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Bij de voorplaat. 

Gemaal De Cruquius uit 1849 is een van de drie gemalen waarmee 

de Haarlemmermeer tussen 1849 en 1852 is droog gepompt. Het is de groot-

ste stoommachine ter wereld. Het gemaal is daarna nooit gemoderniseerd 

en in 1933 buiten werking gesteld. Het behoort tot de Top 100 der Neder-

landse rijksmonumenten. Het is genoemd naar de Nederlandse waterbouw-

kundige Nicolaus Samuelis Cruquius, geboren als Nicolaas Kruik in 1678 

te West-Vlieland. De imposante combinatie van techniek en architectuur 

maken dat De Cruquius een industrieel monument van wereldformaat is. 

Het gemaal heeft op zijn beurt de naam Cruquius gegeven aan het dorp in 

de nabijheid.  

Het gezichtsverlies door de Belgische onafhankelijkheid in 1830 en twee 

gevaarlijke stormen in november en december 1836 deden koning Willem 

I in 1837 besluiten tot het instellen van een staatscommissie die de droog-

makingsplannen van het Haarlemmermeer moest beoordelen. Er ontbrand-

de meteen een felle strijd tussen de voorvechters van de windmolen en die 

van de stoommachine. De strijd tussen wind en stoom werd door koning 

Willem I beslecht ten gunste van de vooruitgang. De droogmaking op 

stoomkracht werd een prestigeproject dat Nederland het industriële tijd-

perk inloodste. Men had uitgerekend dat er drie stoomgemalen nodig wa-

ren om het meer leeg te malen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1849
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemaal_(kunstwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmermeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/1849
https://nl.wikipedia.org/wiki/1852
https://nl.wikipedia.org/wiki/1933
https://nl.wikipedia.org/wiki/Top_100_der_Nederlandse_rijksmonumenten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Top_100_der_Nederlandse_rijksmonumenten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Samuelis_Cruquius
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Vlieland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cruquius_(Haarlemmermeer)
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Beste mensen, 

Weer is er bijna een jaar voorbij. Hadden we vorig jaar rond 

deze tijd de hoop dat alle corona maatregelen snel voor een 

oplossing zouden zorgen, nu blijkt dat we bijna weer terug 

zijn bij af. Ook het jaar 2021 gaat de geschiedenisboeken in als een jaar vol 

coronamaatregelen. Een jaar waarin alle activiteiten van verenigingen, 

sport en cultuur werden afgelast, weer langzaam werden toegestaan, maar 

waar op het einde toch blijkt dat er opnieuw veel maatregelen genomen 

moeten worden om het virus er onder te krijgen. Het is opnieuw nodig om 

een mondkapje te dragen in winkels en overdekte publieke ruimten. Het 

afstand houden blijft  een vanzelfsprekend iets en sportwedstrijden mogen 

alleen maar zonder publiek gespeeld worden. En thuis bezoek ontvangen, 

is teruggedraaid naar vier gasten. Wat een teleurstelling en dat met de 

feestmaand december voor de deur! 

Maar laten we aan de andere kant onze zegeningen tellen. Veel van onze 

ouderen zijn gevaccineerd en krijgen binnenkort een ‘booster’prik. Er blij-

ven meer winkels open dan aan het begin van dit jaar en bezoek aan buurt- 

en clubhuizen en de bibliotheek blijft mogelijk, soms wel met enige aange-

paste maatregelen. Ook de scholen blijven gelukkig open en we mogen 

sporten zonder publiek.  

Het KBO bestuur hoopt dat we elkaar blijven respecteren om wie we zijn 

en wat we doen. En laten we zelf de nodige maatregelen treffen om zo vei-

lig mogelijk aan de samenleving deel te nemen. Het helpt als we aandacht 

blijven schenken aan elkaar en aan de mensen om ons heen die hulp nodig  

hebben. 

Wat had ik graag een ander voorwoord geschreven. Optimistischer en met 

gezellige berichten over evenementen en activiteiten, die weer onderno-

men kunnen worden. Het bestuur blijft positief vooruit kijken en hoopt dat 

ook u ons blijft steunen en helpen. Want alleen kunnen we het echt niet. 

We kijken al voorzichtig uit of er in de komende maanden weer iets geor-

ganiseerd kan worden. 
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We zijn blij dat de mensen van de evenementen/activiteitencommissie zich 

blijven inzetten en steeds zoeken naar wat wel kan. Het is echter wel nood-

zakelijk dat er ook actief  gereageerd wordt op hun inspanningen. En dat er 

soms een gezellig verslagje komt op een van de activiteiten. 

Zoals gezegd staat de decembermaand voor de deur. Als u iemand bent die 

van regelen houdt, bent u vast al in de weer om te kijken wat er wel kan, de 

komende tijd. En als u iemand bent die ervan houdt om spontaan te hande-

len, dan kan het zijn dat u wel ziet hoe alles op u afkomt.  

Maar een ding is wel van belang, dat we de mensen in onze omgeving niet 

in de kou laten staan. Ga eens bij iemand langs, bel eens iemand op die u een 

tijd niet gezien of gesproken hebt. Of doe een gezellig kaartje bij iemand in 

de brievenbus. De ontvanger weet dan dat er aan hem of haar gedacht wordt 

en dit kan vaak kleur geven aan een grijze dag. 

