genood-

zaakt eventuele kosten op u te verhalen. 

HUILEN IS GEZOND. 

Leg nu die krant maar even neer, 

want lezen doe je toch niet meer, 

huil nou maar even. 

Ja, tegen iemands lichaam aan, 

zou dat natuurlijk beter gaan, 

maar huil nou even. 

 

Dat jij de enige niet bent, 

dat is een troost die je al kent, 

dus huil maar even. 

Een ander troosten voor verdriet 

dat kan ook niet, dat kan ook niet. 

maar huil toch even. 

 

Altijd maar flink zijn is niet goed: 

als je niet weet hoe ‘t verder moet. 

huil dan toch even. 

Straks, met nog tranen langs je kin 

denk je ineens: ik heb weer zin, 

om door te leven. 

Uit het beloofde land 2002 

Willem Wilmink. 
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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.  

Passiespelen Tegelen gaan toch door!! 

Tegelen (ANP) 7 mei 2021 - Na twee keer te zijn uitgesteld wegens 

corona gaan de traditionele Passiespelen in het Limburgse Tegelen 

dan toch door. De eerste twee voorstellingen van de spelen over het 

lijden en de dood van Christus worden op 3 juli opgevoerd in open-

luchttheater De Doolhof, meldde de organisatie vrijdag. Het zijn 

dan de 21ste Passiespelen sinds de eerste opvoering in 1931. 

In totaal worden deze zomer 35 voorstellingen in De Doolhof gege-

ven, waarvan de laatste op 5 september. De opvoeringen zijn dit 

jaar coronaproof. Dat wil zeggen dat gespeeld wordt met 1,5 meter 

afstand en slechts met een kwart van het totale aantal zitplaatsen, 

maximaal 550. Mochten de maatregelen verruimd worden, dan kan 

worden opgeschaald, aldus de organisatie van de spelen. 

Oorspronkelijk zouden de spelen vanaf 10 mei 2020 worden opge-

voerd. Maar door de coronacrisis werd het religieuze spektakel ver-

schoven naar 18 april 2021. Toen ook dat niet lukte, werd uitgeke-

ken naar een nieuwe datum, die er nu dus is. De 300 medewerkers 

zijn al die tijd blijven repeteren. In juli kan hun spel eindelijk begin-

nen. 

De Passiespelen worden eens in de vijf jaar gehouden. De spelen in 

het openluchttheater De Doolhof in Tegelen trekken vele duizenden 

toeschouwers. Wij zullen proberen plaatsen te reserveren. Datum is 

nog niet bekend. Heeft u belangstelling?? Laat het ons dan weten 

zodat wij kunnen organiseren. Wij denken aan medio augustus/

begin september.   

Aanmelden tot 4 juni bij Piet v.d.Coevering of Juanita Boon. 
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Stelt u een bezoekje op prijs of weet u  

iemand die graag bezoek ontvangt 

bel of mail dan naar: 

Marrie Terlouw 

tel. 023-5640281 of  

marriekroon@hetnet.nl 

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 
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Eindelijk weer een ‘middagje uit’.  

Heeft u op Koningsdag ook zo genoten van de tragikomische film De beentjes 

van Sint Hildegard met als hoofdrolspeler Herman Finkers in de rol van Jan?  

Die Jan toch, die zijn leven 35 jaar lang laat bepalen door zijn vrouw Hedda. 

Zij doet dat uit liefde voor hem, maar toch krijgt hij er op een dag zó genoeg 

van dat hij …… 

Ik had de film al in de bioscoop gezien, maar ik heb er weer met plezier naar 

gekeken. Toch was ik helemaal niet blij toen ik de aankondiging in het KRO-

magazine las, wij hadden deze film namelijk opgenomen in ons programma 

van Samen in Gesprek. Dat kon vanwege corona toen niet doorgaan, maar, 

zeiden we tegen elkaar: “In juni zijn bijna al onze leden volledig gevacci-

neerd. Laten we als afsluiting van die nare periode en vooruitkijkend op een 

nieuw begin de film laten zien die uitgeroepen werd tot de beste Nederland-

se film van 2020: De beentjes van Sint Hildegard.” 

En toen was omroep Max ons voor. Wat nu? Zouden onze vaste deelnemers 

en ook andere leden dit verhaal voor de tweede, misschien wel voor de der-

de keer willen zien? 

Druk overleg tussen Coby, Leo en mij. En al gauw besloten we: “Toch doen, 

deze film is zo de moeite waard en een tweede keer zie je weer andere din-

gen en is het verhaal van het begin af aan duidelijk.” 

Heeft u zin om weer een middagje uit te gaan? Dan bent u hartelijk welkom 

in de Doopsgezinde Kerk. Zoals gewoonlijk zullen we na de film een korte 

bespreking houden. We besluiten deze bijeenkomst met een drankje en een 

hapje, daarom gaan we door tot ongeveer half vijf.   

