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Bij de voorplaat. 

Gemaal Lynden is één van de drie stoomgemalen die het Haarlemmermeer 

in de 19e eeuw droog maakten. Het oude gemaal Lynden begon daarmee in 

1849, evenals het gemaal Cruquius. De gemalen Lynden en Cruquius wer-

den volgend hetzelfde technische ontwerp gebouwd. Door de ervaringen 

met het proefstoomgemaal Leeghwater werden in het ontwerp voor beide 

gemalen de nodige verbeteringen toegepast, Na 39 maanden bemaling viel 

het meer in 1852 droog. Aangezien de gemalen in de bemalingspraktijk 

effectief én efficiënt genoeg bleken, werden ze ook ná de droogmaking inge-

zet om het gebied droog te houden. Er vonden in de loop van de jaren na-

tuurlijk wel de nodige aanpassingen plaats.  Zo vond er bijvoorbeeld in 

1893 vanwege de hoge kosten van onderhoud van het gemaal en het grote 

kolenverbruik een grote reconstructie plaats, waarbij De Lynden zijvleugels 

kreeg. Vanaf dat moment verschilde het gemaal fundamenteel van het oor-

spronkelijk identieke gemaal Cruquius. Dit laatst genoemde gemaal, nu 

bekend als poldermuseum, heeft nog het meest authentieke uiterlijk. 

Gemaal Lynden was in de loop van de jaren stoom-, diesel en elektrisch 

gemaal. Uiteindelijk werd het in de loop van de tachtiger jaren van de 20e 

eeuw geheel geautomatiseerd en om redenen van efficiëntie in 2005 vervan-

gen door een naast gelegen nieuw en bedrijfszeker gemaal met dezelfde 

naam. Rijnland zoekt een nieuwe bestemming voor het oude gemaal Lyn-

den. (Lees verder op pagina 5 rechts onderaan) 



 3 

 

Inhoud        blz. 

Bij de voorplaat.        2/5 

Voorwoord van de voorzitter     4/5 

Evenementen cie       6/7/8/ 

Dagspinsel        9 

Samen in gesprek       10 

Thuisgekookt        11 

Uitgekookt        12/13 

Een korte bezinning       13 

Speelgoed rond 1900       14/15 

Bestuursmededelingen      16/17 

Welkom        18  

Inschrijfformulier       19  

Oproep bestuur       20   

Advertenties        21    

Namen en adressen bestuur en evenementen commissie  22/23 

 

 

Inleveren kopij voor het nummer (222) van MeerNieuws  

uiterlijk op .11-1-2022  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, 

Hoewel het al bijna eind januari is wanneer u dit leest, wil ik 

u toch, mede namens het bestuur, van harte alle goeds wen-

sen voor het jaar 2022. Ik hoop dat u gezond en wel de feest-

dagen in december en de jaarwisseling heeft kunnen beleven, al mochten 

we ook dit jaar geen grootse vieringen houden. 

Begon ik vorig jaar mijn voorwoord voor februari met hoopvolle, verwach-

tingvolle woorden, ik kan het dit jaar bijna op dezelfde wijze doen. Was 

het vorig jaar een uitkijken naar het toe te dienen vaccin, dit jaar gaat het 

om de boosterprik, die we bijna allemaal konden krijgen en waardoor er 

meer perspectief komt voor vrijheid in ons dagelijks leven. Hoewel, we 

hebben in het afgelopen jaar ook vaak met op en neer gaande golven van 

vrijheid en lock—down te maken gehad. En ook dit jaar zijn we nog niet 

van beperkende maatregelen af. Ik hoop dat u zich er nog steeds aan kunt 

en wilt houden, zodat we in het komende jaar misschien weer meer moge-

lijkheden krijgen om elkaar te ontmoeten, om erop uit te trekken en gezel-

lige bijeenkomsten voor u te organiseren. 

Aan de activiteitencommissie zal het niet liggen. Zij blijven voor u uitkij-

ken naar mogelijkheden om erop uit te trekken. En zelfs kunt u in deze 

MeerNieuws informatie vinden over een te organiseren midweek. Natuur-

lijk alles onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen in verband 

met corona en onze gezondheid. Maar misschien durft u het aan om met 

hen mee te gaan. 