Tot slot wil ik afsluiten met een kerstwens en u, namens het bestuur, goede, 

gezegende, fijne en veilige feestdagen toewensen. Natuurlijk hopen we u 

volgend jaar weer gezond en wel bij een van onze activiteiten en/of bijeen-

komsten te ontmoeten. 

Kerstgedachte  

Steek een kaars aan in het duister,  laat het licht toe in je hart. 

Maak je handen niet tot vuisten,  streel maar zacht wat is verhard.  

Steek een kaars aan in het duister,  en zaai vrede waar je gaat. 

Strek je armen uit en luister, naar de mens die naast je staat. | 

Steek een kaars aan in het duister, eer wat kwetsbaar is en klein.  

Ga geduldig tot het uiterst,  laat waar jij bent liefde zijn. 

 

Een hartelijke groet, namens het  

bestuur, 

Greet van Schaik, voorzitter 
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HET WINTERPROGRAMMA VAN DE EVENEMENTEN 

COMMISSIE.  

De bustochten met onze partner DOELEN COACH service vinden voldoen-

de aftrek Wij blijven daar ook graag tijd aan 

besteden. Zo ook voor de bustocht op 16 de-

cember a.s. naar de Orchideeënhoeve. Ina Podt 

weet daar precies de stand van zaken voor wat 

betreft plaatsen in de bus. Bel haar gerust na 

het lezen van dit bericht om te informeren of er nog een plekje vrij is.  

Telefoon 023 5625979.  

Dan hebben we andere uitstapjes op het oog, maar de belangstelling is ge-

ring, zeg maar gerust, nul komma nul. De excursie naar de Koepel op 11 

november j.l.,  leverde 1 reactie op, en 3 leden van EC waren present.   

De tentoonstelling “Maison Amsterdam 250 jaar Amsterdamse Mode” in de 

Nieuwe Kerk, Dam in Amsterdam die op 1 december stond gepland: 0 reac-

ties. Als U nog interesse heeft: U reist nu individueel, en zult zelf de kaartjes 

moeten verzorgen. Openingstijden dagelijks van 10-17 uur. Kosten:  Museum 

jaarkaart alleen 2,50 euro toeslag. VIP- Vriendenloterij gratis. Anders is de 

toegang 19.50 euro. Inlichtingen 020 626 8168. Tijdslot, QR code, ID en mond-

kapje verplicht. 

Audiotour in Theater Tuschinsky 

het mooiste theater van de wereld. 

Laat u meevoeren in de overdadi-

ge luxe en pracht en praal, waarbij 

een goede uitleg wordt gegeven. 

De tour duurt 45 minuten en u 

hoort hoe Abraham Tuschinsky .  
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dit theater heeft gebouwd in 1921. U krijgt een tijdsslot waarop u de tour kunt 

beginnen. U reist individueel, Tuschinsky is in de Reguliersbreestraat, en mak-

kelijk te bereiken met OV. Kosten 10 euro p.p. Voor tickets: tel,. 088 5152000.  

Tijdslot, QR code, ID  en mondkapje verplicht.  

Amsterdam Light Festival rondvaart in Amsterdam, door de feeëriek verlich-

te grachten. Amsterdam wordt omgetoverd tot een prachtig verlicht open-

luchtmuseum. U reist individueel, De kade van Lovers ligt op het Stations-

pleint van CS  tussen de Lovers Shop en de GVB tickets en Info en is makkelijk 

te bereiken met de trein, metro en bus. Tickets bestellen: en verdere inlichtin-

gen: 020 214 3111. Kosten 22,50  duur 75 minuten .Tijdslot, QR code, ID en 

mondkapje verplicht 

In het Frans Halsmuseum te zien een inkijk in het leven van Jordaens. Een 

schilder uit de zeventiende eeuw in België. De grote drie uit België zijn Jor-

daens, Rubens en Van Dijck, 

‘Thuis bij Jordaens’ is de eerste monografische tentoonstelling in Nederland 

van de Antwerpse kunstenaar Jacob Jordaens (1593-1678). Naast Peter Paul 

Rubens en Anthony Van Dyck behoort Jordaens tot de Grote Drie uit de Zui-

delijke Nederlanden in zijn tijd. Nog te zien  tot 30-01-2022 
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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  

De Amsterdamse school 

Door Hedy d'Ancona is op 1 november de expositie over grafisch kunstena-

res Fré Cohen geopend. Verschillende media hebben al aandacht aan de 

grote overzichtstentoonstelling gegeven. Rond de tentoonstelling komen 

ook allerlei activiteiten, onder andere lezingen en workshops. Nog te zien 

tot  4-9-2022 Adres Oostzaanstraat 45. Telefoon 020-6868595 

De lumineuze Nachten in kasteel de Haar. 

Kasteel de Haar is omgetoverd 

tot een indrukwekkend decor 

voor een magische wandeling 

vol verwondering en betove-

ring. Ontdek de geschiedenis 

van het kasteel via indrukwek-

kende video-mapping op het 

kasteel, het Châtelet, de Kapel 

en de oude kasteelpoorten. Het 

zijn een reeks van magische 

(kasteel-)wandelingen voor jong en oud. De wandeling is 2,5 km. 

