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Bij de voorplaat. 

Stelling van Amsterdam 

Fort van Hoofddorp, gebouwd rond 1904, is onderdeel van de Stel-

ling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed), een verdedigingsli-

nie op zo’n 15-20 kilometer rond het centrum van Amsterdam. Tij-

dens de Eerste en Tweede Wereldoorlog is het fort niet als zodanig 

gebruikt. Via de Geniedijk is het Fort bij Hoofddorp verbonden met 

Fort bij Aalsmeer en Kunstfort bij Vijfhuizen.  

Na een intensieve renovatie is het Fort van Hoofddorp sinds 

begin dit jaar open voor publiek. Of je nou meer wilt weten 

over de historie of architectuur van het forteiland, of gaat eten 

bij Vis aan de Linie, het openluchttheater bezoekt, wandelt 

door de tuin of op zoek bent naar lokale producten…op deze 

veelzijdige historische plek vind je het allemaal. 
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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 
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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, 

Altijd moet ik er even voor gaan zitten om een voorwoord 

te schrijven voor uw MeerNieuws. Het valt niet mee om iets 

gezelligs te schrijven als er nog maar zo weinig geregeld 

kan worden. 

Gelukkig heeft de evenementencommissie al iets kunnen organiseren. In 

dit nummer kunt u een terugblik lezen over een gezellige reis naar 

Zeeland. En er staan ook een paar activiteiten genoemd, die men voor de 

komende maanden wil realiseren. Wellicht is er iets bij waar u interesse in 

heeft en waar u graag aan deelneemt. Van harte aanbevolen. 

Op dinsdag 3 augustus hebben de leden van de evenementencommissie 

tijdens een gezellige lunch met bloemen en een attentie afscheid genomen 

van Piet v.d. Coevering als voorzitter van de EC.  

Piet blijft nog wel een tijdje ‘meegluren’ met alle activiteiten, maar dan wel 

op de achtergrond. 

Als afgevaardigde van het bestuur mocht ik bij deze lunch, die een verras-

sing was voor Piet,  aanwezig zijn en hem ook namens het bestuur bedan-

ken voor al zijn inzet tijdens 12,5 jaar voorzitterschap. Het was een gezelli-

ge middag. 

Ook mochten de leden die voor Child Life breien in juli weer bij elkaar 

komen. Samen met de dames van de quiltgroep werd het een gezellige 

middag in Het Fundament, waar veel verteld werd over het wel en wee 

van de laatste maanden, omdat we elkaar zo lang niet hadden ontmoet. 

Voor Child Life waren weer de nodige breisels gemaakt. Laten we hopen 

dat we deze afspraak iedere maand met elkaar kunnen voortzetten. 

Voor de mensen die graag bridgen en rummikuppen zijn er helaas nog 

geen afspraken gemaakt. Het bestuur heeft zich daar in de vergadering 

van augustus over gebogen, maar houdt nog een slag om de arm, omdat 

hiervoor toch de nodige maatregelen genomen moeten worden om de juis-

te afstand van elkaar te kunnen bewaren. We blijven nog steeds afhanke-

lijk van de corona maatregelen. Misschien worden die in de loop van au-

gustus weer aangepast en kan er met ingang van oktober meer geregeld 

worden. U wordt hiervan zeker op de hoogte gehouden. 
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Het bestuur hoopt het nieuwe verenigingsjaar in september positief te kun-

nen starten. Er liggen al enkele plannen op tafel die, als de coronamaatrege-

len het toelaten, om uitvoering vragen. Maar daarvoor hebben we wel een 

wens.   

 

Na de afgelopen jaarvergadering bestaat het bestuur uit vier leden. Omdat 

dit toch enigszins aan de krappe kant is, is het bestuur op zoek naar een of 

twee nieuwe bestuursleden. We hopen dat er onder onze leden mensen 

zijn, die actief mee willen denken en mee willen werken, zodat KBO Haar-

lemmermeer een levende en gezellige vereniging kan blijven. Denkt u met 

ons mee? 

Namens het bestuur wens ik u een goede start van het nieuwe verenigings-

jaar, waarin we elkaar, naar wij hopen, vaker mogen en kunnen ontmoeten. 

