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Bij de voorplaat. 

Boerderij Graan voor Visch 

De boerderij Graan voor Visch stond aan de Hoofdweg 802. De naam ver-

wijst naar de visvangst als hoofdbron van bestaan in de tijd dat het Haar-

lemmermeer nog niet drooggelegd was. Vis maakte plaats voor graan na de 

droogmaking. De boerderij was er een van het zogeheten Haarlemmer-

meertype met schuurwanden van blikken golfplaten. De gronden van de 

boerderij reikten tot de Hervormde Kerk. Dirk Lammers uit Den Haag was 

de eerste eigenaar. Lees meer op www.nieuwvennep.nl 

In juni 1859 verkocht hij roerende goederen, aardappelen en grasgewas op 

zijn bezit. Zijn investering leverde weinig op en hij verkocht zijn gronden in 

1860 aan Pieter Beers van de IJweg. Deze eigenaar verkocht in februari 1862 

het onroerend goed door aan Nicolaas Zadelhoff. De boerderij wisselde 

daarna nog enkele malen van eigenaar. De laatste pachter op Graan voor 

Visch was Arend Cornelis Nieuwenhuis (1919-1998). Op de 28 hectare 

grond werden 2000 woningen gepland. Dit plan luidde het einde in van de 

boerderij. Arend verliet in 1970 met zijn gezin van 8 kinderen de boerderij. 

Kort daarna werd de boerderij gesloopt. De erfbeplanting met bomen staat 

er nog. 

Bron: Historisch Archief Haarlemmermeer  
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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, 

Eindelijk worden de maatregelen steeds soepeler en kunnen 

we meer ondernemen. En ik hoop dat velen van onze leden 

al twee keer gevaccineerd zijn. Wel lijkt het mij verstandig 

om nog even de basismaatregelen te hanteren:  

 zo nodig afstand houden,  

 handen wassen en 

 in overdekte openbare ruimten een mondkapje dragen.  

Zelf heb ik er nog geen behoefte aan om naar drukke evenementen te gaan.  

Toch is het, nu het weer steeds zonniger wordt, een weldaad om lekker 

buiten te kunnen zijn. Tuinieren, wandelen of fietsen, gewoon weer zelf 

boodschappen doen. En ook kunnen we weer bezoek ontvangen, onze kin-

deren, kleinkinderen en vrienden ontmoeten, al mogen het er nog maar 

vier per dag zijn.  Maar alles wordt gezelliger. Nu maar hopen dat het zo 

mag blijven en dat het virus niet weer opduikt. 

 

Zoals vorige maand geschreven, heeft het bestuur op 19 mei haar Algeme-

ne Ledenvergadering kunnen houden. De coronamaatregelen hebben we 

in acht genomen en de aanwezige 25 leden hebben zich hieraan gehouden. 

Ook alle lof voor Partycentrum Fokker, waar men de zaal gezellig had in-

gericht, ook al mochten we niet dicht bij elkaar zitten. En de koffie en thee 

werd aan tafel geserveerd. Tijdens de vergadering hebben we aandacht 

geschonken aan de leden die het afgelopen jaar overleden zijn. Het bestuur 

heeft het jaar administratief kunnen afsluiten met toestemming van de 

aanwezige leden, die ook hebben ingestemd met de benoeming van dhr. 

Kees Bus als penningmeester en mw. Lida Schutte als secretaris en PR ver-

tegenwoordigster. Met bloemen, een attentie en applaus hebben we af-

scheid genomen van dhr. Stef Rijke als penningmeester, van dhr. Martin 

van Beek als PR vertegenwoordiger en mw. Els van Dongen als bestuurs-

lid voor Welzijn. Gelukkig blijft Martin  betrokken bij de KBO-

Haarlemmermeer als Webmaster en Els bij de Samen in Gesprek en Bezoek 

groep. Het was al met al toch een goede bijeenkomst, ook al kon ons be-

stuur verder niet veel voor onze leden betekenen. 

