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Het Fort bij Vijfhuizen: veelzijdig werelderfgoed monument 
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Bij de voorplaat. 

Het fort bij Vijfhuizen is ook onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een 

19de-eeuwse verdedigingslinie rond de hoofdstad. De Stelling bestaat uit 

een ring van forten, batterijen, talrijke dijken, sluizen en inundatiepolders. 

Bij de dreiging van een vijandig leger zouden dijken worden doorbroken en 

ontstond een gigantische ring van water. De Stelling is een hoogtepunt van 

defensieve en waterstaatkundige techniek en werd in 1996 door Unesco 

uitgeroepen tot Werelderfgoed dat behouden moet blijven voor toekomsti-

ge generaties. 

Sinds 2012 zwaait horeca-echtpaar Radboud en Ubavka Bos de scepter in 

Restaurant ’t Fort. In acht jaar tijd hebben ze het forse etablissement dat be-

staat uit vijf boogvormige ruimtes, een kazemat, de kruidloods en een voor- 

en achterterras doen uitgroeien tot een van de meest populaire lunch & di-

ner- feest- en vergaderlocaties in de regio. Exposities in het restaurant, the-

ma-evenementen en tal van kunstuitingen in en rondom het horecabedrijf 

sluiten naadloos aan bij de activiteiten van het belendende Kunstfort, waar 

Radboud en Ubavka een uitstekend contact mee onderhouden. Restaurant 

’t Fort ademt de sfeer van vroeger tijden in een oase van rust en groen. De 

veelgeprezen gastvrijheid en het culinaire vakmanschap hebben een heel 

nieuw elan gegeven aan deze historische locatie. 
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Inleveren kopij voor het nummer (220) van MeerNieuws  

uiterlijk op .11-11-2021  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 

Senioren bus van de SV- HN  0650556783  (reserveren tussen 18:30 en 19:30) 

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

We schrijven oktober, dus de herfst heeft weer zijn intrede 

gedaan in het land. Mogen we dit jaar prachtige herfstkleu-

ren aan de bomen verwachten, of komen herfststormen ons 

land bezoeken en is al het blad in een keer van de bomen? Het wordt ge-

woon afwachten. 

Net zo goed als we moeten afwachten hoe het de komende tijd met de ge-

zondheid van ons allen gaat. Ik hoop dat iedereen nu gezond is en weer 

uitkijkt naar alle activiteiten die wij als KBO Haarlemmermeer  voor u 

kunnen organiseren. Want we mogen weer bij elkaar komen! Wel aange-

past aan de geldende normen, die voorgeschreven zijn, maar toch.  

Begin september zijn we weer gestart met de bridge- en rummykub mid-

dagen. Daar werd reikhalzend naar uitgekeken door de deelnemers. Ik 

wens hen allemaal weer gezellige middagen met veel speelplezier. 

De Samen in Gesprek middagen worden weer opgestart. Hierover vindt u 

steeds de nodige informatie in ons MeerNieuws.  Is er een onderwerp bij 

dat u interesseert, u bent van harte welkom.  

Ook de evenementen / activiteitencommissie is weer hard aan de slag om 

gezellige uitjes uit te zoeken, voor elk wat wils. Eind augustus is men naar 

de uitvoering van de Passiespelen in Tegelen geweest. Op pagina 6 vindt u 

hierover in het blad een verslag. 

Het bestuur heeft in de afgelopen vergadering gelukkig weer activiteiten 

op de agenda kunnen zetten, die in de loop van het komende KBO jaar 

hopelijk ten uitvoer gebracht kunnen worden. Hierover wordt u tijdig ge-

ïnformeerd.  