 

Het bestuur komt nog steeds bijeen om te bekijken wat al wel en wat nog 

niet kan. Helaas is er op onze oproep voor nieuwe bestuursleden geen re-

actie van onze leden gekomen, maar we durven te hopen op een goede 

afloop. Er is contact met mensen die met ons meedenken. 

Blijft u dit ook doen?? 
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Vervolg gemaal De Lynden 

Over de naam van het gemaal bestaat sinds zijn bestaan al verwarring. Dat 

komt omdat het gemeente-onderdeel waar het gemaal staat Lijnden is ge-

naamd. Het gemaal heet echter gemaal Lynden of ook wel De Lynden, naar 

zijn naamgever, Frans Godard Baron van Lynden van Hemmen. Zijn 19e-

eeuwse droogmakingsplan vormde uiteindelijk de aanzet tot de daadwerke-

lijke droogmaking van het meer, na drie eeuwen discussie over het niét of 

wél en het hoé van het droogmaken van het grote Haarlemmermeer. 

Beste mensen, voor de komende tijd heeft het bestuur nog wel een wens. 

Wilt u elkaar ook in de komende donkere wintermaanden niet uit het oog 

verliezen? Schrijf elkaar een berichtje via de email als u dit kunt, bel iemand 

op, schrijf eens een kaartje of zeg iemand gedag die u tegen komt.  Ook al 

kunnen we niet bij elkaar op bezoek, we kunnen elkaar wel op een andere 

manier blijven ontmoeten. Ook de bestuursleden zijn voor u bereikbaar. 

Namens het bestuur wens ik u voor de komende maand een goede gezond-

heid en alle goeds. Blijf positief en heb geduld. Wij hebben er vertrouwen in 

dat het allemaal weer goed komt, als we elkaar maar vast blijven houden. 

Greet van Schaik, voorzitter 
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE: 

HET WORDT GEEN REISJE LANGS DE RIJN RIJN, RIJN, MAAR … 

 EEN MIDWEEK MET DE BUS BUS BUS. 

 

Midweek van 30 mei tot en met 3 juni 2022.  

Kosten: € 535. Per persoon. Toeslag 1 persoonskamer € 50. 

Het zou heel fijn zijn als de coronaperikelen het land uit zijn, want alleen dan 

kunnen wij een midweek beleven. Er is gekozen in Nederland te blijven en 

wel in het mooie Drenthe. En daar hebben wij een voorlopige optie op het 

hotel Villa Nova in het plaatsje 

Zorgvlied, vlakbij Diever, Ap-

pelscha en Giethoorn.  

Wij reizen met ons vertrouwde 

reisbureau OSKAM REIZEN en 

met Ton Oskam hebben wij heel 

goede ervaringen met diverse 

midweekreizen in het verleden. 

De bus is elke dag tot onze be-

schikking, en die brengt ons naar de gekozen excursies, museum enz. Zie 

programma hieronder. Er is echter wel een beperking, dat is het aantal één-

persoons kamers. Daarom ons verzoek als u samen met een vriendin reist is 

het wellicht mogelijk is de kamer te delen? Dat zou ons erg blij maken.  

Het hotel is een familiehotel, waar nog “ouderwets” gekookt wordt, en waar 

gezelligheid en vriendelijkheid voorop staat. Alle maaltijden zijn inbegrepen, 

en ‘s-avonds is nog een kopje koffie/thee na het diner. Alle kamers hebben 

een douche/toilet en zijn gelegen op de begane grond en 1e verdieping, er is 

een lift aanwezig.  
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Het programma ziet er uit als volgt:  

De eerste dag , op maandag wordt er gestopt voor koffie/thee met gebak in 

Zeewolde en brengen we een bezoek aan Flevotin, een tingieterij waar we 

een excursie krijgen. De lunch is onderweg in Baarlo (Noordoostpolder), We 

arriveren rond 15.00 uur in het hotel, waar we inchecken en gaan genieten 

van een heerlijk diner.  

Dinsdag gaan we ’s-middags naar boerin Agnes die ons op koffie en advo-

caat trakteert.  

