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Bij de voorplaat. 

Op en in het Fort bij Aalsmeer – in de volksmond Fort Rijsenhout - zit het 

CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 en Fortboerderij Dijkzicht van 

BoerBos. In het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 wordt aandacht 

besteed aan neergestorte vliegtuigen en hun bemanningen, aan verzet en onder-

duikers in de Haarlemmermeer, en is een permanente tentoonstelling gewijd 

aan de Nederlandse agenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten voor 

het Bureau Bijzondere Opdrachten. Ook is er een radiokamer waar werkende 

WO2 zend/ontvangers te zien zijn.  

In de voormalige Genieloods zit Fortboerderij Dijkzicht met een kudde zeldza-

me Schoonebeekers die het natuurbeheer verzorgt van 15 hectare weiland op en 

rond het Fort en de aangrenzende Geniedijk. Ook levert de boerderij vlees van 

de kudde aan lokale restaurants en particulieren. BoerBos biedt op de fortboer-

derij voor bedrijven en organisatie inspiratiebijeenkomsten aan over ‘natuurlijk 

leiderschap, beter samenwerken en kuddegedrag’. De gemeente Haarlemmer-

meer wil het fort verder ontwikkelen, zodat het aantrekkelijk wordt voor recre-

atie, toerisme en cultuur.   

Historie 

Fort bij Aalsmeer kent twee vrijstaande gebouwen voor een hefkoepelgeschut 

en een frontgebouw dat door een  ondergrondse, bomvrije verbindingsgang, 

een zogenaamde ‘poterne’. is verbonden met het hoofdgebouw. Tijdens de mo-

bilisatie van de Eerste Wereldoorlog werd het fort bemand door zo’n 280 man. 

Ook uniek is de dubbele schutssluis die werd gebruikt als inlaat voor water, en 

als doorvoerhaven voor de scheepvaart.  
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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, 

Voor u ligt het MeerNieuws voor november, vol informatie. 

Terwijl ik dit stukje schrijf, is het prachtig nazomer weer. De 

zon schijnt en er is weinig wind, dus alle blaadjes blijven nog 

even aan de bomen. Het regenachtige weer van de laatste dagen in sep-

tember heeft er voor gezorgd dat de paddenstoelen overal uit de grond 

schieten. Tijdens een wandeling kunt u ze zeker tegenkomen. 

Onze KBO afdeling kan gelukkig bijna normaal functioneren. De bridge en 

rummikub middagen zijn al meerdere keren door gegaan en u hoeft geen 

QR code te tonen.   

Ook de evenementencommissie is actief en men hoopt dat vele van u eens 

met hen op pad gaan. Een stadswandeling, museum bezoek of een dag-

tocht met de bus, er is keuze genoeg. Wilt u meer informatie, b.v. of u een 

QR code moet hebben of een mondkapje nodig hebt in de bus, neemt u 

dan contact op met een van de leden van de commissie. Hun gegevens 

vindt u achter in dit boekje. En heeft u een leuke dag gehad, schrijft u dan 

eens een gezellig verslagje hierover. Ook onze leden mogen een bijdrage 

leveren. Ons verenigingsblad hoeft niet alleen gevuld te worden door be-

stuursleden.  

Zoals misschien bekend, wordt er op de derde donderdagmiddag van de 

maand in het Parochiehuis in Hoofddorp vanaf 13.30 uur ijverig en en-

thousiast gebreid en gehaakt, m.n. voor goede doelen in binnen- en buiten-

land. 

Zo’n bijeenkomst willen we ook mogelijk maken voor onze creatieve leden 

in Nieuw-Vennep.  