Al in een eerdere MeerNieuws heb ik u geïnformeerd over de Nieuwsbrief 

van onze KBO afdeling. Bent u geabonneerd op de Nieuwsbrief? Leest u 

binnenkort dan vooral het bericht over de RABO Sponsoractie!  Bent u nog 

niet geabonneerd en hebt u een emailadres? Meldt u dan aan voor deze 

Nieuwsbrief, want soms zijn er berichten die niet in MeerNieuws geplaatst 

kunnen worden omdat ze te laat binnen komen bij de redactie. Ook kan 

het voorkomen dat er een actie is, die georganiseerd wordt tussen twee 

uitgaven van MeerNieuws in. 

Het doorgeven van uw email adres op: 

 kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl is voldoende om van alle berich-

ten op de hoogte te  blijven. Doet u mee? 

mailto:kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl
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Tot slot nog een belangrijke mededeling. Eerder dan andere jaren treft u bij 

deze MeerNieuws uw jaar nota aan.  Dit omdat er bij de komende uitgave in 

november een bijlage zal zijn van KBO Noord-Holland. En om het de bezor-

gers van uw blad niet al te moeilijk te maken, heeft het bestuur besloten de 

nota voor volgend jaar deze keer een maand eerder bij te sluiten. Misschien 

ook handig om die al voor de ‘dure’ decembermaand te ontvangen!  Het be-

stuur rekent weer op uw bijdrage, waarvoor onze dank. Tot slot wens ik u, 

mede namens het bestuur, weer een goede tijd toe. Blijf gezond, blijf met 

elkaar in contact en natuurlijk zien we u graag tijdens een van onze bijeen-

komsten. 

Greet van Schaik, voorzitter 

 

P.S.  Blijft u nog met ons meedenken hoe we nieuwe bestuursleden kunnen 

werven??? 

 

Naar de Passiespelen in Tegelen 

Wat heerlijk dat de evenementencommissie de Passie-

spelen in hun programma had opgenomen. Alle 24 

KBO leden en de 4 introducés hebben genoten van het spel. Daarnaast 

vond ik de busreis ook aangenaam, gezellig gepraat met mensen die voor 

me zaten. Een van hen zei: “Ik moest ook maar lid worden van de KBO.” 

Dat heb ik natuurlijk aangemoedigd.   

Het was heel attent van Doelen Coach (de busonderneming) dat we op 

de heenreis koffie met een ‘odekoek’ kregen. Op de terugreis kon je een 

drankje kopen. Het was zo grappig om Riet Filius, de medewerkster van 

Doelen Coach, heen en weer te zien lopen met kopjes koffie, geschonken 

uit een kan die in het midden van de bus 

stond. 22 mensen gingen mee naar restau-

rant De Beren voor een driegangenmenu. Ik 

vind het altijd heel prettig om KBO leden te 

leren kennen of nader te leren kennen. En 

daar was tijdens dit etentje alle gelegenheid 

voor.  

Zie voor het verslag de volgende bladzijde. 

Els van Dongen-Caarls. 
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HEM ACHTERNA, een Passiespel 

Zaterdag 28 augustus bezochten mijn man en ik de Cenakelkerk in Heilig 

Landstichting. De wanden en het plafond van deze kerk zijn voorzien van 

prachtige Bijbelse voorstellingen, geschilderd door Piet Gerrits in de periode 

1921-1932. Ik schreef in het gastenboek: “Als Gerrits in deze tijd de Bijbelse 

verhalen had geschilderd zou hij de vrouwen een veel prominentere plaats 

hebben gegeven”.  

Spel van sterke vrouwen 

Zondag 29 augustus gingen 

we met onze KBO mee naar 

de Passiespelen in Tegelen. 