Op woensdag staat een vaartocht met een punter op het programma en een 

koffietafel-lunch in de Otterskooi in Dwarsgracht en ’s-middags een bezoek 

aan de kolonie Frederiksoord opgericht in 1818 met museum en de  kolonie-

tram met een gids rijdt over het terrein. Diner in het hotel.   

Donderdagmorgen is er een mogelijkheid om met de bus naar Assen te gaan 

om te winkelen. Er is ook markt die dag. Lunch in het hotel en daarna een 

bezoek aan de struisvogelboerderij  de Kreij in Boerakker (Groningen) Een 

rondleiding en uitleg over struisvogels en natuurlijk koffie.  

Vrijdag: Koffers in de bus laden en naar Museum Joure waar we alles te we-

ten komen over Douwe Egberts, Friese staartklokken kunnen zien en een 

kijkje kunnen nemen bij de boekdrukker. Kopje DE koffie of Pickwick thee 

inbegrepen. Afscheidsmenu in Bolsward en daarna huiswaarts.  

Voor de avonden wordt er nog gewerkt aan een spetterend programma, in 

ieder geval is er een bingoavond bij. De evenementencommissie hoopt, dat u 

zich spontaan gaat opgeven voor deze midweek omdat de voorgaande vier 

pogingen niet zijn doorgegaan vanwege corona. Wij wachten in spanning af 

maar haast u!   

U kunt inschrijven tot 28 februari 2022. Dus wilt u een onbezorgde en gezel-

lige week?  Geef u dan snel op bij Bep of Tiny van de midweekcommissie, 

die u vriendelijk groeten. 

Annuleringsverzekering is verplicht.  

 

Bep Everaardt  telefoon 023 – 5615898 of email benfeveraadt@quicknet.nl 

Tiny van den Wollenberg telefoon 06 44343259 of email: agmwol@gmail.com 
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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  

Over museumbezoek: 

In ons vorige maandblad hebben wij u reeds geschreven, dat u indien ge-

wenst een afspraak kunt maken voor een bezoek aan:   

Maison Amsterdam 250 jaar Amsterdamse mode in de Nieuwe Kerk t/m 

3april 2022 en ook naar bioscoop Tuschinsky, Regulierbreestraat 26-34 

waar u met audiotour van een informatieve rondleiding kunt genieten.  

Hierbij vullen wij op dit moment nog aan (voor zo lang de lockdown duurt) 

Ons’ lieve heer op solder in Amsterdam. 

Verscholen in het hart van de Amsterdamse binnenstad bevindt zich een 

klein wonder: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Bezoekers gaan er op 

ontdekking in een zeldzaam goed be-

waard grachtenhuis uit de 17e Eeuw. 

Smalle gangen en trappen leiden naar 

historisch ingerichte woonvertrekken, 

keukens en bedstedes, om te eindigen in 

wat letterlijk het hoogtepunt is van het 

museum: een complete kerk op zolder. 

Het adres is  

Oudezijds Voorburgwal 38-40. Het mu-

seum is door Corona tijdelijk gesloten. Info 020-6246604 (di tot vrijdag van 

10 tot 17 uur) 

 

Museum TV 

Dit is een unieke mogelijkheid voor iedereen om een kijkje achter de scher-

men van een museum te nemen alsmede daadwerkelijk de tentoonstelling 

te bekijken. Bent u in het bezit van een laptop en/of computer? dan heeft 

downloaden voor u vast geen geheimen meer. Download de Museum TV 

app en u kunt eindeloos gaan genieten. De weg wijst zich vanzelf. Lukt het 

niet, vraag dan hulp aan uw partner of kinderen. 

Wij wensen u alvast veel kijk- en luisterplezier. 