Het bestuur kijkt er naar uit en zendt u een hartelijke groet. 

 

Greet van Schaik, voorzitter. 
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Afscheid van de Evenementencommissie 

 

Op 3 augustus j.l.  is Piet van de Coevering  in het zonnetje gezet, 

ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Evenementen 

Commissie. Er werd hem door het bestuur een heerlijke lunch aan-

geboden. 

Piet heeft deze functie 12,5 jaar bekleed en dat op zich is al een 

“bronzen” medaille waard. 

Zijn verdiensten waren groot, een bekwaam bestuurder die be-

daard, met geduld en tact  zijn doel bereikte. Wij zullen hem node 

missen.... 

Het is enorm jammer dat Piet een punt zet achter zijn glansrijke car-

rière bij de K Haarlemmermeer, maar hij blijft gelukkig nog op de 

achtergrond mee draaien en hand- en spandiensten verlenen.  

Lieve Piet, wij willen je heel hartelijk bedanken voor alles, en wen-

sen je samen met Riet een heel fijn, gelukkig en rustiger leven toe.   

 

Evenementen Commissie. 

Bep, Ina, Juanita, Ydi en Tiny.  
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Dagtochten 

Zondag 29 augustus gaan we met Doelen Coach Service naar Tege-

len, de passiespelen beleven. Een bus vol gezellige mensen, die er een 

leuke dag van maken. Voor de deelnemers die bij thuiskomst in 

Hoofddorp (ca.18.30 uur) samen gaan eten hebben we tafels gereser-

veerd in het centrum. Dat wordt een fijne afsluiting van een mooie 

dag uit. Er is een enkele plaats vrij voor wie nog mee wil.. 

Dinsdag 9 november extra ingelast naar het Bijenhuis en de panne-

tjes. Het Bijenhuis is dé honingspecialist met een heuse bijenbele-

vingscentrum in Wageningen. Het betreft een eigen imkerij, winkel 

en diverse productieruimten waar u alles van te weten komt. 

Liefhebbers kunnen vast wel honing kopen. 

Rond het middaguur vertrekken we richting 

Terwolde en gaan we naar Kriebelz Brasserie 

waar we uit diverse pannetjes heerlijke stam-

potten kunnen nuttigen.                                                       

Kosten: € 45.= (incl. honinglekkernij en stamp-

pot pannetjes) Vertrektijd: 9.10 uur Van Stam-

plein en 9.40 uur Zeemanlaan Badhoevedorp. 

Aanmelden bij Ina Podt en/of Ydi Langenberg  

Donderdag 16 december naar de Orchideeënhoeve.  

Deze is geheel vernieuwd. Kosten: € 50.= (incl. entree, park, twee keer 

koffie met Apfelstrudel, luxe Kerstlunch en een orchidee mee naar 

huis) Aanmelden bij Ina Podt en/of Ydi Langenberg  

Nieuws van de Museumgroep 

Door de Corona was het lang niet mogelijk de musea te bezoeken. 

Gelukkig kan het weer, zij het onder voorwaarden. Toegangskaarten 

dienen vooraf besteld en betaald te worden. (Alle informatie vindt U 

op een aparte bijlage voor het Amsterdam Museum waar de Gouden 

Koets opgesteld staat.) Als U interesse hebt om dinsdag, 7 september 

met ons mee te gaan, kunt U zich aanmelden bij Juanita Boon, tele-

foon 023-5616626. De kaarten moeten vooraf worden besteld en be-

taald .   
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Wij zullen de kaarten als groep bestellen, waardoor wij dan een tijd-

slot toegewezen krijgen en op dat tijdstip ook naar binnen mogen.  

Als u opgeeft of u een museumjaarkaart heeft, een VIP kaart of ande-

re vrijgestelde kaart dan betaalt u slechts € 5.= voor de extra kosten 

van de expositie. Zonder deze kaarten is het tarief € 20.= (inclusief 

toeslag). Het bedrag per toegangskaart gelieve u bij aanmelden over 

te maken op rekening NL44INGB0697513521 t n v. P.v.d.Coevering 

o.v.v. Museum Amsterdam en uw telefoon nummer of emailadres. 