En inderdaad: de regisseur 

en de tekstschrijvers van de-

ze tijd geven vrouwen de 

plaats die hen toekomt. Zij 

worden gezien: Maria, de 

moeder van Jezus, Maria 

Magdalena, de moeder van 

Judas, de vrouw van Pilatus 

en vele anderen  

Heel  bijzonder vond ik het spel van een (puber) meisje in een opvallend 

gele jurk. Zij is de dochter van de vrouw die van overspel beschuldigd 

wordt. Deze vrouw heeft van de schrijvers de naam Martha gekregen en 

haar dochter wordt Ruby genoemd. Martha houdt van haar man, hij kan 

heel lief zijn, maar ze wordt ook geregeld in elkaar geslagen. Dat is waar-

schijnlijk de reden dat Ruby niets van die vredelievende profeet uit Naza-

reth moet hebben, ze stelt hem allerlei cynische vragen.  

Wanneer haar moeder gestenigd dreigt te worden en alle aandacht naar die 

scène gaat, zie je Ruby in haar gele jurk als een dolle door Jeruzalem rennen. 

Je kunt aanvoelen dat ze op zoek is naar Jezus, dat ze voelt: “Als er iemand 

is die mijn moeder kan redden, is hij het wel!” De mensen staan met stenen 

in hun handen: nog even en dan zal ze van alle kanten bekogeld worden. 

Dan zegt Jezus: “Wie zonder zonden is, moet maar de eerste steen werpen.” 

De armen gaan naar omlaag, de stenen kletteren op de grond en de mensen 

druipen af. Later in het spel zien we hoe het niet Simon van Cyrene is die 

Jezus helpt het kruis te dragen, maar Ruby. Ze is een volgeling van hem ge-

worden. 
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Maria Magdalena en de opstanding 

Een van mijn liefste Bijbelse figuren is Maria Magdalena. In een monoloog 

vertelt ze over haar relatie met Jezus. “Wij waren meer dan vrienden, wij 

waren zielsverwanten”.  Niemand van de volgelingen begreep hem zo goed 

als de Magdaleense. De vier evangelies geven aan dat zij de belangrijkste 

getuige is van de opstanding van Jezus, maar, in het boek De handelingen van 

de apostelen lijkt het of zij er niet meer toe doet. Echter, uit evangelies die niet 

in de officiële Bijbel zijn opgenomen, kun je opmaken dat juist zij degene is 

die het er niet bij laat zitten na zijn dood, dat zij door wil gaan met waarmee 

hij begonnen is, want, zegt ze in het spel,: “Zijn verhaal doorgeven is het eni-

ge antwoord op zijn dood.”  

Indrukwekkend is de slotscène. De volgelingen van Jezus verlaten Jeruza-

lem, midden tussen hen in loopt Jezus. Hij is opgestaan in hen. Zij gaan 

HEM ACHTERNA.  

Els van Dongen-Caarls 

Grootste Museum van Nederland 

“In het buitenland is het heel normaal om een kerk van binnen te bekijken. 

Toch lopen veel mensen er in Nederland ongemerkt aan voorbij. En dat ter-

wijl Nederlandse kerken de prachtigste kunstvoorwerpen herbergen, ge-

maakt door de beste kunstenaars en opgenomen in magistrale decors. Met 

elkaar vormen ze het Grootste Museum van Nederland. Museum Catharij-

neconvent, vijftien kerken  

(waaronder de Cenakelkerk), en twee synagogen staan aan de basis van dit 

bijzondere project. De verborgen topkunst van Nederland wordt zo toegan-

kelijk gemaakt voor iedereen. 

De Cenakelkerk 

Geïnspireerd door een pelgrimsreis naar Palestina maakten architect Jan 

Stuyt en kunstenaar Piet Gerrits aan het begin van de 20e eeuw in opdracht 

van priester Arnold Suys dit rooms-katholieke totaalkunstwerk. 

Wanneer je de Cenakelkerk binnenloopt word je overweldigt door een rijk-

dom aan kleuren. Alle wanden zijn voorzien van figuratieve en decoratieve 

voorstellingen. De details, het landschap, de architectuur, de kledij en de 

gezichtsuitdrukkingen vertellen je Bijbelse verhalen. Een bezoek aan deze 

kerk is als een wandeling door een prachtig geïllustreerde Bijbel”.  
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VINCENT VAN GOGH. 