Voor de komende tijd is het voor het bestuur helaas nog niet mogelijk  om 

acties te ondernemen. We hebben al wel gekeken naar het nieuwe seizoen, 

naar de mogelijkheden die we dan hopelijk weer kunnen krijgen om geza-

menlijk met elkaar bijeen te komen.  
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Het is helaas nog bij nadenken gebleven, maar wat in het vat zit, verzuurt 

niet. Gelukkig  heeft de evenementencommissie de Passiespelen in Tegelen 

op de agenda kunnen zetten. Daarover vindt u waarschijnlijk meer nieuws 

in dit blad. Ook hebben zij al enige plannen voor dagtochten, maar dat 

moet nog verder uitgewerkt worden. 

Wat betreft het bridgen en de inloopmiddag rummikuppen, vrees ik dat we 

daar pas weer in september mee kunnen starten. Maar we proberen u op de 

hoogte te houden van alle activiteiten. 

Wist u dat u zich, als u een email adres hebt, kunt aanmelden voor de 

Nieuwsbrief van onze KBO-afdeling?  Als er nieuws voor onze leden is, en 

het kan niet meer tijdig in MeerNieuws geplaatst worden, dan kunt u via 

email op de hoogte gehouden worden van activiteiten, die voor u georgani-

seerd worden. U kunt zich hiervoor aanmelden door uw email adres door 

te geven aan: kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl.  

Al heel wat leden gingen u voor en hebben zich voor de Nieuwsbrief aan-

gemeld. 

Tot slot blijft mij niet anders over om u, mede namens het bestuur, voor de 

komende maanden veel gezondheid, vriendschap en gezellige ontmoetin-

gen toe te wensen. Het volgende nummer van MeerNieuws kunt u weer 

eind augustus op de deurmat verwachten. En hopelijk kunnen daar dan 

weer de nodige activiteiten van uw KBO-Haarlemmermeer in worden op-

genomen. 

Namens alle bestuursleden zend ik u een hartelijke groet, 

Greet van Schaik, voorzitter. 

 

 

mailto:kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl
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De evenementencommissie gaat weer organiseren. 

Zoals u ook al in onze elektronische Nieuwsbrief heeft kunnen lezen: we mogen 

weer reizen!! Doelen Reizen heeft weer een aantal leuke dagtochten samenge-

steld waarop u kunt inschrijven. 

Donderdag 29 juli Rondvaart rondom Leiden/Warmond 

Vertrek vanuit de Gemeentehaven Warmond varen we richting Katwijk/Oude 

Rijn, Kagerplassen en het Groene Hart. Rond 14.00 uur zijn we weer terug en 

hebt u vrije tijd om Warmond te verkennen. Vertrek 9.00 uur Aalsmeer Dreef, 

9.15 uur Badhoevedorp Zeemanlaan/AH, 9.30 uur Zwanenburg Dennenlaan, 

10.00 uur Hoofddorp Burg. Van Stamplein. Terugreis 15.30 uur Kosten € 50,-- pp 

(incl. koffie/thee met gebak en lunch aan boord) 

Donderdag 19 augustus, Zomers Breda. 

Een rondrit door Breda met gids. Koffie/thee en lunch in de Gouden Leeuw/

Terheijden. En vrije tijd in het centrum van Breda. Vertrek 8.15 uur Badhoeve-

dorp Zeemanlaan, 8.30 uur Zwanenburg, Dennenlaan, 8.45 uur Hoofddorp, 

Burg. Van Stamplein, 9.00 uur Aalsmeer Dreef. Terugreis 15.30 uur Kosten € 45.-- 

pp (incl. koffie/thee met iets lekkers, rondrit en warme lunch) 

zaterdag 4 september, Tuinen Noord-Brabant. 

Wij bezoeken deze dag verschillende tuinen: De Tuynkamer, De Mesenhof en na 

de lunch De Boschhoeve (pluktuin). Vertrek 8.15 uur Aalsmeer, Dreef, 8.30 uur 

Hoofddorp, Burg. Van Stamplein. Terugreis 16.30 uur.  Kosten € 50,-- pp (incl. 

entree en lunch) 

Woensdag 22 september, Marius van Dokkum Harderwijk 

We bezoeken het museum ná koffie/thee bij Brasserie de Bank. 