      Tickets via www.delumineuzenachten.nl  

De tijdstippen worden in tijdsblokken verdeeld. Te beginnen om 16.30 uur 

en vervolgens elk kwartier tot 21.30 uur. Kosten € 17,50 p.p./ Als je vroeg 

bestelt dan betaal je € 12,50 p.p. Parkeerkosten € 8.  

 

HOUDT U REKENING MET DE  NIEUWE MAATREGELEN : QR-code, ID

-kaart, Mondkapje en evt. een Tijdslot.!! 

http://www.delumineuzenachten.nl
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Terugziende op het jaar 2021, dat voor u en ons best moeilijk is geweest, 

bereiden wij ons voor op het nieuwe jaar en brengen u onderstaande Kerst-

wens,. 

Kerstmis 2021. 

Oh jee, het jaar 2021 houdt het binnenkort,  

voor gezien, wat kreeg jij op je bord? 

Was het een jaar om met vreugde te herdenken 

of zou je het nog niet aan je vijand schenken? 

Is de loterij weer aan je neus voorbij gegaan 

en blijven je plannen opnieuw in de ijskast staan? 

Niet getreurd en zijn zaken die belangrijker zijn, 

maar ik geef het toe: een zak met centen is fijn. 

Maar een goede gezondheid is het ultieme bewijs, 

Dat je in het bezit bent van de hoofdprijs! 

Het nieuwe jaar opent nieuwe kansen, 

dus wie weet een jaar met positieve balansen… 

En val je wellicht een keer in de prijzen 

zodat je veel en ver kunt reizen… 

Hoe dan ook, laten wij vurig hopen 

dat ziekte en narigheid ons zal ontlopen. 

Wij hebben dat helaas niet voor het kiezen  

maar we gaan er niet om kniezen. 

Blijf optimistisch, want optimisme laat je anders kijken, 

naar dingen die grijs of pikzwart lijken.  

Vreugde haal je uit kleine dingen,  

Een mooie bos bloemen of vogels die zingen. 

Veel gezondheid en tevredenheid  

wensen wij jullie toe de komende tijd.  

mazzeltov in het nieuwe jaar 

liefde, geluk en veel plezier met elkaar. 

 

Sfeervolle feestdagen en een spetterend 2022.  

De evenementencommissie.  
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Terugblik op de Vrijwilligersmiddag op 3 november 2021 

 

Op 3 november konden wij, het bestuur van KBO Haarlemmermeer, na lan-

ge tijd van Coronastilte, een gezellige middag organiseren voor onze vrijwil-

ligers. Zij hebben tijdens de Coronaperiode zeker niet stil gezeten en gepro-

beerd het contact met onze leden te onderhouden middels een bezoekje, tele-

foontje en/of het ronddelen van ons maandblad MeerNieuws. 

Met 35 aanwezigen waren we te gast bij partycentrum Fokker, waar we heb-

ben genoten van het optreden van Ernst, Erna, Wout en Frank, leden van de 

voordrachtgroep Jong van Geest.  Herkenbare thema’s als afscheid nemen 

in welke vorm dan ook, eenzaamheid, een nieuwe invulling zoeken van je 

leven, gedachten aan dierbare mensen die je hebt verloren en ook een terug-

blik op de donkere Coronatijd, alles kwam aan bod. De vier muzikanten ge-

bruikten hiervoor eigengemaakte liedjes op bekende melodieën, die door 

middel van teksten werden verbonden. Gelukkig steeds met de achterlig-

gende gedachte wat nog wel kon, ondanks alles. 

We kijken terug op een heel geslaagde middag en hebben van de aanwezi-

gen vele positieve reacties ontvangen. Veel bewondering was er voor de vir-

tuositeit van Frank, die muziek wist te maken op allerlei mogelijke en onmo-

gelijke muziekinstrumenten. Een genot om naar te kijken. 

Het was goed weer eens met elkaar verbonden te zijn. Ook de mensen van 

Fokker hadden er alles aan gedaan om ons bij hen thuis te voelen. Hulde! 

Daarom hier nogmaals een virtueel applaus voor het iedereen. 

 

Greet van Schaik, voorzitter 
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In 2011 besloten Stef Rijke en Theo v.d. Coevering een bridgeclub op te 

richten, speciaal voor KBO leden. 

Op maandag 3 oktober 2011 was het dan zover en werd de eerste bridge-

middag gehouden onder leiding van Theo. 

We zijn met 6 tafels begonnen in de serre van “de Burcht”, een senioren-

complex in Toolenburg. 

Lida Schrama was bereid gevonden ons van een natje en droogje te voor-

zien en wordt inmiddels al vele jaren geassisteerd door Tiny v.d. Wollen-

berg. 

Daar hebben we tot volle tevredenheid gespeeld tot september 2019. Door 

omstandigheden is dit geëindigd en vonden we een plek in het Parochie-

huis van de Joannes de Doperkerk. 

Daar hebben we tot begin maart 2020 gespeeld en toen kwam corona……   

 

Wat hebben we onze gezellige middagen gemist! 

 

In de 1 ½ jaar dat we niet konden spelen hebben we een nieuwe locatie 

gezocht, omdat vooral Lida en Tiny hun spullen niet kwijt konden en die 

elke week moesten meeslepen. 

Een nieuwe locatie hebben we gevonden in “het Brandpunt”, waar we 

vanaf september weer  zijn begonnen. 

Door natuurlijk verloop zijn er de afgelopen jaren veel mutaties geweest , 

maar we zijn nu weer compleet. 