De domineeszoon uit Zundert zou de beroemdste Nederlandse schilder 

worden na de 17eeeuw.Dat kon hij echter niet bevroeden, toen hij in 1890 

een einde maakte aan zijn veelbewogen leven. Hij werd in 1853 geboren in 

een welgestelde familie. Hij was een lastig kind en als volwassene onaange-

past. Als 16 jarige werkte hij als jongste bediende in de kunsthandel van zijn 

oom. Hij werd overgeplaatst naar het Londense filiaal. Daar kreeg hij met 

een afgewezen liefde te maken , waardoor hij veranderde in een godsdien-

stig en eenzelvig mens. Hij kreeg nog een kans in Parijs, maar echt lukken 

deed het niet en dus koos hij ervoor om Gods woord te verspreiden, maar 

ook dat ging mis. Zijn broer Theo was zijn steun en toeverlaat en die heeft 

destijds over hem gezegd: “Hij heeft de wereld aan zich voorbij zien trekken 

en hij heeft zich hieruit teruggetrokken. Nu moeten we zien dat hij een genie 

is. En ik geloof het! .“ Hij vertrok naar de Provence waar de lente was begon-

nen, die betoverend mooi was.  

(J)odenkoek  (zie item op pagina 5) 

De gele blikken gevuld met de overheerlijke jodenkoeken, wie kent ze niet? 

Sinds kort hebben de koeken een nieuwe eigenaar, bakkersfamilie Pater. De 

koeken blijven even lekker, maar krijgen wel een nieuwe naam: Odekoeken. 

Bakkerij Lotus Bakeries uit Geldrop, die de koeken bakt onder de naam 

'Echte Enkhuizer jodekoek', zegt desgevraagd eveneens een naamsverande-

ring te overwegen. 

Bron AD.nl 19 feb. 2021 
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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  

Hij penseelde met krachtige 

streken in ongebruikelijke 

kleuren die het betoverende 

voorjaar duidelijk aantonen. 

Ook de sterrennachten die 

hij schildert zijn van  uitzon-

derlijke kleuren en composi-

tie. Door extreme krijsende 

kleuren te gebruiken pro-

beerde hij het wezenlijke 

vast te leggen.   

De schilderijen zijn geschilderd toen hij verbleef in de psychiatrische kli-

niek in de Provence. Het schilderij wordt gerekend tot de beroemdste  

kunstwerken uit de kunstgeschiedenis aller tijden. Het behoort tot de abso-

lute topstukken van het Museum of Modern Art in New York. Zijn zelfpor-

tretten laten geen frisse, vrolijke jongeman zien maar een tobberige, oude 

man terwijl hij pas 35 jaar was! Zijn geweldige oeuvre is, ondanks zijn tra-

gisch levenseinde, geen werk van een psychopaat. Het is de kunst van een 

man, die gekweld werd en zich bedreigd voelde in zijn bestaan en daar-

door zocht naar een kunst die mooi en jong was.  

Helaas was de gunst van het publiek een doorslaggevende factor of er wél 

of geen succes was. Op 27 juli 1890 schoot van Gogh zich in de borst in een 

veld bij Auvers. Twee dagen later overleed hij in het bijzijn van zijn broer 

Theo. Hij was uit balans, stond letterlijk niet meer stevig op zijn benen. Ook 

was hij uitgeput door zijn harde werken en de hoge eisen die hij aan zich-

zelf stelde. Hij voelde zich mislukt als mens en als kunstenaar. Rond 1912-

1914 was er enige belangstelling voor zijn werk en dat dit 75 jaar later mil-

joenen zou opleveren, zou zijn gemoedsrust allerminst ten goede zijn geko-

men. De foto toont het uitbundige voorjaar in de Provence, de sterrennacht 

boven de Rhône en de beroemde sterrenwacht.  

Bron:  Wikipedia en Rond 1900.  