Lunch ook bij deze Brasserie. Daarna heeft u nog vrije tijd om Har-

derwijk te verkennen. Vertrek 8.00 uur Aalsmeer Dreef, 8.20 uur 

Hoofddorp, Burg. Van Stamplein, 8.40 uur Zwanenburg, Dennen-

laan,  8.55 uur Badhoevedorp, Zeemanlaan/AH. Terugreis 15.30 uur 

Kosten € 50,-- p.p. (incl. koffie/thee, entree en lunch) 

Voor deze dagtochten kunt u zich weer opgeven bij Ina Podt of Ydi Langenberg 

(gegevens in deze MeerNieuws.) (b.g.g. kunt u ook met Riet Filius/Doelen con-

tact opnemen tel.0610374724). 

Hopelijk kunnen weer veel KBO-leden aan deze tochten deelnemen!! 

 

TUINEN BEZOEKEN IN ZEELAND 

De provincie Zeeland heeft een naam hoog te houden als het over privétuinen 

gaat. Op het moment dat wij dit schrijven weten we nog niet welke tuinen be-

zocht gaan worden en als u dit leest is het bezoek (25 juni) ook alweer voorbij.   
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In Zeeland gingen immers de eerste tuinen open en raakte Nederland bekend 

met het fenomeen van tuinen bezoeken. Namen als de Tintelhof en de Kempen-

hof werden bekend bij tuinliefhebbers. Die generatie tuineigenaren heeft veel 

voor tuinieren in Nederland betekend. Een tijdje geleden hebben ze echter plaats 

gemaakt voor de volgende generatie. Zo namen nieuwe tuinen het estafettestokje 

over. Het is nog steeds mogelijk om leuke tuinen in Zeeland te bezoeken. De pro-

vincie die ongeveer het beste tuinklimaat van Nederland heeft. Het spreekt voor 

zich dat elke tuin weer verschilt van de vorige. Natuurlijk spelen rozen, die zo 

goed op de Zeeuwse klei groeien, in veel tuinen een belangrijke rol. We zullen 

misschien ook een mediterrane tuin bezoeken en een tuin die uit alleen vaste 

planten bestaat. Of wat dacht u van een echte grassentuin. De variatie is onge-

kend groot in Zeeland! Op 25 juni waren we met de tuinenreis in Zeeland. Mocht 

u deze reis gemist hebben, dan gaan we 4 september met onze dagreis naar de 

tuinen in Brabant. Aanmelden bij Ina Podt of Ydi Langenberg. 

 

De Gouden Koets 
 

 

Op vrijdag 18 juni opent in het Amsterdam Museum de tentoonstelling De Gou-

den Koets. Na een restauratie van ruim vijf jaar is de Gouden Koets voor het 

eerst weer voor publiek te zien. Het rijtuig wordt tot en met februari 2022 in 

bruikleen gegeven aan het Amsterdam Museum. Daarmee keert de koets tijdelijk 

terug naar de stad Amsterdam, die hem in 1898 aan koningin Wilhelmina 

schonk. De Gouden Koets wordt getoond in een glazen behuizing op de grote 

binnenplaats van het Amsterdam Museum. Bezoekers kunnen de gerestaureerde 

koets in alle rust van heel dichtbij bekijken. In zes museumzalen rondom de bin-

nenplaats, alle met zicht op de Gouden Koets, worden uiteenlopende verhalen 

uitgelicht. Honderden cultuurhistorische objecten, schilderijen, Oranjesnuisterij-

en, kledingstukken, spotprenten, foto’s en bewegende beelden geven een veelzij-

dig beeld van de geschiedenis en het gebruik van de Gouden Koets en de discus-

sies uit verleden en heden over dit iconische voertuig. Wij zijn voornemens in 

september hiermede ons museumbezoek te starten. Heeft u interesse om mee te 

gaan, neem dan contact op met Juanita Boon. 

 

De Passiespelen in Tegelen. 

Meer dan 20 deelnemers hebben zich reeds gemeld. Als u belangstelling heeft 

meldt dit dan bij Piet van de Coevering. Hij zal nagaan of er nog plek is.  We ver-

trekken omstreeks 10.00 uur. Het passiespel beging om 14.00 uur. De aankleding 

van de dagtocht wordt nog nader bekeken  i.v.m. corona-regels. 
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Moment van Aandacht tijdens de jaarvergadering 

Zoals we de laatste jaren gewend zijn begonnen we ook deze 

keer de jaarvergadering met een moment van aandacht. 