 9 

 

Dag spinsel.   
Aan het begin van de 10e eeuw was al veel 

traditioneel volksvermaak verdwenen. Pro-

cessies en kinder-bisschoppen waren afge-

schaft, maar het openbare Poerimfeest*, dat 

ook door veel niet-joden werd bezocht, bleef 

voortleven.  Poerim is uit de oud-Perzische 

taal afkomstig en "poer" betekent "lot", re-

den waarom het ook wel loten feest wordt 

genoemd en altijd in het vroege voorjaar 

(nieuwe loten aan de bomen) wordt gevierd. Het is een vrolijk feest maar is 

gebaseerd op een ernstig verhaal, want de joden ontsnapten aan een mas-

sale moordpartij waar Haman, de minister van de Perzische koning, had 

gevraagd. Maar Ester en haar vader Mordechai wisten de koning te over-

tuigen hoe misdadig dat was. Haman werd ter dood veroordeeld en de 

joden wisten na een heftige strijd, de aanval af te slaan. Aan de Poerim gaat 

een dag vasten vooraf, die 's-avonds eindigt, waarbij tijdens de avond-

dienst het boek Ester en de Megilla (perkamentrol) wordt gezongen. Ieder-

een is verplicht deze voorlezing 2 x per dag te horen. De voorlezing wordt 

ook gedaan door vrouwen, de traditioneel Joodse vrouwengroep Deborah 

houdt jaarlijks een eigen voorlezing voor en door vrouwen. Telkens als in 

de voorlezing het woord "Haman" valt wordt er veel kabaal gemaakt. Kin-

deren ratelen met zgn Haman ratels om te vieren dat deze slechterik niet 

heeft gezegevierd. Het feest heeft een uitbundig en vreugdevol karakter en 

is vol met vrolijke liedjes en verkleedpartijen. Men is verplicht een feest-

maaltijd te gebruiken en men eet dan speciale koekjes de "Hamansoren", 

een driehoekig koekje gevuld met chocolade- of dadelpasta, nootjes en za-

den. Men geeft aan vrienden minimaal 2 eetbare gerechten (sjlachmones) 

en men geeft geld aan arme mensen(tsedaka), als teken van rechtvaardig-

heid/liefdadigheid. Terwijl in de rest van het jaar in het jodendom het ge-

bruik van alcoholische dranken niet wordt aangemoedigd, (behoudens 

voor het heiligen van Sjabbat en feestdagen) wordt er vaak op de Poerim 

mateloos gedronken. Er kan dan geen onderscheid meer gemaakt worden 

tussen de slechte Haman en de gezegende Mordechai.  

Het is een vrolijk feest met verkleedpartijen, dansen, drinken en veel ple-

zier. Tiny. 

Bron: weet wat je viert, Wiki. 

* dit jaar is het poerimfeest op 16 en 17 maart 2022. 
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Rob Mascini is vanmiddag weer onze gast.  

Als hij komt, zijn we verzekerd van een boeiende bijeenkomst.  

Hij schrijft ons:  

“Graag wil ik met u een wandeling maken langs de oudste fresco’s en moza-

ïeken van Rome. Vanaf ongeveer het jaar 200 tot en met het jaar dertienhon-

derd zien we de prachtigste afbeeldingen van wat de eerste christenen ge-

loofden. Het zijn de wortels van het christendom. We kennen de namen van 

de kunstenaars niet. Het zijn afbeeldingen gemaakt door onbekende gewone 

gelovigen. En daarom geeft het zo goed weer wat onder de gewone mensen 

leefde. We zien de eerste afbeeldingen van Christus, van Maria en van aller-

lei Bijbelse figuren en verhalen. Ook zien we de portretten en geschiedenis-

sen van individuele gelovigen en bekende en onbekende heiligen. Ik verheug 

me er op u daarover te vertellen.” 

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

Dongen: welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl  

SAMEN IN GEPREK  OVER   

het geloof van de eerste christenen  

op donderdag 10 februari 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 is (weer) verplaatst naar donderdag 12 mei 

14.00 tot 16.00 uur  in het parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofd-

dorp.  Opgave verplicht 

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  

In de maand april 2021 zouden we Maria Magdalena in het zonnetje zetten, 

maar helaas, zoals zovele activiteiten moest deze i.v.m. Corona gecanceld 

worden. In september 2021 zijn we weer begonnen met de themabijeenkom-

sten. We hadden Maria Magdalena nu ‘uitgenodigd’ voor 13 januari, maar 

met de oplopende besmettingen was het de vraag of het déze keer door kan 

gaan. Helaas moesten we het weer uitstellen, nu tot 12 mei 2022, maar we 

blijven optimistisch en nodigen u graag dan uit om haar te ‘ontmoeten’. 
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Thuisgekookt: een warme maaltijd én sociaal contact 