Het museum is een oud gebouw met vele op- en afstapjes. Dat vraagt 

wat extra inspanning voor het geval dat u minder goed loopt. We 

verzamelen bij NS station Hoofddorp: 9.45 uur. Vertrek trein uit 

Hoofddorp: 10.04 uur van perron 3 vervolgens koffie drinken bij 

Loetje t.o. Centraal station Amsterdam. Als tijdslot Amsterdam Mu-

seum stel ik voor 12.30 uur. Er hebben zich al 2 personen aangemeld, 

wie volgt? Alvorens huiswaarts te keren kunnen we gezellig een 

broodje of iets dergelijks eten……., Dit alles onder voorbehoud i.v.m 

corona regels. Als het lukt volgt in Oktober een bezoek aan de Her-

mitage voor de tentoonstelling “Romanovs in de ban van de ridders” 

Hartelijke groet Juanita Boon (namens de EC commissie) 

Ons bezoek aan de tuinen in Zeeland op 25 juni  

25 juni vertrokken we vroeg in de ochtend richting Zeeland alwaar 

we tuinen gingen bezoeken. Voor mij persoonlijk een feestelijk ge-

beuren omdat het de eerste keer was sinds het hele Corona gebeuren 

dat ik weer eens een mooie dagtocht kon maken. Op de heenweg 

werden we door Riet in de bus voorzien van koffie met heerlijke ge-

vulde koek. De eerste tuin die we bezochten was de 

Rozentuin van  Baalen. Een ware explosie van allerlei 

kleuren van vaste planten en geurende rozen.  Bij de 

tweede tuin, ’t Hof van Ravestein, kregen we een heer-

lijk en met zorg samengesteld lunchpakket. Koffie en 

thee werden verzorgd door de eigenaren van deze buitenplaats met 

een lange historische geschiedenis.  
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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.  

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 

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. 

De naam Ravestein gaat terug tot 1447. Anna van Borsele die door 

haar tweede huwelijk met Adolf van Kleef, heer van Ravestein en Wij-

nendale de titel van ‘Vrouwe van  Ravestein’ verwierf. Het kasteel dat 

nu beheerd wordt door de familie van Montfrans, wordt omringd 

door een vierkante gracht. Ook vind je er o.a. een kikkerput, kinder-

bos, een prachtige rozenpoort, en natuurlijk ook hier weer weeldige, 

geurende rozenperken en allerlei vaste planten. Als laatste werd de 

Tuin Louise van den Akker bezocht. Een wandeltuin van 2300 m2 met 

taxus en buxushagen. Deze tuin werd op kleur aangelegd en er staan 

ongeveer ook 200 rozen die bijna allemaal gecombineerd zijn met vas-

te planten. Het middengedeelte van deze tuin bestaat uit een gazon 

met een vijver van oude stenen en er is een hortensia border gecombi-

neerd met vaste planten op kleur. Hier werd een prachtige, bloemrijke 

dag afgesloten met koffie / thee met koek. In de bus terug werden we 

ook nog door Riet getrakteerd op een glaasje wijn. Kortom, het was 

weer een prachtige ervaring en zeker voor  herhaling vatbaar. Aldus 
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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 

OPROEP VAN HET BESTUUR 

Tijdens onze Algemene Jaarvergadering in mei hebben we afscheid 

genomen van drie bestuursleden. 

Gelukkig hebben we toen de functie van secretaris, die tot dan vacant 

was, weer kunnen invullen en een nieuwe penningmeester mogen be-

groeten. Nu bestaat het bestuur nog uit vier leden, de voorzitter, de 

secretaris, de penningmeester en een lid die het ledenbestand van 

KBO-Haarlemmermeer bijhoudt. De secretaris is tevens onze contact-

persoon voor de PR commissie. 

Het bestuur is naarstig op zoek naar aanvulling in de vorm van een of 

twee bestuursleden voor algemene zaken. Mensen die binnen het be-

stuur hand en span diensten kunnen verrichten en bij kunnen sprin-

gen bij het organiseren van bestuursactiviteiten.   