Anders was dat we een kaars aanstaken voor onszelf, want 

allemaal hebben we een naar jaar achter de rug Door de coron-

apandemie werden we op onszelf teruggeworpen. We moesten onszelf voor 

lief nemen, met onszelf tevreden zijn. En wie met een partner samenleeft, 

moest leren hem of haar meer dan anders te accepteren in wie of wat de an-

der is.  

Wie van ons ontdekt heeft dat de grootste schat te vinden is in je eigen hart, 

dat jij de moeite waard bent, is een gelukkig mens. Je hoeft niet buiten jezelf 

te zoeken wat het leven zinvol maakt. Ik vertelde toen onderstaand verhaal. 

De rabbi en de schat  

Hij woonde in Polen, in de stad Krakau. Isaak was zijn naam. Hij was de 

zoon van rabbi Jacob. Zij ouders waren al lang dood, ook zijn vrouw was 

gestorven, hij had geen kinderen, zijn familie woonde ver weg en hij had 

geen kracht en geen moed meer om te werken en zo geld te verdienen.  

Op een nacht kreeg hij een droom. Hij zag een regenboog lopen van de ene 

einder naar de andere. Aan het einde van de regenboog zag hij iets goud-

kleurigs schitteren. Toen kwam uit de grond een wegwijzer waarop Krakau 

stond. En van daaruit liep er een weg naar het noorden evenwijdig aan de 

regenboog. Aan de andere kant kwam ook een wegwijzer uit de grond 

waarop Praag stond. 

Interessante droom, dacht de rabbi toen hij wakker werd maar verder dacht 

hij er niet meer aan. Maar een week later had hij precies dezelfde droom. 

Het maakte hem wat nieuwsgierig, zou het wat betekenen? Zou hij naar 

Praag moeten gaan? Ach, wat een onzin, dromen zijn immers bedrog. 

Weer een week later kreeg hij de droom voor de derde keer.  En toen hoorde 

hij een stem die sprak: Ga naar Praag, daar ligt een schat onder de brug die 

naar het koninklijk paleis voert. Hij ging er over nadenken: Moest hij echt 

naar Praag gaan? Zou daar een schat voor hem liggen? En toen dacht hij aan 

wat Rebecca, zijn vrouw, altijd zei: Als je het niet probeert dan weet je het 

ook niet. En hij besloot te gaan. Twee weken later trok hij de deur achter 

zich dicht, hij liep een paar meter, draaide zich om en zei: Rebecca, jij was 

mijn enige schat. zou ik nu 400km hier vandaan nu toch weer een schat  
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vinden? En zo trok Isaak naar Praag. Maar bij de brug die naar het paleis 

voerde, stonden dag en nacht soldaten op wacht. Daarom durfde hij niet te 

gaan graven. 

In een pension daar in de buurt huurde hij een kamer en elke morgen ging 

hij in de vroegte naar de brug en liep daar rond tot de avond. Eindelijk vroeg 

de hoofdman van de wacht hem vriendelijk of hij hier iets zocht of op ie-

mand wachtte. Rabbi Isaak vertelde daarop welke droom hem hierheen had 

gevoerd. De hoofdman lachte: “En zo ben jij,  arme drommel, met lompen 

aan je voeten ter wille van een droom hierheen getrokken. Ja, wie vertrouwt 

er nu ook op dromen! Dan had ik zeker ook op pad moeten gaan toen mij 

eens in een droom bevolen werd naar Krakau te reizen, en in de woning van 

een jood, Isaak, zoon van Jacob onder de haard naar een schat te zoeken, 

Isaak, zoon van Jacob! Ik zie mezelf al daarginds, waar de ene helft van de 

joden Isaak en de andere helft Jacob heet, alle huizen openbreken!” En weer 

lachte hij.  

Rabbi Isaak maakte een buiging, betaalde het pension en liep de lange weg 

terug naar huis. Thuis zette hij de kachel opzij, ging graven en daar vond hij 

een klein koffertje. Nieuwsgierig maakte hij het open en keek lang naar de 

voorwerpen die erin lagen: een foto van zijn vrouw, een gebedssnoer, een 

spel kaarten en brieven. 

Hij knikte: Inderdaad, ik was het vergeten……. dit is mijn schat. 

 

Els van Dongen-Caarls 
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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.  