Op maandag 4 oktober jl. hebben we ons 10-jarig bestaan gevierd met een 

hapje en een drankje. 

De 4 leden die er vanaf het begin bij zijn: Anja en Theo v.d. Coevering, 

Kees de Jong en Lida Schrama, hebben we in het zonnetje gezet. 
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Heel belangrijk zijn ook de invallers die we regelmatig mochten bellen 

als er iemand uitviel. Zonder hen kan een kleine club niet bestaan. 

We hopen nog lang zo door te mogen gaan. 

 

Frieda Kennis, 

bridgeleider  
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RUMMICUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist U dat  de KBO Haarlemmermeer : 

 een reuze gezellige Rummikub-club heeft; 

 een eigen leuke locatie heeft, waar ruim voldoende parkeerplaats is 

voor auto en fiets;  

 heel goed bereikbaar is met de bus; 

 dat wij elke dinsdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur een pittig spelletje 

spelen; 

 dat zowel dames als heren daar hun beste beentje voorzetten; 

 dat er een lekker bakje koffie, een wijntje of frisdrank wordt geschon-

ken; 

 en dat wij u graag begroeten om het spel met ons mee te gaan spelen. 

 

Kom gerust eens bij ons binnenlopen, U bent van harte welkom! U 

kunt ons ook bellen, tel. nummers staan achter in MeerNieuws.   

HET ADRES IS “HET BRANDPUNT”, HOOFDWEG 770,  

HOOFDDORP.  

Even voor de goede orde: 27 en 28 december 2021 en 3 en 4 januari 2022 

wordt er niet gespeeld, De bedoeling is dat wij 10 en 11 januari 2022 

weer starten en dan weer wekelijks. Dit alles onder voorbehoud van de 

eventueel nieuwe Corona maatregelen. 
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Maria, de moeder van Jezus 

Het thema van deze middag zal zijn hoe Maria in de kunst is uitgebeeld. De 

figuur van Maria staat voor velen het hele jaar door hoog in aandacht, maar 

dat is zeker in de Adventsperiode het geval. Dominee 

Adri van der Wal laat de deelnemers die middag een 

reeks uitbeeldingen van Maria zien. Hij zal daarbij toe-

lichten welke theologische achtergronden daarin een 

rol spelen. 

Vanzelfsprekend zal aan de dan geldende coronaregels 

worden voldaan. 

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de 

KBO i.s.m. de parochie Joannes de Doper 

Aanmelden telefonisch bij Coby Bergsma, tel. 023-

5652400, of per mail bij Els van Dongen, welzijn@kbo-

haarlemmermeer.nl 

SAMEN IN GEPREK  OVER   

Maria  

op donderdag 9 december 14.00 tot 16.00 

uur  in het parochiehuis, Kruisweg 1073, 

Hoofddorp.  Opgave verplicht 

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  

SAMEN IN GEPREK  OVER   
Maria Magdalena 

op donderdag 13 januari 14.00 tot 16.00 uur  in het parochiehuis, 

Kruisweg 1073, Hoofddorp.  Opgave verplicht 

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  

In de maand april zouden we Maria Magdalena in het zonnetje zetten, maar 

helaas, zoals zovele activiteiten moest ook deze gecanceld worden. 

In september zijn we weer begonnen met de themabijeenkomsten. We heb-

ben Maria Magdalena nu ‘uitgenodigd’ voor 13 januari, maar met de oplo-

pende besmettingen is het de vraag of het déze keer door kan gaan.  We zijn 

optimistisch en nodigen u graag uit om haar te ‘ontmoeten’. 
Maria Magdalena is een van de meest spraakmakende figuren uit het Nieu-

we Testament.  

Lees verder op pagina 16 
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Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos, niet in een standaard, 

maar gewoon lekker los. De hele familie gezellig om me heen, 

allemaal, net als ik, op één been.  

Maar dan komt december, fijn voor de mensen. Wij bomen 

kunnen wel iets anders wensen. Mannen met bijlen om ons te 

kappen, staan doodleuk je hele familie om te 

hakken. Daarna liggen we op een hoop in de wagen. Ik lig 

bovenop dus ik mag niet klagen. Bij de handelaar liggen wij 

op de grond, een nare ervaring als je eerst altijd stond. Dan 

het gezeur van klanten over ons figuur, wij zijn te vol, te kaal 

of te duur. Er gebeurt heel wat voor men de koop sluit, ze pakken je bij de 

nek en schudden je uit. Je verlangt naar de plek vanwaar ze je haalden, per 

klant verlies je tientallen naalden. 

Maar het ergste komt als je bent verkocht, wat men dan uithaalt is zeer ver 

gezocht. Je wordt in een hoek van de kamer geplant, met een piek op je kop 

en een bal in de hand. 

Pas tegen de avond is men met je klaar en zit ik onder de kaarsjes en enge-

lenhaar. Ik denk: dat is dat, terwijl ik geeuw, maar dan komt moeder nog 

met de spuitsneeuw. Ze hadden zitten piekeren onder het eten, wat ze toch 

aan mij hadden vergeten. Zo sta ik een aantal dagen voor gek en dan halen 

ze mij opnieuw van mijn plek. Alles gaat eraf, want ik word afgetuigd. Ik 

voel me vrij en mijn hartje juicht. Dan pakken ze me beet, ik ben wat ver-

wonderd. Ik word zonder meer het raam uit gedonderd. Zeker 15 jongens 

rennen op mij af en slepen mij naar huis in een snelle draf. Eindelijk zijn we 

er na een half uurtje en gooien ze me dan in een soort schuurtje. Daar ben ik 

niet de enige boom. Ik ben weer bij mijn familie en denk dat ik droom. Op 

een avond gaan wij weer op een hoop, samen met mijn buurman, dennen-

boom "Stoop". 