U bent iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom 

in de Herberg, naast de katholieke kerk aan de Anthoniusstraat, waar naar 

hartenlust wordt gewerkt en meestal ook de monden niet stilstaan. U kunt 

gewoon uw eigen werkstukken meenemen, maar er is ook genoeg materi-

aal om ter plekke iets uit te zoeken om te breien of te haken . Naast onze 

eigen werkstukken werken we ook voor een crea-markt, die de kerk zo nu 

en dan organiseert of voor een goed doel.  
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Wilt u liever op een andere manier creatief bezig zijn, b.v. borduren of kaar-

ten maken, en uw eigen materiaal meebrengen? Kom gerust eens kijken, 

want ook dat is mogelijk. Er is altijd wel iemand die u op weg kan helpen. 

Dus welkom! De koffie en/of thee staat voor u klaar. 

U ziet, ook in de donkere maanden van het jaar wil uw KBO u gezelligheid 

aanbieden. We willen in 2022 ook weer  ‘gewoon’ onze algemene ledenver-

gadering houden en beraden ons als bestuur hoe we andere activiteiten voor 

onze leden kunnen organiseren. Mocht u een idee voor een bijeenkomst heb-

ben, laat het dan weten. We zullen altijd kijken of dit idee uitvoerbaar is. 

Maar kijkt u vooral in deze MeerNieuws wat er al georganiseerd wordt door 

onze evenementen/ activiteitencommissie en door de mensen van Samen in 

Gesprek. Alle activiteiten worden voor u georganiseerd en u bent overal van 

harte welkom. Heeft u vragen, neem dan contact op met de organisatoren 

van de activiteit.  

In het vorige nummer heb ik vermeld dat u de jaarnota voor 2022 aan zou 

treffen. Dit was een fout van mijn kant. De nota vindt u bij deze Meer-

Nieuws.  

Tot slot wens ik u, mede namens het bestuur, weer een gezellige maand. En 

bent u al met de voorbereidingen voor december bezig, dan wensen we u 

veel inspiratie en succes. 

Met vriendelijke groet, 

Greet van Schaik, voorzitter 
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Nieuws van de evenementencommissie 

DENKT U VOOR DE DAGTOCHTEN AAN UW QR CORONACHECK. 

Deze is voorlopig nog noodzakelijk in de horeca. Wij wensen u veel gezellig-

heid tijdens de dagtrips. Aan het eind van dit jaar kunt u nog deelnemen aan 

één van de  Doelen dagtochten. 

De EC maakt opnieuw een start 
De functies zijn veranderd. Van Piet als voorzitter is afscheid genomen, maar 

hij blijft de commissie trouw. “Het zou leuk zijn als we bij de leden meer be-

langstelling kunnen oproepen voor een bezoek aan een museum of voor een 

stadswandeling en andere opties,” vindt hij. Natuurlijk komen daar kosten 

bij kijken , maar ja van gezelligheid met elkaar kunt u pas genieten als we 

gezamenlijk gaan. Let u de komende periode op onze aanbiedingen. De Co-

rona – maatregelen worden afgebouwd. Na de Corona- periode wordt het 

beter. Meldt u dan aan en doe mee. 

Op dinsdag 9 november gaan we naar 

het Bijenhuis en pannetjes. Het Bijenhuis 

is gevestigd in het belevingscentrum in 

Wageningen met een imkerij, winkel en 

diverse productieruimten. Daar worden 

diverse honingsoorten geselecteerd uit 

binnen- en buitenland. We horen daar 

alles van. Rond het middaguur gaan we 

richting Terwolde naar de Kriebelz Bras-

serie . Hier staan de pannetjes met heerlij-

ke stamppotten voor ons klaar. 

Vertrek : 8.50 Aalsmeer Dreef en om 9.10 Hoofddorp Burg. Van Stamplein,  

9.30 Zwanenburg, Dennenlaan  9.40 uur Badhoevedorp, Zeemanlaan (AH) 

Terugreis 15.15 uur  Kosten € 45,= pp (incl. koffie/thee met honingkoek en de 

stamppotpannetjes) 

Donderdag 16 december is er een extra dagtocht georganiseerd naar de Or-

chideeën Hoeve. Deze Hoeve is geheel vernieuwd. Het is hier net of u door 

een tropenbos wandelt.   
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Orchideeën houden van licht 

en om toch de zonnestralen en 

licht op te vangen klemmen 

zij zich met hun lange lucht-

wortels stevig aan het boom-

schors en liften zo mee naar 

het licht.  U kunt in dit kleur-

rijke centrum op uw gemak 

shoppen. 