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 

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 ledenadmini-

strateur 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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De fiets als geluksmachine 

Zou het niet geweldig zijn als weten-

schappers binnen kort een geluksmachi-

ne zouden uitvinden? Een machine die 

bijdraagt aan je persoonlijke en maat-

schappelijke geluk? Goed nieuws: die 

machine bestaat en we hebben er hier in 

Nederland al miljoenen van: de fiets. De 

fiets is een geluksmachine die mensen 

vrijheid geeft en gezonder maakt. Op de fiets kom je verder zonder al te veel 

fysieke inspanning te hoeven leveren. Onderweg maak je contact met ande-

ren en de omgeving. We hebben de vrijheid om een alternatieve route te 

nemen, sneller of langzamer te fietsen, te stoppen of nog een stukje door te 

rijden. Stress verdwijnt onderweg, denkend aan van alles en helemaal niets.  

 

Doordat (bijna) iedereen fietst, al is het maar af en toe, verdwijnen de ver-

schillen tussen rangen en standen. Omdat fietsers zo veel bijdragen aan onze 

samenleving mag niets hen in de weg staan. Belemmeringen van deze vrij-

heid door verplichte helmen, kentekens en reflecterende vesten zijn daarom 

niet gewenst. In 2040 is Nederland zo ingericht dat fietsers kunnen kiezen 

uit verschillende routes die meer of minder inspanning vergen en meer of 

minder afleiding bieden. Fiets je liever door het groen of door de stad, met 

veel medefietsers of bijna alleen? Alles is mogelijk. Fietsen blijft bewegen, 

maar voor wie ver moet of minder inspanning kan leveren, zijn er hulpmid-

delen.  

 

Routes zijn zo ingericht dat fietsen aantrekkelijker is, ook voor mensen die 

nu minder fietsen, en voor nieuwe soorten fietsen. Zo komt er een nieuw 

netwerk dat ook geschikt is voor snelle en zware fietsen: het Fiets Familie-

netwerk. Fietsers van alle leeftijden die ontspannen en beschermd willen 

fietsen, krijgen hun ontspannen netwerk. Ontwikkelingen die fietsgeluk in 

de weg staan, worden bestreden. De veiligheid van het fietsen staat overal 

voorop. Minder autoverkeer en een voortreffelijke fietsinfrastructuur zorgen 

ervoor dat het aantal gewonden sterk afneemt en er geen fietsdoden meer 

vallen.  
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Eindelijk weer een middagje uit, schreven we in de vorige MeerNieuws bo-

ven de aankondiging van de film ‘De beentjes van Sint Hildegard’.  

Dat was het echt een middagje uit op 11 juni. We genoten van de film, regel-

matig klonk er gegrinnik of gelach door de kerkzaal en daarna bleven we 

nog gezellig bij elkaar met een drankje en een hapje. We hadden deze film 

gepland in de Doopsgezinde Kerk omdat we daar 30 mensen mochten ont-

vangen, dat kon nog niet in het Parochiehuis.  

Coby Bergsma schreef aan Ali van Liere die ons ontving en ons wegwijs 

maakte in het gebouw: “Wij hebben een leuk middag gehad. We konden 

merken dat er behoefte is aan samenkomen. Ook kwamen er leuke reacties 

over jullie mooie kerk. Fijne ruimte om in te vertoeven. De ervaring met het 

film kijken was iets minder. De lichtinval was toch wel wat storend en achter 

in de zaal was het beeld vaak onduidelijk. Wij denken erover om als we weer 

een film draaien dit toch maar in het Parochiehuis te doen. Niettemin hebben 

we, in jullie kerk, een heel fijne middag met elkaar gehad waarvoor onze har-

telijke dank!” 

The Good Liar op donderdag 9 september! 

We eindigden het seizoen met een film en we beginnen het 

nieuwe seizoen ook met een film.   

Meesteroplichter Roy kan zijn geluk niet op wanneer hij 

de welvarende weduwe Betty online ontmoet. Wanneer 

Betty haar huis en leven met hem deelt, betrapt Roy zich-

zelf erop dat hij om haar geeft. Als de twee naar elkaar toe 

groeien verandert een eenvoudige zwendel in een niét 

eenvoudige situatie. 

 

SAMEN IN GEPREK over  de film  

The Good Liar 

op donderdag  9 september van 14.00 tot 

16.00 uur in het Parochiehuis, Kruisweg 

1073, Hoofddorp. Opgave  nodig,  

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  
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We heten u van harte welkom op donderdag 9 september van 14.00 tot 16.00 

uur in het Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp. Omdat we na afloop 

van de film nog even na willen praten, is er om 13.45 uur koffie/thee en be-

ginnen we om 14.00 uur precies.  