Tiny v.an den Wollenberg 
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De bus van de Seniorenverenigingen Haarlemmermeer Noord  

rijdt  ook weer voor  KBO–leden 
Op werkdagen tussen  08:30 en 17:00 uur kunt u gebruik maken van de bus 

deze  rijdt voor € 1,70 enkele reis of  € 3,20 retour naar alle bestemmingen binnen   

Haarlemmermeer Noord 

wilt u naar bestemmingen  daarbuiten dan  betaalt u meer. 

Voor vragen: businfo@sv-hn.nl 

Reserveren tussen 18:30 en 19:30 op 0650556783 

Let op, voicemail wordt niet afgeluisterd 
de bus kan  alleen  blijven rijden  met uw steun 

Elke gift, hoe  klein ook, is welkom 

 

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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Beste KBO-Leden,  

KBO-Haarlemmermeer bankiert bij de RABOBANK Regio 

Schiphol en heeft zich bij deze bank ingeschreven voor   

  RABO Club Support  

De RABOBANK voegt elk jaar een deel van haar winst, het zogenaamde co-

öperatief dividend, toe aan het Rabobank Regio Schiphol Coöperatiefonds. 

De middelen uit dit fonds zijn speciaal bedoeld om ideeën bij u in de buurt te 

steunen, ideeën die echt iets betekenen voor de samenleving, die helpen onze 

lokale omgeving beter of mooier te maken. Ieder jaar heeft de bank nog een 

extra actie om, conform haar coöperatieve gedachtengoed, een deel van haar 

winst te gebruiken om initiatieven te ondersteunen waar onze lokale samen-

leving van profiteert:  

RABO ClubSupport 

 

De BANK heeft in 2020 € 15.000.000 verdeeld over 30.310 verenigingen. Er 

hebben in totaal 500.000 leden gestemd voor een vereniging. 

Met RABO Club Support biedt de bank circa 300 lokale verenigingen en 

stichtingen de mogelijkheid een donatie te verdienen voor de clubkas.   

STEM OP KBO-HAARLEMMERMEER 

Bent u lid van de RABOBANK Regio Schiphol? U kunt alleen stemmen via 

de app of als u bent ingelogd op de website van de RABO Bank. Daarom 

heeft  u geen stemcode meer nodig.  

 U kunt stemmen vanaf 4 oktober tot 24 oktober 2021 

NOG GEEN LID VAN DE RABOBANK 

Lid worden kan heel eenvoudig via de Rabo app. Lid worden is gratis en het 

mooie is: daarna mag u meteen stemmen op uw favoriete club. Onder 

‘Lidmaatschap’ leest u wat het inhoudt en kunt u zich meteen aanmelden. 

ELKE STEM IS GELD WAARD! 

Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des 

te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.  

U mag 3 maal uw stem uitbrengen, dit mag ook op dezelfde organisatie 

(KBO Haarlemmermeer) kijk wel goed naar de site want er staan meerdere 

KBO afdelingen op kies de juiste,  dus KBO Haarlemmermeer.  

STEUN ONS!  

Overtuig ook uw familieleden, vrienden en kennissen met een RABO-

rekening hun stem uit te brengen op KBO-Haarlemmermeer.  

https://www.rabobank.nl/leden
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In voorgaande jaren hebben we als Samen in Gesprek verschillende kerken 

in Hoofddorp bezocht. 

Van harte nodigen wij u uit om op donderdag 14 oktober mee te gaan naar 

de R.K. kerk in Halfweg.  

De kerk is gelegen aan de Doctor Schaepmanstraat. 

We zouden het bijzonder fijn vinden om juist onze leden uit Halfweg/

Zwanenburg daar te ontmoeten. 

De bijeenkomst is van 14.00uur tot + 16.00uur. 