Vertrek om 8.00 uur uit Aals-

meer Dreef en om 8.20 uur Hoofddorp, Burg. Van Stamplein, dan om 9.10 uur 

Zwanenburg Dennenlaan,  en om  9.25 uur  

Badhoevedorp Zeemanlaan ( AH).  Terugreis om 15.30 uur  Kosten € 50,= p.p. 

incl. entree park, twee keer koffie met apfelstrudel, luxe kerstlunch én een or-

chidee mee naar huis. Heerlijke dagtocht!! Opgeven bij Ina Podt, Ydi Langen-

berg of Piet v.d. Coevering (zie de laatste pagina van deze MeerNieuws). 

Bezoek aan de Nieuwe BAVO/Koepel kathedraal te Haarlem 

Op donderdag 11 november gaan we naar de 

Nieuwe Bavo/Koepelkathedraal, Leidsevaart 146, 

2014 HE Haarlem. 

De Koepel Kathedraal Haarlem is uniek en staat 

met de Sagrada Familia, de Sacré-Coeur, de West-

minster Cathedral en de Basiliek van Koekelberg 

in de top vijf van belangrijkste kerken in de we-

reld gebouwd tussen 1850 en 1950. De machtige 

kathedraal is ontworpen door Joseph Cuypers en is groter dan de Dom van 

Keulen. Het Kathedraal Museum, dit museum bevat bijzondere kunstschatten  

Zestig grote kunstenaars uit het verleden en heden hebben hun sporen achter-

gelaten in de Koepel Kathedraal o.a. tegeltableaus van Jan Toorop, beelden en 

altaren van Maria Andriessen, kortom teveel om op te noemen. " 

Het Kathedraal Museum is de voortzetting van de Schatkamer van de kathe-

draal, die heeft bestaan van 1973 tot 2009. De Schatkamer was gevestigd in de 

relatief kleine Bisschoppelijke Sacristie. De groei van de collectie en de toena-

me van publiek maakten uitbreiding noodzakelijk. 
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Hier is een tentoonstelling “Geloof in Geluk”  Een audiotour is beschik-

baar. De kathedraal is dagelijks geopend van 10.30 tot 17.00uur.   

Donderdag, 11 november 2021, ontmoeten we elkaar om 11.30 uur bij de 

ingang kathedraal. Kosten  €. 8,50 aan de kassa te voldoen.  Iedereen kan op 

eigen gelegenheid reizen, zoals: 

Eigen auto of fiets of Regio Taxi 

Bus 200 met overstap bij het SpaarneGasthuis, Hoofddorp op Bus 340 

Bus 340  om 10.30 uur (Van Stamplein) naar Tempelierstraat, Haarlem en 

10 minuten lopen. 

Na afloop is iedereen vrij. Wilt u samen iets eten/drinken dan spreken we 

dat daar wel af. (In dat geval moet u rekening houden met de QR Corona-

check i.v.m. horeca gelegenheid) 

Heeft u hulp/begeleiding nodig, dit kunt u dan aangeven bij Juanita Boon of 

bij Piet v.d. Coevering. Gegevens op de laatste pagina van deze Meer-

Nieuws. 

Bezoek naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam 

Woensdag, 1 december 2021 – (tijdslot)11.30 uur 

Deze tentoonstelling is getiteld: “Maison Am-

sterdam 250 jaar Amsterdamse mode” De ont-

werpers van toen en nu tonen historische kop-

stukken, waaronder de bruidsjurkvan Koningin 

Maxima. Dit alles in samenwerking met Muse-

um Amsterdam. Verzamelen Station Hoofddorp 09.45 uur, we nemen trein 

10.04 uur perron 3.  