We weten niet welke coronamaatregelen er dan gelden, daarom vragen we u 

zich op te geven,  

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

welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl.  

Kunt u niet zelfstandig naar het Parochiehuis komen, laat dat dan weten, dan 

wordt u opgehaald. 

AUTO MOBIEL VERVOER  

OP MAAT MET AANDACHT! 

Via de Haarlemmermeerse media en via flyers 

bij de reclamefolders heeft u wellicht kennis 

genomen van de nieuwe actie AutoMobiel. 

Heeft u dit gemist? Dan willen we u er ook hier 

kennis mee laten maken. 

Wat is AutoMobiel?  

AutoMobiel is voor ouderen en minder mobiele inwoners die zelf geen ver-

voer hebben dé oplossing. Naar een ontmoetingsactiviteit, een doktersbe-

zoek, op visite gaan of er gewoon even uit. Geselecteerde vrijwillige 

chauffeurs brengen en halen u met hun eigen auto op en brengen u van deur 

tot deur. Indien gewenst lopen ze met u mee. Dit initiatief is een samenwer-

king tussen diverse Meer voor Elkaar partners, waaronder de gemeente 

Haarlemmermeer. 

Als u hier gebruiker van wilt worden, kunt u lid worden van AutoMobiel 

voor € 15,- per jaar. Vervolgens kunt u onbeperkt vervoer aanvragen door 

tussen 09.00 – 21.00 uur te bellen naar Servicepunt Thuiswonen. Hier kijkt 

men naar beschikbaarheid en vervolgens plannen zij uw persoonlijk vervoer. 

U betaalt naast uw lidmaatschap van € 15,00 p/j, een onkostenvergoeding 

van € 0,30 per gereden kilometer contant aan de chauffeur. 

Iets voor U?? Bel dan naar 088 700 4100.  

Meer informatie vindt u op www.servicepunt-automobiel.nl 

mailto:welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl
http://www.servicepunt-automobiel.nl
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NATUUR EN MILIEU 

NOU, DIE STAAT ER GEKLEURD OP, ZEG! 

Nee, dat slaat vast niet op jou. 

Maar niet álle mensen kunnen dat zeggen. Helaas blijken albino’s in sommi-

ge landen te worden uitgestoten, vermoord zelfs. Wat bijgeloof al niet ver-

mag. 

Ook in de dierenwereld komt, in verschillende mate, aangeboren gebrek aan 

pigment, ALBINISME, dan wel het tegenovergestelde, MELANISME, voor. 

Ook kan er sprake zijn van LEUCISME. Toelichting verderop. 

Deze opmerkelijke spelingen van de natuur spreken tot onze verbeelding. 

Erfelijke kleurmutaties zijn en blijven boeiend. 

Zelfs tot het begin van de 20ste eeuw wisten ook wetenschappers niet hoe 

e.e.a. in elkaar stak. Het sterke geloof in de Bijbel, met daarin het schep-

pingsverhaal, zal daar sterk aan bijgedragen hebben. 

 

HOE GAAT DE DIERENWERELD HIERMEE OM? 

Je zou denken dat zulke opvallend gekleurde dieren, vanwege predatie 

(opgegeten worden) geen lang leven is beschoren.  

Dat blijkt mee te vallen. Zouden die abnormale verschijningen door soortge-

noten juist sexy gevonden worden? Wie zal het zeggen .... 

Hoe het ook zit, ook zij komen de moeilijkste (jeugd-) periode door. 

Kijkend naar vogels dan blijkt het vinden van een partner, en daarmee de 

voortplanting, niet anders dan bij “normale” soortgenoten.  

Delen van onze samenleving zouden een voorbeeld moeten zien in die van 

de vogels. Dáár wordt kennelijk niet gediscrimineerd. 

Ekster Pimpelmees Fuut 
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WAARDOOR ONTSTAAN DE KLEURAFWIJKINGEN? 

Het is chemie wat de klok slaat, want het betreffen afwijkingen in een van 

de chemische processen waarmee kleuren worden gevormd.   