Genieten van een verse, met liefde 

bereide maaltijd én je buren beter 

leren kennen? Stichting Thuisgekookt 

koppelt buurtgenoten aan elkaar 

voor hulp bij de warme maaltijd en 

gezellig sociaal contact. Een gevoel 

van eenzaamheid kan de dagen don-

ker en moeilijk maken. Thuisgekookt 

probeert er daarom voor te zorgen 

dat we weer teruggaan naar wat 

vroeger heel normaal was: buren die 

zorgen voor elkaar!  

Voor iedereen 

Thuisgekookt is er voor iedereen; voor mensen waarbij de leeftijd het lastig 

maakt om elke dag een verse maaltijd op tafel te zetten tot drukke zorgme-

dewerkers of mensen met gezondheidsproblemen. Een groot deel van de 

mensen die bij Thuisgekookt aankloppen horen tot deze kwetsbare doel-

groep. Voor deze mensen doen de medewerkers van Thuisgekookt extra hun 

best om iemand te vinden die goed bij hun (dieet) wensen en voorkeuren 

past. In de Haarlemmermeer zijn ruim 100 thuiskoks actief die zich graag 

vrijwillig (tegen een vergoeding van de kostprijs van de ingrediënten) in-

zetten voor hun buren door een maaltijd te delen. Veel van hen doen zelfs 

graag een stapje extra: zij brengen de maaltijd langs, of doen extra dingen als 

bijvoorbeeld af en toe een boodschapje halen, of een keer de hond uitlaten.  

Informatie 

Meer informatie of hulp van een thuiskok nodig of op zoek naar meer infor-

matie? Team Thuisgekookt staat klaar! Bel naar 085-0608768 en geef de gege-

vens en wensen door, of zie: thuisgekookt.nl en vul het formulier in. Aan de 

hand van de wensen wordt een geschikte thuiskok gezocht. Binnen 48 uur 

volgt telefonisch contact met de aanvrager (of zijn of haar mantelzorger) om 

diegene aan een thuiskok voor te stellen. Na een kennismaking en de eerste 

maaltijd kunnen mensen zelf beslissen of ze aan deze thuiskok gekoppeld 

willen worden. Mensen zitten nergens aan vast! 
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Kent u de Slimotheek al?? 

In de Slimotheek in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale, Nieuw-

Vennep en Badhoevedorp leent u slimme technologie voor veilig en 

comfortabel wonen. Voor uzelf, of voor iemand voor wie u zorgt. 

Denk aan bijvoorbeeld een robotstofzuiger, een kalenderklok, een 

slimme deurbel, een eenvoudige mobiele telefoon of een makkelijke 

afstandsbediening. De meeste producten zijn gratis te lenen voor een 

vooraf afgesproken periode. Na die tijd brengt u het product terug en 

kunt u besluiten zelf een exemplaar aan te schaffen. 

  

Hulp bij uw keuze 

Technologie kan alleen goed ondersteunen als het bij u en uw situatie 

past. De specialisten van de Slimotheek (dit zijn vaak wijkverpleegkun-

digen) helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. 

Daarnaast biedt de Slimotheek ondersteuning bij installatie en bij vra-

gen tijdens het gebruik. Elke vestiging heeft spreekuren, tijdens deze 

spreekuren verzorgen de specialisten ook de uitleen van producten zo-

dat u kunt proberen of het product in uw situatie passend is. 

Ook verzorgen zij de uitleen van producten om te testen of dit product 

bij u past. 

De spreekuren 

• Bibliotheek Hoofddorp-Centrale  

   dinsdag tussen 10:00 en 12:00  en donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur 

• Bibliotheek Nieuw-Vennep maandag tussen 14:00 en 16:00 uur 

• Dorpshuis Badhoevedorp woensdag tussen 14:00 en 16:00 uur 
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Toegang voor iedereen 

De bibliotheek en het dorpshuis zijn open voor iedereen. Iedereen kan ge-

bruik maken van de Slimotheek tijdens de openingsuren van 

de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale, de Bibliotheek Nieuw-Vennep en 

van de Bibliotheek Badhoevedorp.  