Kosten: Museumjaarkaart gratis + toeslag € 2,50,  VIP-kaart VRIENDENLO-

TERIJ  is gratis, anders entreekaart  €  19,50. I.v.m. “tijdslot” en aanvragen e-

tickets wordt verzocht aan te melden bij Juanita Boon of Piet van de Coeve-

ring, Kosten vooruit te voldoen in overleg. 

Kort verslag van onze wandeling in 

Hoorn op 14 september. 

Een leuke, gezellige wandeling, olv. 

gids Arlette. Samen met de trein van 

Hoofddorp naar Hoorn. Ydi heeft een 

adresje, vlakbij het station, lekker 

koffie met iets lekkers. Arlette komt 

ons hier ophalen voor de wandeling.  
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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  

Mooie, zonnige dag, vertelt zij ons leuke, grappige, interessante info; goed 

duidelijk! Het is echt de moeite waard; zeker met een kleine groep, leuke 

interactie met elkaar. Na de wandeling, bij de Roode Steen hebben we op 

dit zonnige plein een lunch gedaan. Heerlijk even zitten en genieten. Rustig 

wandelend door de winkelstraat naar het station, inchecken vóór 16:00u. 

Zo we zijn weer thuis. Hoorn, een fijne herinnering! (Bep, Ytje, Ydi, Frida, 

Loes).    

Inleiding: Thuis bij Jordaens* (Dat komt later in het jaar in het Frans 

Halsmuseum) 

Wat maakt het werk van Jordaens zo bijzonder? En wat hebben Frans Hals 

en Jacob Jordaens met elkaar te maken? Deze inleiding biedt de ideale in-

troductie op een bezoek aan de tentoonstelling Thuis bij Jordaens.  

Lees meer over deze inleiding. Instaptour: tussen Hals en Jordaens  Rond-

leiding langs de hoogtepunten uit de collectiepresentatie Haarlemse Hel-

den. Andere Meesters en de tijdelijke tentoonstelling Thuis bij Jordaens in 

locatie Hof. 

 

MUSEUMPLUSBUS 2022 

Wij zijn ingegaan op de uitnodiging om 

ook voor het volgend jaar in te schrijven 

voor een bezoek met de MuseumPlusBus 

aan één van de deelnemende musea. In 

voorgaande jaren hebben veel van onze 

leden (70-plussers) hiervan gebruik ge-

maakt. Busreis en museum (entree) wordt 

daarbij gratis  aangeboden, voor de lunch 

(tegen betaling) gaan we dan zelf afspra-

ken maken met het restaurant. Het duurt nog enkele maanden voor wij 

horen of we ingeloot zijn. 



  10 

 

“Seksualiteit en geloof hebben een ingewikkelde verhouding tot elkaar. Dat 

geldt nog sterker voor homoseksualiteit en geloof.” schrijven de theologen 

Ruard Ganzevoort, Mark van der Laan en Eric Olsman in hun boek Adam en 

Evert, de spanning tussen kerk en homoseksualiteit”. 

Het boek laat heel duidelijk zien hoe verschillend in kerkelijke kringen over 

homoseksualiteit gedacht wordt en hoe mensen daar mee worstelen. Nu 11 

jaar later  heeft het boek nog niets aan actualiteit verloren en zijn gesprekken 

daarover nog steeds van groot belang. In sommige kerken is homoseksuali-

teit breed geaccepteerd in andere niet of nauwelijks, of wordt er niet over 

gesproken.  

De gemeente Haarlemmermeer wil uitstralen, dat mensen, die anders geaard 

zijn dan heteroseksuelen hier van harte welkom zijn en een veilige plek kun-

nen vinden. Maatschappelijke organisaties, zoals onze KBO-

Haarlemmermeer, alsook verschillende kerken hebben vorig jaar een over-

eenkomst getekend zich in te spannen voor gelijkwaardigheid voor iedereen, 

ongeacht seksuele geaardheid. Regelmatig is daarom in Hoofddorp bij het 

raadhuis de regenboogvlag te zien, evenals bij de protestantse kerken van 

PKN en de Doopsgezinde kerk. 