 

SAMEN IN GEPREK . Deze keer  

Film: De beentjes van Sint Hildegard 

op donderdag 10 juni van 14.00 tot 16.30 uur     

in de Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 691 op 

de hoek van de Ter Veenlaan, Hoofddorp. 

Opgave verplicht. 

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  
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Op dit moment mogen we 30 bezoekers ontvangen, maar misschien komt er 

nog een versoepeling. Wilt u zich voor alle zekerheid opgeven: 

telefonisch bij Coby Bergsma 023-5652400 of per email bij Els van Dongen 

welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Deze middagen worden georganiseerd door de KBO Haarlemmermeer i.s.m. 

de parochie Joannes de Doper. Informatie: Leo Mesman, tel.06 516 209 39  

of mesmanleo51@gmail.com.  
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De hobby’s van Bert en Sisca Hubert 

Ik heb ze leren kennen als trouwe bezoe-

kers van Samen in Gesprek. Ze waren lid 

van de PCOB en hoe ze bij onze themabij-

eenkomsten terecht gekomen zijn, wisten 

ze niet meer. Vorig jaar vonden ze dat ze 

ook maar eens lid moesten worden van 

de KBO. 

Bij een vorig bezoek aan hen zag ik aan 

de muur van de kamer mooie schilderijen 

hangen. Het bleek dat Bert deze zelf had 

gemaakt. Over deze hobby van Bert wil-

de ik graag meer weten, dus ging ik –

nadat ze beiden gevaccineerd waren-, 

weer naar ze toe. 

 

Met zijn vrouw Sisca bezocht hij graag schilderijententoonstellingen. 

Hij kreeg interesse in het zelf maken van schilderijen en ontdekte dat 

hij daar talent voor had.  Van objecten die hij wilde schilderen maakte 

hij ter plekke een potloodschets, soms maakte hij er een foto van. 

Thuis werkte hij het schilderij verder uit. De tijd waarmee hij er mee 

bezig was, was heel verschillend.  

Ooit heeft hij één schilderij verkocht, maar de andere 14 of 15 hangen 

in hun eigen appartement. Ik kreeg een rondleiding door de kamer en 

de slaapkamer.  

Het schilderen lukt hem nu niet meer, maar hij geeft graag advies aan 

beginnende kunstschilders. Bert vindt het heel belangrijk dat ook een 

kunstschilder kennis van de materialen heeft: bv. welke penselen je 

het beste kunt gebruiken. 
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Bert en Sisca zijn Haarlemmers van geboorte en wonen sinds 1962 

in Hoofddorp.  Twee jaar wonen ze nu in de 

Horizon en vanaf het begin tot grote tevre-

denheid. 

Sisca breit graag, ze was lid van een brei-

clubje in de Amazone, maar sinds ze in de 

Horizon woont, breit ze thuis. Elke dag 

wordt haar breitas tevoorschijn gehaald en 

gaat ze aan de slag. 

Op dit moment is ze bezig met een sjaal. Ze 

heeft ontelbare mutsjes gemaakt, wanten en 

kindertruitjes.   

 

De breisels gaan naar Albanië, de leidster van het breiclubje haalt ze 

bij haar op.  

Echter, al ruim een jaar is er geen zending verstuurd. De corona-

pandemie heeft ook hier een streep door gezet. 

 

Els van Dongen-Caarls 
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De gemeente reageert 

In het meinummer van MeerNieuws vertelde ik u over mijn fietson-

geluk op de Hoofdweg-westzijde, richting Lijnden. Omdat enkele 

mensen hierop reageerden, heb ik een brief naar de gemeente ge-

stuurd met mijn en hun ervaringen. 

Van Adam Zuyderwijk, beleidsadviseur Verkeer & Vervoer kreeg ik 

een reactie. Om de brief wat leesbaarder te maken, heb ik hem enigs-

zins ingekort. 

“De Hoofdweg-Westzijde is een zo genaamde erftoegangsweg buiten 

de bebouwde kom. De Hoofdweg-Oostzijde is een gebiedsontslui-

tingsweg buiten de bebouwde kom. 

Hiermee is de doorstroomfunctie op de 'oostzijde' belangrijker dan 

op de 'westzijde'. De 'westzijde' is vooral bedoeld voor het ontsluiten 

van de aangelegen erven en als hoofdroute voor het fietsverkeer. 

Een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom heeft een maximum-

snelheid van 60 kilometer per uur. De gemeente heeft de verant-

woordelijkheid om te zorgen dat de 60 kilometer per uur afgedwon-

gen wordt door de inrichting van de weg. 

Vóór 2008 lagen er enkel drempels in de volledige breedte van de 

weg. Deze drempels waren vrij flauw. Dit kwam omdat de 

'westzijde' ook een ontsluitingsroute voor landbouwverkeer is en een 

bus route.  