Henny Terwijn, die ons zal rondleiden, schrijft over de kerk: 

“De Onze Lieve Vrouw Geboortekerk is opnieuw in gebruik genomen na een 

enorme verbouwing en renovatie. Het kerkgebouw was te groot geworden 

voor de kleiner wordende gemeenschap en bouw- en onderhoud technisch in 

slechte staat. Na onderzoek en in overleg met de gemeente en het bisdom 

Haarlem-Amsterdam, werd besloten tot het halveren van het gebouw. 

Een jaar lang is er keihard gewerkt om dit alles te realiseren. Het resultaat is 

meer dan alleen maar mooi.  

De kerk werd in 1928 in de stijl van de Amsterdamse school ontworpen en 

gebouwd door Jan Kuijt (1844-1944). Bij de heropening van de kerk was de 

zoon van de architect zeer ingenomen met de wijzigingen en de halvering, 

veel van de oude stijl is dan ook bewaard gebleven maar er zijn natuurlijk 

ook nieuwe kunstwerken toegevoegd.” 

Door middel van een presentatie en een korte film kunnen we horen en zien 

hoe een en ander tot stand is gekomen. 

 

SAMEN IN GEPREK IN en OVER  een 

bijzondere kerk 

 

Verterek op donderdag 14 oktober 13;15 uur 

vanaf het kerkplein van de Joannes de Do-

per Parochie, Kruisweg 1073, Hoofddorp.  

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  
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Wij vragen onze leden in Hoofddorp zich op te geven. We vertrekken geza-

menlijk met auto’s vanaf het kerkplein van de Joannes de Doper om 

13.15uur. 

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

Dongen: welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl. Graag horen we van u of u met 

de eigen auto gaat en anderen mee kunt nemen of dat uzelf mee wilt rijden.  

Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee en de kerk. 

 

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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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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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.  

Dhr. A.C. Schaap   uit   Hoofddorp 

 Kom in  

beweging.  
Van 27 september 

tot en met 4 okto-

ber 2021 is de 

Week van de  

Valpreventie.  
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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 
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“Wij hebben het mooiste vak van de wereld” 

Toen Els van Dongen vroeg of ik een stukje voor het KBO-blad wilde 

schrijven waren dat de eerste woorden die in mij opkwamen. Na het 

overlijden van mijn schoonvader 15 jaar geleden (ik was werkzaam in de 

automobielsector) besloot ik me te verdiepen in het beroep uitvaartver-

zorger. Ik was er al een tijdje achter dat ik met mijn ‘hart’ wilde werken 

en niet commercieel. Na het behalen van mijn papieren mocht ik in loon-

dienst aan de slag bij een goede, gerenommeerde uitvaartonderneming. 

Daar ervaarde ik het mooiste vak van de wereld te hebben en ontmoette 

ik ook mijn huidige compagnon Jacco van der Laarse. Mede omwille van 

de kleinschaligheid besloten wij om 5 jaar geleden voor onszelf te begin-

nen met Uitvaartzorg De Meer. Dat eerste half jaar was best pittig moet ik 

u bekennen en zou ik ook niet snel meer over willen doen. Wat hebben 

we toen ‘gezaaid’ om te laten weten dat wij er ook waren. En over zaaien 

gesproken: onze tuinen waren toen nog nooit zo schoon…... 

Na een half jaar begon onze uitvaartonderneming ‘van de grond’ te ko-

men. In eerste instantie na het overlijden van (verre) familieleden en uit 

de kring van kennissen en bekenden, maar al snel daarna ook van men-

sen die ons niet kenden. Het maakt ons nog steeds stil dat nabestaanden, 

na ervaring met onze dienstverlening, hun positieve ervaringen durven 

door te vertellen & te delen. Zo wordt er inmiddels ook voor ons 

‘gezaaid…’ Het is mooi dat anderen over ons zeggen dat wij vanuit ons 

‘hart’ werken en alleen als je dat doet, je anderen in hun ‘hart’ kunt 

‘raken’.  