Dat is het laatste wat ik weet, want daar-

na werd het…. verschrikkelijk heet. 
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Oog café Haarlemmermeer 

Het Oog café Haarlemmermeer is be-

doeld voor iedereen die zelf of in zijn/

haar omgeving te maken heeft met een 

visuele beperking of oogaandoening en: 

• daar graag eens over wil praten; 

• meer informatie wil over (digitale) hulpmiddelen; 

• meer wil weten over revalidatie of andere mogelijkheden; 

• ervaringen wil uitwisselen; 

• informatie zoekt over de medische achtergrond van een oogaandoening. 

Ontmoetingsplek 

In Duyckercafé in Het Cultuurgebouw, Raadhuisplein 5, Hoofddorp wordt 

elke derde woensdag van de maand een plek gecreëerd waar je met elkaar 

van gedachten kunt wisselen. 

De programma-invulling varieert per maand. Iedereen is van harte welkom. 

De toegang is gratis, inclusief warme dranken. 

In de loop der eeuwen is haar van 

alles toegedicht: ze zou een be-

keerde zondares zijn geweest, 

maar misschien ook Jezus’ part-

ner.  

Of was zij de ‘volledig ingewijde’, 

zoals we kunnen lezen in het 

evangelie van Maria Magdalena).  

Els van Dongen kruipt in de huid van deze bijzondere vrouw en neemt ons 

mee in haar levensverhaal. We geven na het verhaal graag anderen de gele-

genheid om te vertellen wat Maria Magdalena voor haar/hem betekent. 

Na de pauze kijken we naar een gesprek van Paul Witteman met Herman 

Finkers over het Gregoriaans en we luisteren naar Statuit el Dominus, ge-

zongen door de vrouwen van het a cappella kwintet Wishful Singing  

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de KBO i.s.m. de parochie 

Joannes de Doper. Aanmelden telefonisch bij Coby Bergsma, tel. 023-

5652400 of per mail bij Els van Dongen, welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 
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Soms zit ik op de bank te wach-

ten 

Of er misschien nog iets gebeurt 

Krijg ik nog een app of mailtje 

Dat mijn dag nog vrolijk kleurt 

Of blijft het stil hier om mij heen 

Zie ik niemand blijf ik alleen 

 

Ze zeggen dat ik zelf kan kiezen 

Dat je nooit eenzaam hoeft te zijn 

Dat ik er op uit moet en moet 

praten 

Ook al doet mijn hart zo’n pijn 

Maar als ik dan iets delen wil 

Zijn mensen doof, zijn echo’s stil 

 

Ik ben niet van steen 

Ik wil bloeien als een bloem 

Ik ben niet van steen 

Ik wil samen dingen doen 

Het is zo moeilijk, zo lastig 

Jou te vragen er te zijn 

Een vriendschap, een maatje 

Niet langer eenzaam zijn 

 

Ik verman mij en ik haal diep 

adem 

Zielig zijn, zo doelloos, heeft geen 

zin 

Nog één keer kijk ik rond en weet 

het zeker,  

dit is een nieuw begin 

 

 

Dus ik pak mijzelf bij de hand 

Zit niet langer aan de kant 

Ik ben niet van steen 

Ik zal bloeien als een bloem 

Ik ben niet van steen 

 

Wij gaan samen dingen doen 

Het is heerlijk, zo prettig 

Om er ook voor jou te zijn 

Een vriendschap, mijn maatje 

Niet langer eenzaam zijn 

 

 

Ernst Buning 

Niet van steen 

Dit liedje gaan over eenzaamheid, over uitgestoken handen, die 

je uiteindelijk wel zelf moet pakken.  

Melodie House for sale van Margriet Eshuis. 
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Wát een dag.  

Zaterdag 6 november liepen we met meer dan 40.000 mensen de Klimaatmars 

door Amsterdam. Grootouders, kinderen, boeren, natuurliefhebbers, toekomst-

makers, bezorgde burgers… Samen riepen we de politiek op om eindelijk actie 

te ondernemen! 

Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld gingen mensen de straat op 

voor een leefbare planeet. Samen schreven we geschiedenis, voor de toekomst.  

Wij liepen een eindje mee. 

14 augustus waren internationale pelgrims vanuit  Polen, Duitsland en Dene-

marken begonnen aan een voettocht naar Glasgow.  Daar begon de Wereldkli-

maatconferentie van de Verenigde Naties voor de 26e keer. In Nederland werd 

de tocht georganiseerd door GroeneKerken, Vastenactie en plaatselijke kerken. 