Met de inzichten van die tijd zijn toen de wegversmallingen aange-

legd. Op die manier kon de maximumsnelheid beter afgedwongen 

worden en voorkomen worden dat de 'westzijde' een racebaan werd. 

Om voldoende breedte te houden in de versmalling voor landbouw-

verkeer en de bus is dit helaas ten koste gegaan van de ruimte voor 

de fiets(er). De versmallingen zijn aangelegd met de kennis en in-

zichten van toen. Of wij nu wederom voor deze oplossing zouden 

kiezen durf ik niet te zeggen, maar ik hoop dat u op basis van boven-

staande begrijpt  dat het voor de gemeente altijd een afweging is tus-

sen algemeen belang (een veilige weg voor alle 
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 weggebruikers) en specifiek belang (een veilige weg voor een speci-

fieke weggebruiker) op die weg. 

De maatschappelijke discussie rondom verkeersveiligheid van alle 

weggebruikers en verkeersveiligheid van langzaam verkeer (fietsers 

en voetgangers) op landelijk niveau lijkt wat te veranderen in het 

voordeel van het langzaam verkeer. Wellicht dat dit ook leidt tot 

nieuwe richtlijnen en andere wet- en regelgeving. 

Voorlopig zullen de versmallingen op deze weg noodzakelijk blij-

ven. Het klinkt tegenstrijdig, maar dit is juist voor de veiligheid van 

de aanwezige fietser(s).” 

 

Welke route zullen we nemen? 

Het klinkt hoopvol dat er meer aandacht is voor de verkeersveilig-

heid van langzaam verkeer. In het kader van de klimaatverandering 

is dit hard nodig.  

Fietsen stoten geen CO2 uit. Hoe prettiger het fietsen wordt, hoe 

meer mensen de fiets in plaats van de auto nemen. 

Wij fietsers moeten ook nadenken welke route we nemen. Op een 

zondag fietsten mijn man en ik naar Vogelenzang. De heenweg was 

geen pretje, we hadden veel last van het autoverkeer en ik dacht: 

“Nooit meer op zondag naar de duinen!” 

Terug echter namen we andere wegen/paadjes, we vermeden de 

meest gangbare route. Wat een verademing! Door Bennebroek volg-

den we de fietsbordjes naar Zwaanshoek, we reden door naar de 

Ringvaart. Daar langs loopt een voetpad, dus -braaf zijn- en met de 

fiets aan de hand richting de brug. Toen het pad omlaag naar de Ha-

nepoel. Van daaruit loopt nu een fietspad naar de Spieringweg, deze 

oversteken en verder door de Boseilanden en langs de Toolenbur-

gerplas. En thuis was er koffie! 

Els van Dongen-Caarls 
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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 

Welkom 

De heer D.C. Doggenaar en 

Mevrouw I.A.H. Doggenaar-Vlug uit  Halfweg 

De heer E.P.R. Ooft   uit  Nieuw Vennep 

Mevrouw  E.A. Buddelmeijer  uit  Zwanenburg 

De heer P. Post    uit   vijfhuizen 

Mevrouw T. Verhoef    uit  Hoofddorp 

Dhr. J. Kerzaan    uit  Zwanenburg 
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Ga vijf keer achter elkaar op uw tenen staan. Dit kan bijvoorbeeld 

tijdens het aankleden. 

Ga met de voeten tegen elkaar aanstaan, terwijl u de wasbak vast-

pakt. Dit kan tijdens het tanden poetsen. Laat de wasbak los en blijf 

tien seconden staand poetsen. Herhaal dit tot u klaar bent. 

Strek uw armen eerst vijf keer, in plaats van direct een kop koffie of 

thee te pakken. 

Probeer uw tenen vijf keer per dag krachtig te buigen. Een klusje dat 

makkelijk tijdens een telefoongesprek kan. 

Zit u in een gemakkelijke stoel de krant te lezen? Strek dan uw lin-

kerbeen en houdt dat tien seconden vol. Herhaal de oefening met uw 

rechterbeen. Ook uw buikspieren profiteren hiervan. 

Loop drie keer een paar meter heen en weer, alsof u een koorddanser 

bent. Houdt u ondertussen vast aan het aanrecht, bijvoorbeeld als de 

aardappelen opstaan en u toch even moet wachten. 

Opstaan uit een gemakkelijke stoel, maar dan zonder uw handen te 

gebruiken. Doe dat drie keer per dag, vijf keer achter elkaar. 

 

Els van Dongen-Caarls 

Lazy fitness (5)  

Voorkom vallen: train uw spieren. 

De volgende oefeningen las ik bij Veilig-

heidNL, het kenniscentrum voor letsel-

preventie. Zij zetten zich in om het le-

ven van miljoenen mensen in Neder-

land veilig(er) te maken en adviseren 

ouderen om de volgende zeven oefenin-

gen dagelijks te doen; deze zijn makke-

lijk in de dagelijkse routine op te nemen. 
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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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