Op 11 november gaan we over de moeizame relatie tussen geloof en homo-

seksualiteit met elkaar in gesprek. 

Als inleider op ons gesprek hebben wij pastor Frans Bossink van het Spaarne 

Gasthuis gevraagd. Pastor Bossink is voorzitter van Het Werkverband van 

Katholieke Homopastores, dat al  vele jaren pleit voor gelijke rechten in de  

SAMEN IN GEPREK  OVER  de spanning 

tussen Kerk en Homoseksualiteit  

op donderdag 11 november 14:00 tot 16:00 

uur  in het parochiehuis, Kruisweg 1073, 

Hoofddorp.  Opgave niet nodig 

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  
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katholieke kerk voor mensen met een homoseksuele of lesbische geaardheid. 

Hoe kijkt pastor Bossink aan tegen deze moeizame relatie? 

Met daarna de vraag hoe kijken wij daar tegen aan? 

Iedereen die hier open met elkaar in gesprek wil gaan is van harte welkom. 

 

Inlichtingen over deze bijeenkomst bij Leo Mesman 06 516 209 39 of Els van 

Dongen welzijn@kbohaarlemmermeer.nl 

Een Roze Regenboog café 

Zo’n café is een veilige en gezellige plek 

voor LHBTI+ ouderen met workshops, 

een heuse ’roze pubquiz’, een lezing, con-

cert of expositie. Het  Roze Regenboog 

Café in Hoofddorp opende op woensdag 

13 oktober voor het eerst haar deuren.  

Een ‘roze regenboog’ als symbool, want 

zoiets zie je niet. Bijna een derde van de 

lesbische, homoseksuele, biseksuele, 

transgender en intersekse ouderen lijkt onzichtbaar en zwijgt over hun ‘zijn’ 

of seksuele voorkeur. Hoe fijn is het dan om een veilige plek als Café de Ro-

ze Regenboog te hebben. 

Het Roze Regenboog Café is ontstaan uit een samenwerking van verschillen-

de organisaties en individuen. Een team met hart voor de LHBTI+ ouderen 

zet zich in voor meer diversiteit in de samenleving. Mara (Amstelring), Roos 

(Het Cultuurgebouw), Huub (Cordaan), Frank (vrijwilliger) en Anne-marie 

(Pier K) verheugen zich op bijzondere momenten en mooie ontmoetingen in 

het Roze Regenboog Café. 

De plaats van samenkomst is het Duyckercafé in het Cultuurgebouw in 

Hoofddorp op elke tweede woensdag van de maand van 17.00 tot 20.00uur.   

Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mara van Limbeek 06-

22064255 of Roos de Vries 06-37375863 

mailto:welzijn@kbohaarlemmermeer.nl
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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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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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November 2021                                                                                                                
Een bijdrage van Jan Kloppenburg 

NATUUR EN MILIEU 

VLIEGENDE BOOTSCHAPPERS IN DE OORLOG 

Weinig bekend was hun nuttige “rol” daarin. 

Duiven: “nuttig”? Ongewenste gasten zijn het; ze bevui-

len de hele boel.  

Daarom doen we er alles aan om dat te voorkomen: scherpe pennen op onze 

vensterbanken, gespannen draden over onze balkons, pas gebouwde nesten 

gooien we over de rand van de dakgoten 

enz. 

MAAR ... deze menselijke houding tegen-

over de duif is eigenlijk onrechtvaardig, 

want in oorlogstijd verwierven zij eretitels! 

Zij hebben namelijk de meeste reddings-

operaties op hun naam staan. 

Heel veel mensen hebben hun redding te 

danken aan deze “verstandige” vogel. Al sinds de Oudheid brengen duiven 

berichten over.  

Déze gevleugelde GSM’s zijn nooit “verkeerd verbonden”.  