In Hoofddorp nam de Raad van Kerken met de Joannes de Doper parochie en 

de Ark het op zich om hier zondag 11 oktober de pelgrims te ontvangen en te 

zorgen voor overnachting met een maaltijd en ontbijt. De ontvangst van de 

groep in de Bijbelse tuin achter de parochiekerk was hartverwarmend. Zij wer-

den met djembé muziek van de band Zamana ingehaald. In het labyrint werd 

een programma gepresenteerd door Helga van der Wijst, ambassadrice van 

deze Pelgrimstocht voor Klimaatgerechtigheid. Er werd muziek gespeeld en 

gezongen en gedanst. 

Bisschop Gerard de Korte en scriba René de Reuver van de PKN gaven de pel-

grims een brief mee met een boodschap voor de top in Glasgow. Er werd be-

kendgemaakt hoeveel mensen en kerken de klimaatpetitie hebben onderschre-

ven. Daarin staat beschreven hoe zij voorstander zijn van klimaatgerechtigheid. 

Hoe we zorg kunnen dragen voor de schepping en voorkomen dat de klimaat-

verandering die ons allemaal raakt, maar de allerarmsten, die het minst hebben 

bijgedragen aan het probleem, het meeste treft.  

Het motto voor de pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid was Gewoon gaan!  

En daarom hadden honderden mensen besloten om een eindje (een etappe) 

mee te lopen. Zo stonden ook wij op maandagmorgen 11 oktober om 7 uur 

klaar om mee te gaan naar de volgende pleisterplaats Stem in de Stad, naast de 

Groenmarktkerk in Haarlem. Daar voegden zich weer anderen bij de stoet op 

weg naar IJmuiden, waar zij de veerboot naar Engeland namen. 

Meer informatie staat op de website: www.groenekerken.nl/

klimaatpelgrimstocht  

Naschrift: En nu is de Wereldklimaatconferentie gehouden en in het Haarlems 

Dagblad (15-11-2021) staat het heel treffend: Glasgow: niet niets maar lang 

niet genoeg.   Eu-klimaatonderhandelaar sprak van een existentiële crisis, voor 

velen niet in de toekomst, maar vandaag. Zoals in landen waar de gevolgen 

van de klimaatverandering nu al hard aankomen. De pelgrimstocht is nog niet 

ten einde….       Kees van Dongen 

http://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht
http://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht
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Zondagmiddag podium 

Haarlemmermeer 

 

Graag wil de KBO Haarlemmermeer weer de aandacht vestigen op het Zon-

dagmiddagpodium in Haarlemmermeer, na een afwezigheid van anderhalf 

jaar door de corona-epidemie. 

Misschien heeft u interesse om een uitvoering in uw plaats op een zondag-

middag te bezoeken. Onderstaand geven wij u de locatie en de artiest. 

 

5 december 2021: Nien Besselink: Uitvoering “Doe wat je het liefste doet” De 

uitvoering begint om 14.00 uur in Badhoevedorp in het dorpshuis. 

 

12 december 2021: Café Dansant met Nathaly Masclé & Paul Poulissen De 

uitvoering begint om 14.00 uur bij de Jeugd van Gisteren in Hoofddorp. 

 

19 december 2021: Angelique en Rolf; “Christmas Twinkels” De uitvoering 

begint om 14.00 uur bij Gebouw Pier K te Nieuw Vennep. 

 

26 december 2021: Accordia met vrolijke en lichte accordeonmuziek De uit-

voering begint om 14.00 uur bij de Olm in Zwanenburg cultureelcentrum. 

 

U kunt de kaartjes kopen, alleen door te reserveren. Een kaartje kost € 5,- 

Inclusief een kopje koffie. 

Reserveren kan naar zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl de reservering 

dient uiterlijk de vrijdag voor de voorstelling om 09.00 uur te zijn gedaan. U 

kunt ook telefonisch reserveren op telefoonnummer 023-5698873. 

 

Nog even dit: De locaties van het Zondagmiddagpodium houden zich aan 

de coronamaatregelen die gelden op het moment dat de voorstelling plaats-

vindt. Wij willen daarom weten hoeveel gasten er komen en hoe wij u kun-

nen bereiken als er speciale maatregelen zijn of als de voorstelling wordt 

afgelast. Om die reden kunt u dit seizoen uitsluitend een kaartje kopen door 

te reserveren en uw e-mailadres achter te laten 
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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 2022:  kopij   bezorging op of vanaf 

Februari    10 januari.  25  januari   

Maart     12 februari  22 februari 

April      12 maart  22 maart 

Mei     16 april  26 april 

Juni     14 mei  24 mei 

Juli//augustus   18 juni  28 juni 

September    13 augustus  23 augustus 

Oktober    17 september 27 september 

November    15 oktober  25 oktober 

Dec./jan    19 november 29 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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december 2021                                                                                                                
Een bijdrage van Jan Kloppenburg 

 

DE MAGIE VAN ONZE MOEDERSTER 

 

Zoals onze planeet rond de zon draait, zo 

draait ons leven, en dat van de natuur om 

ons heen, om de zon.  

 

Maar wat wéten we eigenlijk van “onze” zon?  

Hoe warm en hoe ver? 

Het gloeiende, gasvormige “oppervlak” heeft een temperatuur van 5500 gra-

den Celsius, maar in het diepe binnenste loopt het kwik op tot niet minder 

dan 15 MILJOEN GRADEN! 

Fijn dat hij (of is het een zij?) op een relatief “veilige” afstand van 150 miljoen 

kilometer staat. 