Bij vogels bestaan, in speciale cellen in de huid, slechts een handjevol ver-

schillende pigmenten. De meest voorkomende zijn de melaninepigmenten.  

 

WELKE KLEURMUTATIES KOMEN VOOR? 

ERFELIJKE 

LEUCISME: blijvend en aangeboren. Kan totaal of gedeeltelijk wit zijn. 

Kleurloosheid kan ook een andere oorzaak hebben; een wit dier hoeft dus 

niet per sé leucistisch te zijn, maar die uitleg gaat te ver. 

ALBINISME: veelal geheel wit, maar de storing in het melaninevormings-

proces kan ook andere kleurafwijkingen tot gevolg hebben en dan wordt 

deze afwijking vaak niet als zodanig herkend.  

Extra nadeel: deze vogels hebben ook een slecht gezichtsvermogen → ge-

makkelijker prooi. 

VERDUNNING: hierbij zijn de veren wat lichter van kleur dan normaal.  

Komt zelden voor. 

MELANISME: doordat melanine-pigment, dat in de veren gevormd is, op 

plaatsen waar het normaal gesproken niet of niet in die mate voorkomt. 

Resultaat: een ander veerpatroon.   

(MEESTAL) NIET ERFELIJKE 

Ja, deze bestaan ook. Hierbij kan een vogel, bij het ouder worden, dus bij 

elke rui, kleur verliezen. Deze beginnen niet wit, maar eindigen zo. 

Soms kan je een zwarte kraai of een kauw tegenkomen die gevlekt is. 

Men denkt dat hier het veel eenzijdiger voedsel de oorzaak is, immers zij 

eten tegenwoordig grotendeels onze etensresten op. 

Al met al bestaat er een behoorlijke spraakverwarring, omdat verkeerde 

benamingen aan afwijkingen gegeven werden. 

(NOG) MEER WETEN?? Lees het boek “Zwarte merels, witte merels” van 

Hein van Grouw en Harvey van Diek: www.bornmeer.nl of via 

www.sovon.nl/webwinkel.nl    

  

Ik hoop dat ook jij dit interessant vond. 

Tot de volgende Meernieuws. 

Jan Kloppenburg.  

http://www.bornmeer.nl
http://www.sovon.nl/webwinkel.nl
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Geef heerlijke producten een tweede kans en tegen lage prijzen:  
 

Om te zorgen dat voedselproducten, die tegen de houdbaarheidsdatum aan 

zitten, niet hoeven worden weggegooid, is er een initiatief gestart:  

“To good to go”. 

Op dit platform bieden bakkers, supermarkten, restaurants en meer winkels, 

voedselproducten aan. Deze worden aan het eind van de dag heel goedkoop 

aangeboden, die anders toch misschien weggegooid hadden moeten wor-

den. De producten zijn allemaal nog goed, echter moeten wel snel worden 

geconsumeerd. Je weet niet precies wat je krijgt, echter de “To good to go” 

kartonnen tas is over het algemeen goed gevuld met voedselproducten. De 

waarde van zo’n voedseltas kan oplopen tot ±  € 18,-, welke je dan meekrijgt 

voor € 4,95. Dit biedt mensen de mogelijkheid om voedselproducten goed-

koop in te kopen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je misschien iets te veel 

producten krijgt om snel te consumeren, maar je kunt tegenwoordig ook 

heel veel invriezen, of je maakt andere mensen blij met je overbodige pro-

ducten. 

Om gebruik te maken van de “To good to go” dienst moet er een app wor-

den gedownload vanuit de App Store e/o Play Store. Met deze app kan er 

een “To good to go” tas worden besteld bij de aangesloten bakkers, super-

markten en winkels bij uw in de buurt. Mocht u dit graag willen en u bent 

misschien niet zo bekend met het downloaden e/o gebruiken van apps, 

vraag dan hulp aan iemand die hier verstand van heeft. 

Alle informatie over “To good to go” kunt u vinden op:  

https://toogoodtogo.nl/nl 

De internet reacties op deze “To good to go” actie zijn zeer positief. Dus doe 

er uw voordeel mee!  

Op deze manier kunt een positieve manier bijdragen aan voedselverspilling 

en kunt u ook nog geld besparen. 

Met vriendelijke groet, 

Marco de Bruin 

Red eten; Help de planeet;  ‘To good to Go’ 

https://toogoodtogo.nl/nl
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Mag ik anders zijn? 