Op alle locaties is een vitrinekast aanwezig waar de producten te zien zijn, 

ook als er geen specialisten aanwezig zijn. Naast de vitrinekast staan pro-

ductkaartjes met meer informatie, deze kunt u meenemen 

 

Vragen? 

Als u een artikel uit de Slimotheek wilt lenen, of als u vragen heeft, dan 

kunt u contact met ons opnemen via slimotheek@haarlemmermeer.nl. 

 De Slimotheek is een initiatief van GeneratieThuis in samenwerking met gemeente 

Haarlemmermeer, Medipoint, de Meer voor Elkaar partners en de Bibliotheek Haar-

lemmermeer. 

A1 weet ik niet waar deze weg mij brengt, 

al zie ik de plaats van bestemming nog niet,  

toch weet ik zeker dat dit mijn weg is, 

mijn weg naar 't geluk en een thuis. 

Maar deze zekerheid bewaren 

kan ik alleen als jij meegaat met mij. 

Al komen er nog onvoorspelbare bochten 

of wordt het een bergpad, eenzaam en steil,  

met gapende kloven en donkere spelonken,  

als ik maar weet dat jij er zal zijn. 

Want in de duisternis toch blijven geloven,  

kan ik alleen als jij meegaat met mij. 

De Eigentijdse 

https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/openingstijden-vestigingen/hoofddorp-centrale/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/openingstijden-vestigingen/badhoevedorp/
mailto:slimotheek@haarlemmermeer.nl
https://www.generatiethuis.nl/
https://haarlemmermeergemeente.nl/
https://haarlemmermeergemeente.nl/
https://www.medipoint.nl/
https://hlmrmeer.nl/en/node/8085
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Speelgoed rond 1900 
Hoe en waarmee speelden de kinderen rond 1900?  Voor de beter gesitueer-

den was er keus genoeg uit het mooiste houten speelgoed, het poppenhuis, 

de winkeltjes en keukentjes. De speelgoedwinkels waren er nog niet, de ver-

kopers kwamen aan huis. Zij hadden hun waren rechtstreeks van de fabriek 

gekocht en probeerden die aan de gezinnen te slijten. Het dure speelgoed 

bestond uit een kinderfiets, een vliegende Hollander, hobbelpaard, een pop-

penhuis. Maar er waren ook uitvindingen, Frank Hornby is de uitvinder van 

het succesvolle Meccano. Het begon als  een speeltje voor zijn kinderen, Het 

was in 1e instantie niet uit elkaar te halen en hij bedacht dat het dan leuker 

zou zijn als dat wel kon. Zijn baas hielp hem met octrooi aanvragen en 

“MecanicsMadeEasy” werd op de markt gebracht. Aanvankelijk weinig suc-

cesvol, zijn baas sprong weer bij en zo werden die twee zakenpartners. De 

rest is geschiedenis. In 1908 werd Meccano Ltd. opgericht en alles wat Horn-

by aanraakte veranderde in goud. Nog vóór WO I was Meccano marktleider 

op binnen de speelgoedindustrie. En in 1934 was er een nieuwe kaskraker. 

Toen de fameuze Dinky Toys op de markt werden gebracht. Van de straat-

spelletjes toentertijd was tollen en een van. Tollen, met de priktol, waar je 

een touwtje omheen legde en deze dan weggooide terwijl je het touwtje vast-

hield. De andere tol draaide je met de hand opgang en met een touwtje aan 

een stokje gaf je er een mep tegenaan. Hinkelen op een been op een uitgete-

kende baan, bokspringen over elkaar heen, knikkeren met glazen stuiters en 

looiedetten,. Grote en kleine ballen zilverkleurig. Ook zwieren om een lan-

taarnpaal was een geliefde bezigheid. Allemaal spelletjes die weinig of niets 

kostten. Vliegeren werd ook gedaan. In WO I was er zelfs een vlieger waar 

een mens aan kon hangen en die dan zo werd vervoerd. En de poppenkast, 

die in de Gouden Eeuw op jaarmarkten en kermissen al heel populair waren. 