Met een snelheid van 300.000 kilometer per SECONDE doet (zon) licht er ca 

8,5 minuten over om ons te bereiken. 

 

Van de zon genieten: wie wil dat nou niet? 

Velen, die bij de evenaar wonen, denken daar heel anders over. Daar is het 

elke dag hetzelfde: 12 uur dag en 12 uur nacht. Ik kan u, uit eigen ervaring 

vertellen dat daar de lol gauw van af is. Nee, laten wij blij zijn met onze sei-

zoenen. “TE” ervóór is, m.u.v. bv. Tevreden, doorgaans ongewenst.  

 

KRACHTBRON EN MOTOR 

AL het leven op aarde (wij mensen dus ook) heeft het bestaan te danken aan 

de zon. Anders was de aarde een stijf bevroren, duistere wereld. 

Daar moet je toch niet aan denken! Juist dáárom moeten wij (de mens) wel-

overwogen, verstandig en verantwoord met natuur omgaan. Dus NIET zoals 

na de industriële revolutie.  

Door zonlicht wordt in bladgroen koolzuurgas omgezet in voedingsstoffen 

voor planten. Daarbij komt zuurstof vrij. Ik hoef ook u er niet op te wijzen 

dat zuurstof van vitaal belang is voor bijna alle leven op onze bijzondere pla-

neet. 

Bij zonne-energie denken we het eerst aan zonnepanelen, maar elke andere 

vorm van energie is direct of indirect afkomstig van de zon. 
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Ja, ook onze nu verfoeide fossiele brandstoffen, aardolie en gas, zijn door de 

zon ontstaan. Het zijn immers producten van in ver verleden afgestorven 

planten en bomen. Kortom: klimaat, landbouw, voedselvoorziening, ener-

giehuishouding, dus vrijwel alle facetten van ons moderne bestaan, zijn 

nauw verweven met de zon.  

 

MAAR HET IS NIET ALLES ROZEGEUR EN ZONNESCHIJN ....  

Die helse furie heeft ook zeer bedreigende kan-

ten: haar schaduwzijden.  

In het bijzonder Ultraviolette-straling kan huid-

kanker veroorzaken: blijven smeren hoor ... en 

extra aandacht voor de kinderhuid. 

UV-straling type “A” (95%) gaat gedeeltelijk 

ook door kleding en glas heen. Bij 52% van de 

nieuwe kankerpatiënten gaat het om huidkan-

ker. NB.: ook in het voorjaar kan je huid verbranden.  

De zgn. zonkracht-schaal loopt van 1 t/m 8 (het sterkste). De website van het 

KNMI geeft dagelijks informatie. Wolken houden grofweg de helft tegen. 

Uitbarstingen op de zon kunnen aardse communicatienetwerken lamleggen 

en daarmee onze kwetsbare technologische samenleving ontwrichten.  

MAAR er is nog “hoop”: over 1 miljard jaar zal de koperen ploert zó sterk 

zijn opgezwollen, dat alle oceanen verdampen en de aarde droog kookt. 

Dan hebben we die communicatie toch niet meer nodig. 

Dan is het over en uit. Niet doorvertellen hoor! 

Er zijn gelukkig ook enkele “licht”-punten: in kleine hoeveelheden maakt de 

zon vitamine “D” aan: goed voor botten en de OZON laag, onderdeel van 

onze atmosfeer, weerkaatst een deel van de straling. 

Dat gaat ook op voor UV-werende kleding. Fa. Van der Sterre (what’s in the 

name) in Rotterdam verkoopt die (o.a.). 

 

WAT NIET WEET, MAAR WEL DEERT 

Verontrustend is, dat niemand de precieze oorsprong kent van de elfjarige 

cyclus van zonnevlekken, van de extreme röntgen-uitbarstingen en van 

krachtige zonnestormen. Of en wanneer er weer een nieuwe (kleine) ijstijd 

aanbreekt. Inderdaad, wij zijn overgeleverd aan de onbegrepen grillen van 

een ziedende bal van kolkend gas.  
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ONDERZOEK 

Gezien onze afhankelijkheid wordt ondertussen het wetenschappelijk on-

derzoek uitgebreid. Van hieruit en van dichterbij. Meten is weten. 

 

WIST u .... 

Dat zonnebloemen de hele dag met de zonnestand meedraaien? 

Dat onze moederster gewoon één van de talloze sterren in het Melkwegstel-

sel is?  

Dat al die sterren, die je ’s nachts kan zien, stuk voor stuk gloeiendhete gas-

bollen zijn, zoals onze zon?  

Dat sommige van die ontelbare kosmische krachtbronnen nog veel krachti-

ger stralen dan de onze?  

Dat wij maar al te graag zouden willen weten op hoeveel onvoorstelbaar 

verre “werelden” onbekende levensvormen van hun eigen zinderende zon 

genieten?  

 

Bron: Govert Schilling. 

 

Het bestuur maakt zich zeer  ernstig zorgen wat betreft het invullen van 

bestuursfuncties in het komende jaar. Mocht er geen aanvulling van het 

bestuur komen, dan is opheffing echt in zicht! ! 

Maar het bestuur hoopt dat het zover niet zal komen. 

We hebben tijdens de afgelopen jaarvergadering in mei afscheid genomen 

van mw. Els van Dongen, die als bestuurslid het aandachtsgebied Welzijn 

verzorgde en van dhr. Martin van Beek, die het aandachtgebied PR en 

communicatie in beheer had.  