Onze zoon Vincent heeft een psychische kwetsbaarheid. 

Hij is daar altijd open over geweest en wij, zijn ouders, 

zus en broer, ook.  

Vincent werkt als ervaringsdeskundige bij De Kentering 

in Nijmegen. Deze organisatie biedt 

‘cliëntondersteuning  en informatie aan mensen met een 

psychiatrische achtergrond of psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen’. 

Vincent schrijft columns voor hun Nieuwsbrief; een tekst over beeldvorming 

wil ik graag met u delen. Want vragen ook wij ons soms niet af: “Mag ik zijn 

wie ik ben?” 

Een beminde ander 

 “Mag ik anders zijn?” vraag ik me af, terwijl ik om me heen kijk naar mijn 

vrienden en familie. Ik ben niet anders dan de Vincent die ik altijd was, is de 

conclusie. Weliswaar ben ik psychisch uit de bocht gevlogen, opgenomen ge-

weest en heb ik vrijwel dagelijks last van wat ik ervaar als een psychische han-

dicap, maar voor mijn vrienden en familie ben ik Vincent. Dezelfde Vincent die 

ze kenden, voordat het mis ging of leerden kennen toen het al mis was. Geen 

van hen antwoordt: “Je bent iemand met wie psychisch iets mis is.” Ze weten 

het wel, maar dat is niet waar de vriendschap of familierelatie om draait. 

Beeldvorming is een kwestie van waar het vergrootglas op wordt gericht: op 

iemands zwakte of op iemands kwaliteiten; op de psychisch lijdende mede-

mens als patiënt of als mens. Gelukkig kiezen mijn vrienden en familie voor 

dat laatste. Als ik ze vraag mij te omschrijven, zeggen ze niet: ‘Je zit altijd in de 

put’. ‘Je bent zo snel moe’, maar komen met woorden als ‘betrokken’ en 

‘vriendelijk’. Ze zien me als iemand met wie je een interessante levensbeschou-

welijke discussie kunt voeren, die je om computeradvies kunt vragen of waar je 

leuke dingen mee kunt ondernemen als wandelen, fietsen of naar de film gaan. 

Ik wens iedereen toe mensen om zich heen te hebben die het vergrootglas rich-

ten op je goede, mooie en lieve kanten, die je zien als mens. Mijn tip als dat te 

weinig gebeurt: steek zelf je energie vooral in die mensen die je wél zien staan, 

die je zien als mens. Help zelf om je vergrootglas te richten op je goede kanten, 

door je passies te tonen, door zelf ook de blik te richten op de goede kanten van 

je medemensen. Met een glimlach en een woord van troost, met aandacht voor 

hún verhalen als het met jezelf even wat beter gaat, neem je mensen voor je in. 

En wees trouw aan de mensen die je trouw verdienen. Gelukkig verdienen 

mijn vrienden en familie het. Mag ik anders zijn? Ik mag een beminde ander 

zijn. En jij, lezer, mag dat ook. 

 

Vincent van Dongen 
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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: 

Mevr. N. Henkes-Jansen  uit   Hoofddorp 

Dhr. C.J.H. Mollers  uit  Zwanenburg 
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Ruimte voor  

uw  

advertentie 

Lazy Fitness (slot) 

Je bent nooit te oud om in beweging te 

komen, getuige een onderzoek dat ver-

meld staat in het boek Leef-tijd van Dee-

pak Chopra. 

Een team van gerontologen onderwierp 

de zwakste bewoners van een verzor-

gingshuis aan een training gewichtheffen. 

Na acht weken bleek gedegenereerd 

spierweefsel zich verbluffend te hebben 

hersteld, waren de coördinatie en het 

evenwicht  sterk verbeterd en was het  

gevoel actief in het leven te staan, teruggekeerd. Sommige proefpersonen 

die niet in staat waren geweest zonder hulp te lopen, konden nu ‘s nachts 

opstaan om naar de wc te gaan, waardoor hun gevoel van waardigheid te-

rugkeerde. 

Het wonderbaarlijkste aan deze prestaties was dat de jongste deelnemer 87 

en de oudste 96 jaar oud was.   

ik wens u een goede zomer met veel be-

weging. 

Els van Dongen-Caarls 
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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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