Bent u het KBO-lid dat wij zoeken? Neemt u dan contact op met een 

van de bestuursleden. U vindt onze gegevens achter in deze Meer-

Nieuws. Wij kijken uit naar uw reactie. 
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The Good Liar 

Betty McLeish is een rustige Engelse vrouw die 

haar man is kwijtgeraakt en kwetsbaar is in die 

zin dat ze veel empathie heeft met mensen. Ze 

is niet rijk, maar heeft een goed leven. Toch 

mist ze gezelschap en iemand om naar het the-

ater of de bioscoop te gaan of uit eten. Ze gaat 

online en vindt Roy Courtnay, een charmante 

en grappige man, maar met een crimineel ver-

leden. 

Deze 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 zichzelf erop dat hij om haar geeft. Als de 

twee naar elkaar toe groeien verandert een eenvoudige zwendel in een niét 

eenvoudige situatie. 

Omdat we na afloop van de film nog even na willen praten, is er om 13.45 

uur koffie/thee en beginnen 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. 

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.  

SAMEN IN GEPREK over  

De film The Good Liar 

op donderdag 9 september 2021 van 14.00 

tot 16.00 uur in het Parochiehuis, Kruisweg 

1073, Hoofddorp. Opgave  nodig,  

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  

mailto:welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl
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WELZIJN -omzien naar elkaar- 

Eenzaamheid bij ouderen 

In het najaar van 2020 werd ik opge-

beld door Isabella, een leerlinge van 

het Haarlemmermeer Lyceum. Samen 

met drie  andere zesdeklassers van 

het VWO maakte ze voor het vak 

maatschappijleer een werkstuk over 

eenzaamheid bij ouderen. Hun vraag 

was: “Hoe kan de eenzaamheid onder 

ouderen in de Haarlemmermeer het 

beste worden verholpen?” 

Als ouderenadviseur van de KBO wilde ze mij daarover interviewen. Ik wil-

de haar graag behulpzaam zijn. Uiteraard moest het vanwege corona telefo-

nisch gebeuren. Jammer, want wanneer wij elkaar fysiek hadden ontmoet, 

hadden we dieper op het onderwerp in kunnen gaan. 

Ik  was nieuwsgierig naar het resultaat en vroeg haar het werkstuk aan mij 

op te sturen. Nadat het project in april 2021 was afgerond, heeft ze dat ook 

gedaan.  

Enkele citaten uit het werkstuk: 

• In een verzorgingsstaat is de staat verantwoordelijk voor het welzijn van 

de burgers. Zij zorgt voor sociale voorzieningen, zoals goed onderwijs en 

een goede gezondheidszorg. Bij welzijn gaat het om de geestelijke en licha-

melijke gezondheid van de burgers. Hieronder wordt ook Eenzaamheid 

verstaan. 

• Nu er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de verzorgingsstaat (zoals 

minder geld, personeelstekort) moeten ouderen het eerder zelf zien op te 

lossen. Men zal tijdig naar een netwerk moeten zoeken en regelen dat het 

contact met anderen genoeg is voor het moment dat we ouder worden. 

• Helaas liggen de belangen van velen ergens anders dan bij de zorg voor 

ouderen. Het is nu eenmaal zo dat men gefocust is op het werk, het eigen 

gezin en simpelweg geen tijd heeft om te denken aan de ouderen of aan de 

eigen toekomst als oudere. Het gevolg van deze kettingreactie is eenzaam-

heid.  
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• In vroegere generaties was het normaal om bij familie te wonen. Mensen 

voelden zich daardoor minder snel eenzaam omdat er altijd genoeg steun 

was van anderen. Daarnaast lag de levensverwachting van de mens in 

vroegere generaties lager (70,3 jaar) dan tegenwoordig (80,5 jaar) met als 

gevolg dat de kans op eenzaamheid tegenwoordig groter is onder deze 

leeftijdsgroep. 

• Uit internationale cijfers blijkt dat 8,3% van de ouderen in Nederland zich 

eenzaam voelt, waarmee Nederland op de twaalfde plek eindigt. Italië 

staat op de eerste plek met maar liefst 25,4% van de ouderen die zich wel 

eens eenzaam voelt. In Nederland beschermen de hoge welvaart en goede 

sociale zekerheidsvoorzieningen juist tegen eenzaamheid. 