Wel mochten we toen de vacature van secretaris in vullen, maar vanwege 

ziekte en persoonlijke omstandigheden wordt deze functie nu door de ove-

rige bestuursleden opgepakt. 

 

Els van Dongen blijft wel actief binnen de groep Welzijn, maar heeft geen 

zitting meer in het bestuur. 

En hoewel Martin van Beek bereid was om actief in de werkgroep PR en 

Communicatie mee te werken, heeft hij aan het bestuur gemeld,  
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dat hij deze activiteiten per 1 juli 2022 zal stopzetten. Met name het verzor-

gen en het rondbrengen van ons MeerNieuws en zijn taak als webmaster 

komen hiermee te vervallen. Wel is hij bereid de komende maanden een 

eventuele opvolger in te werken. 

 

Het bestuur is derhalve dringend op zoek naar mensen die bereid zijn om 

de vrijgekomen functies op zich  te nemen. Affiniteit met het werken met 

de computer is een pré. 

Gezocht:  bestuurslid voor het aandachtsgebied Welzijn. 

Hij/zij onderhoudt het contact met de groep themabijeenkomsten ‘Samen in 

Gesprek’ en met de bezoekgroep; Hij /zij bezoekt (netwerk) bijeenkomsten 

van de gemeente waarvan het onderwerp te maken heeft met ouderen en 

rapporteert hierover naar het bestuur en de leden; Hij / zij houdt binnen het 

bestuur de aandacht gericht op Welzijn, zodat ook voor leden, die niet be-

reikt worden via de reguliere activiteiten, fijne en nuttige dingen georgani-

seerd worden.  

Gezocht: een bestuurslid met als aandachtsgebied PR & Communicatie. 

De werkzaamheden van dit bestuurslid betreffen het aansturen/voorzitten 

van de commissie PR&C verder bestaande uit de redacteur MeerNieuw, de  

redacteur Nieuwsbrieven  en de webmaster; 

Hij/zij  onderhoudt externe contacten, verzorgt het drukwerk, zoals folders 

en brochures van de vereniging, beheert het materiaal voor aankleding van 

beurstafels en ledenbijeenkomsten, beoordeelt uitnodigingen voor deelna-

me aan Beurzen. 

Gezocht:  een algemeen bestuurslid die verbinding kan leggen met de Eve-

nementen/Activiteiten commissie . Deze functie staat al jaren op het ver-

langlijstje van het bestuur!  

En denkt u: dit is niets voor mij! Neem eens contact op met een van de be-

stuursleden voor een vrijblijvend gesprek! U krijgt ruimschoots de mogelijk-

heid om u in te werken en met mensen uit de genoemde aandachtsgebieden 

van gedachte te wisselen. 

Denk  a.u.b. actief met ons mee!!  Het kan toch niet zo zijn, dat wij onze af-

deling moeten opheffen, omdat er op de korte termijn niet genoeg bestuurs-

leden meer zijn! 
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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 le-

denadministrateur 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 Haarlemmer-

meer.  

Mevr. T.M. Booms-Busman   uit   Hoofddorp 
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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 

 



  28 

 

 

KBO-PCOB Inspiratietour:  

Programma Heiloo - donderdag 9 december  

Tijdstip Programma 9.30 uur Inloop  

10.00 – 10.30 uur Eerste spreker – Jaap Jongbloed  

10.45 – 11.00 uur Pauze  

11.00 - 11.30 uur Tweede spreker – Leo Feijen  

11.30 – 11.45 uur Pauze  

11.45 – 12.15 uur Filmvertoning - Academie  

12.15 – 13.00 uur (=doorlopend) Beurs  

 

Locatie: Cultuurkoepel, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo  

Toegang: gratis, aanmelden is verplicht in verband met de huidige co-

ronamaatregelen! Koffie en thee is tegen betaling verkrijgbaar! 

Omdat het een evenement is, zijn wij verplicht te vragen naar uw corona-

toegangsbewijs, neem ook uw legitimatiebewijs mee!  

Spreker 1: Jaap Jongbloed  

Jaap Jongbloed kent u waarschijnlijk als presentator van diverse televisie-

programma’s.  Jaap neemt het publiek mee in bestaande wetenschappe-

lijke onderzoeken en geeft zijn persoonlijke tips.  

Voor iedereen die lang gezond wil leven.  

Spreker 2: Leo Fijen  

Leo Fijen zal spreken over kansen voor ouderen om na corona andere 

keuzes in hun leven te maken.  

Spreker 3: Marjolein Verburg (Wishful Singing)  

Marjolein Verburg groeide op in een muzikaal gezin en begon op jonge 

leeftijd met zingen. Zij  is lid van het succesvolle a cappella ensemble 

Wishful Singing. Met Marjolein ontdekt u hoe zingen uw leven kan ver-

rijken.  

De Beurs bestaat uit 4 á 5 tafels waar de verenigingen KBO en PCOB zich 

presenteren en waar u onder andere uitleg krijgt over de Academie 

(https://academie.kbo-pcob.nl/). 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via onze website, www.kbo-

pcob.nl/tour, of telefonisch via 030 -340 0655 (bereikbaar van maandag t/

m donderdag van 10.00 – 13.00 uur).  
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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 

P&R (webmaster) 

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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