(Duiven stammen af van de ROTSDUIF. Door het juiste voer en een goede 

begeleiding/training kunnen het snelle atleten met een goed richtingsgevoel 

worden. Ja, het zijn ZELDZAAM BEGAAFDE DIEREN. 

Ze kunnen bv. het vaak droge voer in hun krop mengen met voldoende wa-

ter en daarvan een melkachtige substantie maken om daar hun jongen  

mee te voeren. Inderdaad, daar komt de bijnaam DUIVENMELKERS van-

daan).  

Waarom werden duiven, sinds mensenheugenis, 

ingezet om berichten over langere afstanden 

over te brengen? Het zijn betrouwbare postbo-

des en dat is in oorlogstijd van vitaal belang. 

Bovendien zijn ze razendsnel en passeren zon-

der problemen bergketens, rivieren en, voor 

mensen, onbegaanbaar terrein. In de twee we-

reldoorlogen zijn er duizenden ingezet. Je zult 

maar in een benarde, levensbedreigende situatie 

verkeren, zonder communicatiemiddelen.  
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Zelfs vanuit onderzeeërs werden ze gebruikt! 

Ook is het voorgekomen dat duiven, voorzien van stoffen tuigjes aan para-

schuutjes, door vliegtuigen boven loopgraven werden gedropt. 

 

En taai zijn ze ook nog! Ook de vijand beseft de waarde van deze vogel en 

probeert ze te doden tijdens hun vlucht.  

Er zijn voorbeelden bekend van zwaargehavende vogels die toch hun be-

stemming bereikten. Duif “Vaillant” genoemd, kwam in 1916 terecht in een 

wolk van gifgas en vloog toch door. En duif nr. 2709 lag een hele nacht ge-

wond in regen en modder, maar waagde bij het ochtendgloren toch nog een 

laatste poging. In haar hok aangekomen, viel ze dood neer .... 

In Brussel en in Lille staan nog steeds monumenten voor deze bijzondere 

“koeriers” met als opschriften: 

“AU PIGEON SOLDAT”, respectievelijk “AU PIGEON VOYAGEUR”.  

 

Je zou denken dat deze duiven in de 

Tweede Wereldoorlog wel niet meer 

nodig waren vanwege moderne ver-

bindingstechnieken. Eerst werd dat 

ook door de legerleiding aangenomen, 

maar ook toen bleken ze onmisbaar. 

Ze werden speciaal getraind voor 

nachtvluchten en om, bij regen-

onweer en storm door te vliegen. Ze 

werden de gevederde berichtendienst.  

 

In Groot-Brittannië werd burgers verzocht zoveel mogelijk duiven af te 

staan. 200.000 boodschappers was het resultaat. Voortaan werd alles wat aan 

militair materieel bewoog, voorzien van duiven.  

Kort na 10 mei 1940 werd het bezit van duiven door de Duitsers hier verbo-

den en moesten ze gedood worden. Na groot protest van de houders moch-

ten de duiven blijven onder voorwaarde dat ze niet vrij mochten rondvlie-

gen. 

Echter later in de oorlog moesten ze alsnog gedood worden, maar ook dát 

deden vele duivenhouders niet, waarmee ze, bij ontdekking, het gevaar lie-

pen in het gevang terecht te komen. Helaas bleken ze toch verraders te zijn.  

Maar er waren óók mensen die, vaak op zeer inventieve wijze, zich niet aan 

de wetten van de bezetter hielden.   
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Neem de zaak “DRIJVER”: 

Dat was een enthousiast duivenhouder. Op zekere dag, in de oorlog, bracht 

de postbode een pakketje. Daarin bleek een ... 

duif te zitten! Het was er slecht aan toe: zwaargewond en uit de koers. 

Drijver verzorgde hem zó goed, dat het geheel herstelde. 

Drijver zat in een verzetsgroep en had een lumineus idee gekregen. 