• Veel ouderen voelen zich ook in gezelschap eenzaam (dagbesteding, ver-

zorgingshuis) omdat ze behoefte hebben aan contact met mensen die 

dichtbij ze staan en die ze echt goed kennen (bijvoorbeeld hun directe fa-

milie) of omdat ze de activiteiten niet leuk vinden. 

• De gezondheidsrisico’s nemen toe bij ouderen die eenzaamheid ervaren.  

Er is een verhoogde kans op depressie, alzheimer en hartziekten. Boven-

dien zorgt eenzaamheid ervoor dat mensen minder snel activiteiten on-

dernemen. Eenzaamheid veroorzaakt een negatieve kijk op het leven en 

een gevoel van leegte.  

• Ouderen beschikken over heel veel kennis, wijsheid en ervaringen. Oude-

ren die bij de maatschappij worden betrokken, maken het leven van ande-

ren rijker door hun levenservaringen. Ouderen die zich eenzaam voelen 

trekken zich terug waardoor minder wijsheden van hen worden overge-

bracht aan jongere generaties  

Het voorstel van de leerlingen 

Voor ons initiatief willen wij ons vooral richten op het feit dat ouderen zich 

vooral na vier uur in de middag eenzaam voelen. Door de pandemie zijn 

ouderen rond het avondeten nog eenzamer aangezien er niet echt iemand op 

bezoek kan komen. Ons advies aan de gemeente Haarlemmermeer is om een 

wekelijks gesprek via een tablet of computer te organiseren waar alle oude-

ren vrijblijvend aan mogen deelnemen.  
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Dit gesprek (zoom-call) zal rond het avondeten plaatsvinden, zodat ouderen 

samen met elkaar kunnen praten en eten. Het initiatief is geslaagd als blijkt 

dat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen en ze het gezellig 

vinden om tijdens de zoom-call met leeftijdsgenoten te praten. De activiteit 

vindt (online) plaats bij iedereen thuis. De ouderen hebben een tablet of een 

ander elektronisch apparaat nodig om met de zoommeting te kunnen mee-

doen. 

Mijn gedachten over het initiatief 

Ik vind het bijzonder sympathiek dat de meisjes dit onderwerp hebben ge-

kozen en zich hebben proberen in te leven in eenzaamheid bij ouderen 

Ze schrijven dat ze er veel van hebben geleerd: “Dit initiatief heeft ons ook 

geïnspireerd om ons na het afronden van deze praktische opdracht verder in te 

zetten om eenzaamheid te bestrijden aangezien we veel over de gevolgen ervan heb-

ben geleerd en we hier erg van geschrokken zijn. Eenzaamheid onder ouderen in de 

Haarlemmermeer is (zeker in een pandemie) een groot maatschappelijk probleem 

waar zo veel mogelijk mensen zich voor moeten gaan inzetten. 

Zij hebben het plan kleinschalig uitgevoerd bij een verzorgingshuis met een 

aardig resultaat. Voor een uitgebreidere opzet zou wellicht de gemeente i.c. 

MeerWaarde ingeschakeld moeten worden. En zouden ouderen met elkaar 

niet een “zoom-call” kunnen opzetten? Veel ouderen hebben al een tablet of 

zouden deze aan kunnen schaffen. Zij die handig zijn in het omgaan met 

social media zouden anderen daarbij van dienst kunnen zijn.  

 

Wellicht zal dit in de toekomst nog eens gaan ge-

beuren, maar ik ben zo positief om te denken dat 

voor dit gerealiseerd is er weer in wijkcentra en 

kerken samen gegeten kan worden. 

Els van Dongen-Caarls 

Met dank aan Tessa, Isabella, Shaila en Mahnaz. 
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Een oproep van KBO-PCOB 

 

Het Nationaal Seniorenpanel zoekt 

nieuwe panelleden  

 

Het Nationaal Seniorenpanel is een initiatief van KBO-PCOB, en in het le-

ven geroepen om de stem van de 50+er in Nederland hoorbaar te maken. 

Het Nationaal Seniorenpanel wil een stem geven aan alle 50-plussers in Ne-

derland. Op dit moment nemen al ruim 2.000 senioren deel aan de onder-

zoeken. En om die stem nog meer kracht te geven, zoeken we nieuwe pa-

nelleden.  

