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Bij de voorplaat. Gemaal De Leeghwater  zoals deze er nu uitziet, staat in 

het dorpje Buitenkaag aan de zuid-

rand van de Haarlemmermeer, op de 

plek waar de Hoofdvaart en 

de Ringvaart samen komen bij 

de Kagerplassen.  

Het gemaal is vernoemd naar Jan 

Adriaanszoon Leeghwater, die 

in 1641 als een der eersten pleitte 

voor de droogmaking van het steeds 

groeiende Haarlemmermeer. 

De Leeghwater is het oudste van de drie gemalen waarmee de Haarlem-

mermeer is drooggemalen; de andere twee zijn De Cruquius en De Lynden. 

Gemaal De Leeghwater is voltooid in 1845. In dat jaar vond ook de eerste 

'proefmaling' plaats. In 1848 werd het gemaal echt in gebruik genomen, het 

is nog steeds in gebruik. Het gemaal heeft tot 1912 op stoom gedraaid, toen 

werden de stoommachines vervangen door dieselmotoren. Tegenwoordig 

wordt de Leeghwater nog maar weinig gebruikt, per jaar zo'n 600 uur. Al-

leen als de andere gemalen in de Haarlemmermeer het water niet meer 

kunnen afvoeren, wordt De Leeghwater in gebruik gesteld. Van het origine-

le gemaal De Leeghwater (zie voorplaat) is weinig te herkennen, als gevolg 

van verbouwingen is veel van de neogotische stijl verloren gegaan.  
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Inleveren kopij voor het nummer (224) van MeerNieuws  

uiterlijk op 12-3-2022  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, 

Het wordt weer lente! Buiten zien we sneeuwklokjes en narcis-

sen voorzichtig boven de grond komen. Het weer blijft voorals-

nog echter onvoorspelbaar. Afgelopen week (ik schrijf deze 

woorden begin februari) waren de temperaturen soms al lenteachtig, maar 

ook was er zo nu en dan een lichte nachtvorst. En februari kan ons best nog 

op winterweer trakteren.  

 

Maar laten we vooruit blijven kijken. Want gelukkig mogen we elkaar weer 

ontmoeten. De corona maatregelen worden steeds meer afgebouwd. We kun-

nen meer activiteiten ontplooien. De evenementencommissie kan gelukkig 

doorgaan met haar activiteiten. De bridgers en rummicub spelers zijn weer 

actief bij elkaar gekomen. En het bestuur heeft in haar afgelopen vergadering 

voorzichtig vooruit gekeken en een datum voor de Algemene Ledenvergade-

ring vastgesteld. Deze hebben we gepland op woensdagmiddag 20 april a.s.  

In de volgende MeerNieuws leest u hierover meer informatie, maar nu kunt 

u deze datum vast in uw agenda zetten. We hopen dan vele van u te mogen 

begroeten.  

Helaas hebben we geen positief nieuws voor wat betreft invulling van onze 

vacatures binnen het bestuur. Onze persoonlijke acties om mensen te bena-

deren voor een bestuursfunctie raken uitgeput. De toekomst ziet er niet be-

paald rooskleurig uit als er geen invulling komt voor de bestaande vacatures. 

Tijdens onze bestuursvergaderingen blijft dit steeds weer een zeer zwaar 

agendapunt. Dus daarom nogmaals een zeer dringend verzoek aan u om met 

ons mee te denken hoe we nieuwe leden kunnen vragen onze vereniging 

levend te houden. Want het is al eerder gezegd: als er geen bestuursleden 

gevonden worden, is er weinig toekomst voor onze KBO afdeling. Dan be-

staat de mogelijkheid dat het bestuur moet besluiten tot opheffing van onze 

afdeling over te gaan.  

Leest u nog eens de oproep voor nieuwe bestuursleden, elders in deze Meer-

Nieuws. En hopelijk bent u of kent u iemand, die een van deze functies wil 

invullen. 
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Beste mensen, in maart gaan wij ook op weg naar Pasen. Deze voorberei-

dingstijd vraagt om bezinning en omzien naar elkaar. Hopelijk kan dit om-

zien, nu de meeste coronamaatregelen zijn afgeschaft,  ook bestaan uit een 

kort bezoekje aan elkaar of samen bij mooi weer een wandeling maken. En 

met de gedachte aan mooi lenteweer, sluit ik met een overdenking van Toon 

Hermans. 

 

 

Dag lieve boom, ik heb je nog gekend 

toen je geen blad meer had en eenzaam en verlaten 

op deze plek te sterven stond 

ik weet nog hoe ik je hier vond 

en dat we samen praatten. 

Nu heb je je weer opgericht 

in regen en in zonnelicht 

vol weelderige kleuren 

nu sta je feestelijk en blij 
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE: 

 

Midweek van 30 mei tot en met 3 juni 2022.  

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

Het programma ziet er uit als volgt:  

Dag 1. 

Na Hoofddorp verlaten te hebben gaan we richting Zeewolde naar Flevotin, 

een ambachtelijke tingieterij waar we 

een rondleiding en demonstratie krij-

gen met een kop koffie en iets lekkers.  

Er is een gezellig winkeltje, waar we 

de mooiste figuurtjes van tin kunnen 

kopen.. 

Dan gaan we richting Baarlo waar we 

een heerlijke lunch aangeboden krij-

gen. Rond 3 uur zijn we in het hotel 

waar we onze kamers kunnen bekij-

ken.  

Na het diner even bijkletsen over de dag met een kopje koffie of een glaasje 

en dan, voldaan en moe van de heenreis, lekker slapen.  

We hebben nog plaats voor u hoor, de bus is nog niet vol en ook in het hotel 

zijn er nog kamers beschikbaar. Even een telefoontje naar Bep 023 5615898 of 

Tiny 06 44343259 en u gaat een onbezorgde week tegemoet!  