Zijn verzetsgroep wist dat de Duitsers in IJmuiden een marinebasis hadden 

gebouwd en ook dat een vliegveld bij Zwolle voor oorlogsdoeleinden werd 

gebruikt. Zijn postduif bracht deze informatie naar Engeland over, inclusief 

het verzoek of zij via Radio Oranje wilden laten weten of postduif 

“Tommy” veilig was aangekomen. Een week later, tweemaal: “Tommy is 

veilig aangekomen”. Twee weken later werden beide plaatsen gebombar-

deerd. Enkele weken daarna klonk het in radio Oranje: “Tommy, Tommy, 

Tommy, uw berichten waren zeer waardevol; wij hopen nader van u te ho-

ren”. Helaas, Drijver had toen geen duif meer ... 

Na de oorlog werd Drijver door de Britten opge-

spoord. Hij kreeg een uitnodiging om bij de uitrei-

king van de Dickin Medal, dé oorlogsonderschei-

ding voor dieren, aanwezig te zijn. Zijn Tommy had 

dat dik verdiend. Zelf kreeg Drijver daar voor zijn 

verzetsdaad een koppeltje prachtige duiven cadeau. 

 

Halverwege de oorlog begon de RAF, de Royal Air 

Force, manden met duiven aan parachutes boven 

Nederland, België en Frankrijk te droppen met het 

verzet in die landen als doelgroepen. Van de 16.544 

vogels keerden er 1.842 van hun missie terug. De berichten waren, volgens 

de Britten, het leven van de overige duiven meer dan voldoende waard ge-

bleken. 

 

Na de oorlog ...  

Schonk de RAF 3.400 duiven aan Nederland om de populatie weer op gang 

te helpen. Bovendien werden nog eens 3.000 topduiven aan de echte dui-

venmelkers geschonken, die daarmee hun hobby weer konden opnemen. 

 

Zo zie je maar weer wat dieren vermogen. J 

an Kloppenburg. 
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Kunstenaarsduo Conny Lahnstein en  

Elbert Gonggrijp 

In 1871 verbleef Claude Monet vier maan-

den in Zaandam. Hij was lyrisch over de 

steeds veranderende Hollandse luchten. 

Met dit gegeven in zijn achterhoofd maakte 

Elbert op één dag twaalf gedichten bij de steeds veranderende kleuren van 

de lucht. Zo ontstonden de gedichten met titels als ceruleum, kobalt, anthra-

ciet en andere kleuren. Het idee om deze gedichten te combineren met paper

-art kunstwerken bestond al langer bij het paar maar de uitnodiging van Ga-

lerie de Tuinkamer op een moment dat Corona alles en iedereen in zijn 

greep had was de directe aanleiding om dit idee te verwezenlijken. Eén pa-

per-art werk was al klaar maar om in deze moeilijke tijd nog elf andere wer-

ken te maken was een enorme prestatie. Alle prachtig gedetailleerde paper-

art kunstwerken van Conny en de bijbehorende gedichten pareltjes van El-

bert zijn gebundeld onder de titel “Nader belicht”. Deze bundel is speciaal 

voor de expositie in Galerie de Tuinkamer samengesteld en wordt op 22 ok-

tober tijdens de opening gepresenteerd. De bundel Nader belicht is te koop 

en kost €18,50 . De oplage is beperkt. Als je van plan bent om naar de exposi-

tie te komen dan kunnen we jouw bundel reserveren en klaarleggen om mee 

te nemen. Wil je de bundel met post.nl ontvangen dan zijn de verzendkosten 

binnen Nederland € 5,00 Reserveren of bestellen kan door te klikken op de 

afbeelding hiernaast of via de website. 