Senior zijn is een waardevolle, veelkleurige levensfase waarin tijd is voor 

nieuwe ervaringen en ontmoetingen.  Neemt u deel aan het Seniorenpanel, 

dan helpt u direct mee deze stem te laten horen. En dat is belangrijk! 

Door uw mening te geven, maar ook uw kennis en ervaring te delen over 

thema’s als wonen, welzijn, veiligheid en digitalisering, helpt u ons de be-

langen van alle 50+ers in ons land te behartigen en een gezicht te geven 

richting beleidsmakers. Zo zorgt u er mede voor dat we een samenleving 

maken waarin senioren volop meedoen en uw waardevolle inbreng gezien 

wordt. En daar blijft het niet bij. Ook streven we er naar producten en dien-

sten te optimaliseren naar de wensen van de 50+er en u te voorzien van in-

formatie die voor u relevant is. 

Kortom: met dit panel geven wij u een stem! 

U kunt zich opgeven via www.nationaalseniorenpanel.nl 

 

 

http://www.nationaalseniorenpanel.nl
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Zet dit in uw agenda:  

Het KBO-PCOB  

Online Inspiratie Evenement!  

 

Op 28 september vindt er een groot Online Inspiratie Evenement 

plaats. Alle leden van de KBO/PCOB zijn hiervoor uitgenodigd. 

Met verschillende trainingen, lezingen, leuke (digitale) groepsactivi-

teiten en natuurlijk een kleine borrel, belooft het een feestelijke dag te 

worden. Het gehele programma is vanuit huis te bekijken 

 

Het programma  

Het afgelopen jaar stond voor veel senioren in het teken van plotse-

linge eenzaamheid en een sociaal isolement. Dit gaat ten koste van 

fysieke en mentale veerkracht. Daarom organiseert de KBO/PCOB  

dit evenement, waarin de thema’s zingeving, gezondheid, lichaams-

beweging en omzien naar elkaar centraal staan. Bovendien introdu-

ceren we de KBO-PCOB Academie, een online platform waar we al-

lerlei leerzame en leuke programma’s aanbieden. Het wordt dé digi-

tale ontmoetingsplek waar senioren zich kunnen verzamelen om el-

kaar te inspireren en te helpen!  

Zet dus 28 september vanaf 10:00 uur in uw agenda 
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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 

Deze periode hebben zich geen nieuwe leden aangemeld! 
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Vallen 

Elke 6 minuten belandt een 55-plusser in 

het ziekenhuis door een val. Vallen wordt 

wel ‘de grootste sluipmoordenaar onder 

senioren’ genoemd. Met informatie en 

voorlichting zet KBO-PCOB in op preven-

tie. Belangrijk nu steeds meer ouderen 

steeds langer thuis wonen. 

De oorzaken van een val in huis zijn meest-

al heel alledaags. U stapt met natte voeten 

op de gladde badkamervloer en glijdt uit. 

Of u wilt even snel naar beneden omdat daar de telefoon gaat. Haastig lopen, 

losse spullen op de trap of een gladde traptrede is genoeg om een nare val te 

veroorzaken. Op de website van de KBO/PCOB  krijgt u praktische tips om 

de kans op een val in huis aanzienlijk te verkleinen. 

Hoe voorkomt u vallen? Hieronder alvast een paar voorbeelden: 

Haal drempels weg 

Als dat niet kan, zorg er dan voor dat de randen van de drempels afge-

schuind zijn. Monteer bij opstapjes een goed aansluitende schuine plank. Dat 

verkleint de kans op struikelen. 

Ga niet rennen als u gebeld wordt 

Draag uw mobiele telefoon bij u. Heeft u (ook) een vaste telefoon; zet op elke 

verdieping een telefoon neer. 

Gebruik een intercom 

Sommige telefoons zijn ook als intercom te gebruiken, verkrijgbaar bij elektro

-speciaalzaken en telefoonwinkels. 

Haal kleedjes weg 

Wilt u dit niet? Zorg dan dat er een goede antisliplaag onder zit of plaats een 

antislipmat. Deze zijn te koop bij de bouwmarkt. 

 

Zie verder op www.kbo-pcob.nl/speerpunten/veiligheid 

http://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/veiligheid
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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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