Het was straat theater voor de volwassenen. Jan Klaasen verscheen er toen al 

en het was een voorloper van het cabaret, en vaak werden actuele situaties 

en personages op de hak genomen.  
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Toen het in de kinderhoek terecht kwam werd het een flauw aftreksel  van 

wat het ooit was. De kinderen werden erbij betrokken en schreeuwen om het 

hardst als de dief het geldkistje wilde stelen…. De poppenkast staat nog 

steeds op de Dam in Amsterdam en het ontving in 2018 een erepenning van-

wege het 125 jarig bestaan. 

Bron rond 1900, wiki foto’s. 1. fiets, vliegende Hollander. 2. Meccano en uit-

vinder. 3.Dinky toys. 4. tol. Priktol, hinkelen, bokspringen. 

Tiny 



  16 

 

 

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 

Rabo Clubsupport en contributie 2022 

Vorig jaar hebben wij u gevraagd om bij de Rabobank op onze vereniging te 

stemmen. Indien dit zou worden gedaan, zou hier afhankelijk van het aan-

tal stemmen een bedrag aan worden gekoppeld.  Dit heeft u fantastisch 

gedaan, hetgeen resulteerde in een bedrag van € 812 wat wij van de Rabo-

bank op onze rekening gestort hebben gekregen. 

Uw penningmeester doet hierbij een vriendelijk verzoek aan onze leden 

die de contributie voor het jaar 2022 nog niet hebben voldaan dit alsnog 

te doen. 



  18 

 

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 Haarlemmermeer.  

Mevr. M.E. Volkert  uit   Hoofddorp 

Dhr. A. Wilms   uit    Hoofddorp 

Mevr. T. Meegdes   uit   Zwanenburg 
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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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In ons vorige nummer van december 2021/januari 2022 hebben we uw 

aandacht gevestigd op het feit of de KBO Haarlemmermeer nog be-

staansrecht heeft in de toekomst. Er werd een dringende oproep ge-

daan voor nieuwe bestuursleden, maar tot op heden heeft zich nog 

NIEMAND gemeld. Wordt ons blad wel gelezen vragen we ons af!  

Zonder (voldoende) bestuursleden kan een vereniging niet bestaan! 

In datzelfde bericht werd aangegeven dat Martin van Beek  met name 

het verzorgen en het rondbrengen van ons blad MeerNieuws en het 

KBO/PCOB Magazine, alsmede zijn taak als webmaster per 1 juli 2022 

zal stopzetten. Het verdelen van MeerNieuws en het blad KBO-PCOB  

is een klus die elke maand weer terug komt. Wij als bestuur hebben 

diverse keren gevraagd of er leden zijn die deze taak willen overne-

men omdat anders het verspreiden van deze bladen stopt. Op maan-

dag 10 januari 2022 heeft er een gesprek plaats gevonden tussen het 

bestuur en Martin van Beek. Zoals al eerder vermeld is hij bereid de 

komende maanden een eventuele opvolger in te werken. Helaas heeft 

zich ook voor deze werkzaamheden  niemand gemeld die bereid is dit 

op zich te nemen. Wij als bestuur kunnen het echter niet laten gebeu-

ren dat de verspreiding en bezorging stopt. Daarom heeft de penning-

meester aangegeven ook deze taak, naast  zijn takenpakket, op te ne-

men. Het is natuurlijk geen gezonde situatie dat het bestuur ook nog 

met deze taken wordt belast. Martin stopt ook als webmaster, dus daar 

is ook dringend iemand nodig die deze taak op zich neemt. 

 

Als wij dan ook in ogenschouw nemen dat er ondanks diverse oproe-

pen nog steeds niemand zich heeft aangemeld als nieuw bestuurslid 

komt het bestuur steeds verder onder druk te staan.  

Dus hierbij nogmaals de oproep als u het belang van  het voortbestaan 

van de KBO Haarlemmermeer inziet, ga dan een gesprek met ons aan 

en kijk of we of elkaar kunnen helpen in het bestuur. 
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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: 

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  

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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