Ilse Vorstenbosch 

Deze Hoofddorpse kunstenares exposeert bij toonaange-

vende galerieën en wordt veel gevraagd. Haar werk is ook 

te zien tijdens de Nationale Kunstdagen in Gorinchem. Zij 

is heel blij met de mogelijkheid om haar werk nu voor het 

eerst ook in Hoofddorp te tonen.  (verder lezen op pagina 20) 
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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. T.L.M. Bult    uit   Hoofddorp 

Mevr. V.M. Bult-Meeuwenoord uit  Hoofddorp 

Dhr. H.J. Blokker    uit   Hoofddorp 

Bij de bezorging van MeerNieuws 220 van November 2021 is een enveloppe 

toegevoegd voor de contributie van 2022. Deze bedraagt € 25,-- per persoon 

per jaar. Vorig jaar hebben wij nog een eenmalige vermindering  kunnen 

doorvoeren maar dit jaar blijft deze helaas achterwege, vanwege de medede-

ling van de Gemeente Haarlemmermeer dat de subsidie waarschijnlijk wordt 

gestopt. Daarnaast zullen ook de kosten van zaalhuur etc. weer toenemen, 

nu wij weer diverse activiteiten kunnen en mogen uitvoeren.  

Rechts onderaan de brief kunt u zien wat het door u te betalen bedrag is. 

Indien u vragen heeft over de contributie en/of betaling hiervan, dan kunt u 

contact opnemen met de penningmeester Kees Bus op telefoonnummer 06-

28204968. 
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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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Ilse is gefascineerd door de vergankelijkheid van alle wat leeft. Volgens 

haar lijkt de wereld van morgen in niets op die van gisteren, alles is in 

beweging en verandert voortdurend. Het is een oneindig proces, een pro-

ces dat door ons mensen hooguit versneld of vertraagd kan worden, 

maar nooit gestopt. Een boeiend thema dat zich aandient in alle geledin-

gen van ons bestaan. Dit thema van vergankelijkheid manifesteert zich in 

haar beelden door de kwetsbaarheid die ze uitstralen. De keuze van bij-

zondere materialen en natuurlijke kleuren vormen het fundament voor 

een openheid en lichtheid waarmee zij haar beelden laat spreken. Haar 

werk heeft altijd iets aparts waardoor mensen het mooi vinden. Kortom, 

haar werk verdient het om ook “nader belicht” te worden. 

Tuinkamer concert Menestrel 

Zondagmiddag 21 november 

s'middags om 14.30 uur organi-

seert Galerie de Tuinkmar weer 

een concert . De musici zijn dan 

Ale Dijkstra en Mathieu Her-

mans van het duo Menestrel met 

Franse chansons (zang en gi-

taar). De toegang inclusief bub-

beltje en knabbeltje is € 10,-  

Voor ieders veiligheid vragen we corona toegangspas. Reserveren is ver-

plicht. Dit kan door te klikken op de afbeelding hiernaast of via de websi-

te. Mocht het concert onverhoopt niet door kunnen gaan dan wordt het 

geld geretourneerd. 

MÉNESTREL staat voor 35 jaar muzikale vriendschap. De passie voor 

gitaar en zang bracht Ale Dijkstra en Mathieu Hermans bij elkaar. Op 

kleine podia, in een intieme sfeer, of buiten in de open lucht, brengen zij 

parels van het Franse chanson tot leven, en nemen u mee op een muzika-

le reis zuidwaarts, met tijdloze klassiekers van Georges Brassens, Jacquel 

Brel, Edith Piaf, Charles Trenet, Charles Aznavour, Georges Moustaki, 

Maxime Le Forestier, Jean Ferrat, Julos Beaucarne en anderen. 

 

Vervolg van pagina 17 



 21 

 

 

 

 

 

 

Hier had uw advertentie  

Kunnen staan 
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Samen in Gesprek 

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: 

Secretaris / PR&C 

Lida Schutte-Caarls 

Lindholm 259 

2133 CT Hoofddorp 

tel. 06-11100093 

e-mail: 

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: 

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  

Bankrelatie: Rabobank  

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

Welzijn 

Vacant 
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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: p.vandecoevering@ziggo.nl 

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 

Tiny van den Wollenberg 

Evenementen/Activiteiten  

www.kbo-haarlemmermeer.nl 

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
/www.kbo-haarlemmermeer.nl
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