Inmiddels doen we dat niet meer samen. Afgelopen 1 april (geen grapje) 

mochten wij ingetogen ons 5-jarige bestaan vieren samen met onze be-

trokken medewerkers Monica Jansen, Erna Visscher en Marco van Ringe-

lesteijn. Ook zij staan dag & nacht klaar om nabestaanden met verdriet 

om het verlies van een dierbare tot steun te zijn.  

In de zin van drukte of juist dat het rustig is hebben we wel een raar vak. 

Het is, om het maar in Uitvaarttermen te zeggen, wel eens ‘stervensdruk’, 

maar door wel eens ‘doodstil’. 

Wat ook mooi is om te vermelden, is dat je als wat kleinere uitvaarton-

derneming vanaf de melding van overlijden, het verzorgen, bespreken, 

uitvoeren en de nazorg van de uitvaart, betrokken bent.  
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Je kent de nabestaanden dikwijls niet, maar na een week samen met hen 

optrekken heb je het gevoel dat het prima zou ‘klikken’ om eens op de 

koffie te gaan. Het is dan als het ware ‘familie’ geworden. Mede daardoor 

voelt ons werk nagenoeg niet als werk en vinden we het zo mooi… 

Ook belangrijk om te noemen is dat wij voortdurend beseffen dat je een 

uitvaart niet alleen verzorgt, maar dat alle mensen die nodig bij het verzor-

gen van een uitvaart even belangrijk zijn. In dat besef mogen wij in dank-

baarheid optrekken met de voorgangers, kosters, koffiedames en begraaf-

plaats- en crematoriumbeheerders binnen de regio. Ik zeg vaak: ‘Als rade-

ren op aarde’ moeten we ‘de olie van boven’ ontvangen…  

Wilt u na het lezen van dit stukje nog meer ervaren of weten wat wij mee-

maken tijdens het, in mijn beleving, mooiste vak van de wereld, kijkt u dan 

eens op onze website, in het bijzonder bij het kopje blogs en/of reacties. 

(www.uitvaartzorgdemeer.nl)  

Met een hartelijke groet, ook namens Jacco, 

Jaap van der Maarl 

http://www.uitvaartzorgdemeer.nl


  22 

 

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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Leiding evenementencommissie: 

Bep Everaardt, tel. 023-5615898, e-mail: benfeveraardt@quicknet.nl 

Tiny van den Wollenberg, tel. 06 44343259, e-mail: agmwol@gmail.com 

Stedenbezoek/dagtochten: 

Ina Podt, tel. 023-5625979, e-mail: inapodt@gmail.com 

Ydi Langenberg, tel. 023-5619947, e-mail: Lang0200@hetnet.nl 

Piet v.d.Coevering, tel.  023-5570194, e-mail: ptvandecoevering@gmail.com 

Museumbezoek etc.: 

Juanita Boon, tel. 023-5616626, e-mail: a.j.m.boon1938@kpnmail.nl 

Piet v.d.Coevering, 

Midweek: 

Bep Everaardt. 

Tiny van den Wollenberg. 

Bij aanmelden graag telefoon- en/of e-mail gegevens vermelden. 

Breien voor Child Life: 

Lida Schrama, tel. 023 5630662, e-mail: lidaschrama@ziggo.nl 

Bridgen: 

Frieda Kennis, tel. 023-5650851. 

Rummikuppen 

Lida Schrama 

Evenementen/Activiteiten  

Distributeur MeerNieuws 

Martin van Beek. tel. 06-29293066, e-mail: bezorging@kbo-haarlemmermeer.nl 

mailto:benfeveraardt@quicknet.nl
mailto:agmwol@gmail.com
mailto:inapodt@gmail.com
mailto:Lang0200@hetnet.nl
mailto:ptvandecoevering@gmail.com
mailto:a.j.m.boon1938@kpnmail.nl
mailto:lidaschrama@ziggo.nl
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