Lieve groet.  

Bep en Tiny 
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Kunst in Coronatijd 

Terwijl alle musea gesloten waren 

en kunstevenementen werden 

afgelast startte op 22 januari in 

Galerie de Tuinkamer 

(Wilsonstraat 61) een nieuwe ex-

positie. Weliswaar zonder een 

officiële opening en met de restric-

tie van reserveren en max 2 bezoe-

kers op enig moment maar voor 

iedereen die van kunst houdt een gelegenheid om te genieten en eventjes 

corona te vergeten. Reserveren kan telefonisch: 023-5623858 of per mail : 

info@galeriedetuinkamer. nl. De expositie loopt nog tot en met 5 maart 2022 

en is geopend op vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur. 

Te zien is werk van Bert Hermans met schilderijen van industrieel en cultu-

reel erfgoed. In lijn met de strakke vormgeving van de schilderijen passen de 

design sieraden van Jeroen van Pesch. Zijn sieraden zijn samen te vatten on-

der de noemer “eenvoud siert”. En verder zijn er de beelden van Wim Hoo-

genboom die zich in deze tijd van polarisatie laat inspireren door de Joodse 

filosoof Levinas met beelden als “het gelaat van de ander” Als het kan orga-

niseren ze op zaterdag 26 februari een vernissage waar ook de kunstenaars 

bij aanwezig zullen zijn. Let op de website van de galerie. 

 

Libelle zomerweek verhuist naar het Expo Terrein 

Haarlemmermeer.| 

 

Het grootste buitenevenement wat Libelle al 25 jaar organiseert, gaat verhui-

zen naar het Expo Terrein Haarlemmermeer.  Na jarenlang het Almeerder-

strand als onderkomen te hebben gebruikt, kiest Libelle vanaf 2022 voor bo-

vengenoemde locatie, dat een grootte heeft van 45.000 m2 en een prachtige 

mix is tussen de (glazen) binnenruimtes en een groen buitenterrein.. Het ge-

hele terrein wordt benut tijdens de Libelle Zomerweek, die komend jaar 

plaatsvindt van 19 tot en met 25 mei. Dit is geweldig nieuws voor Haarlem-

mermeer. De Libelle Zomerweek staat bekend als een enorm gezellig evene-

ment. Wij kijken er nu al naar uit!  Maak dus tijdig afspraak om met elkaar te 

gaan. dat is gezellig.  
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Aanmelden voor alle activiteiten bij voorkeur per mail met vermelding 

van uw naam en telefoonnummer. Zie blz 19 Mocht u na aanmelding on-

verhoopt niet mee kunnen, geef dit dan uiterlijk  

3 dagen vóór vertrek aan ons door of bel met Doelen Coach Service telefoon  

PREVIEW: VERBOUWDE GEVANGENIS ‘DE KOEPEL’   

        (door RIANNE LOURENS | jan 21, 2022 ) 

Het is een van de grootste, meest bijzondere bouwprojecten in Haarlem in 

jaren en oh wat zijn we nieuwsgierig: de verbouwing van de Koepelgevan-

genis. Na tijden van leegstand begonnen ze, inmiddels zo’n twintig maan-

den geleden, de eerste muren te slopen. Ondertussen is de Koepel volledig 

getransformeerd. Maar het mooiste is dat er ondanks de grote transformatie 

nog veel oorspronkelijke details te zien zijn. En dat maakt het concept wel 

extra bijzonder. Wij zullen als een van de eersten een kijkje nemen. We ver-

tellen je graag wat we te weten zijn gekomen! En wij van de evenementen 

commissie gaan dit voorjaar daar een bezoek brengen. Samen met u, dus let 

op  de berichten in de volgende Meer Nieuws  
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 Het stadsbestuur van Amsterdam was in de 16e eeuw dol 

op optochten en alle gelegenheden werden benut om daar-

in mee te lopen. Feestelijk uitgedost in nieuwe kleurige 

pakken, liepen zij tussen de gilden en de schutters, en de 

hele stad liep uit om deze 

pracht en praal te aanschou-

wen. De intochten van vor-

stelijke personen, zorgde 

altijd voor een nog grotere 

opsmuk. Kosten noch moeite werden gesp-

aard om de stad feestelijk te verlichten en te 

versieren en er werden zelfs gerenommeerde 

architecten aangetrokken. En de "gewone" 

Amsterdammers kregen vaak voor de gele-

genheid een dag vrij. Op 1 september 1638 kon een dicht opeengepakte me-

nigte een toneelvoorstelling bekijken, ter ere van het bezoek van Maria de 

Medici Koningin van Frankrijk, welke zich afspeelde in het drijvende theater 

dat in het Rokin was dreef. Daarna was het rennen naar de Kloveniersburg-

wal, waar een groot vuurwerk werd afgestoken,Tsaar Peter de Grote werd in 

1697 ook verrast met een groots vuurwerk en een fraai spiegelgevecht op het 

IJ. Bijna had hij de komiek en googelende kwakzalver Tetjeroen mee naar 

Rusland genomen, maar die wilde bij nader inzien, toch liever in Amster-

dam blijven. Ook rouwstoeten waren in trek bij de Amsterdammers, in 1677 

liep heel Amsterdam uit om de staatsbegrafenis van Admiraal Michiel de 

Ruyter voorbij te zien trekken.  De kermissen gaan ver terug, het is een ver-

bastering van kerkemissen, en voortgekomen uit de inwijding van de Oude 

Kerk in de 14e eeuw. Kermis betekende inkopen doen en vrolijk zijn,. Rond-

trekkende artiesten droegen daartoe bij. Vuurvreters, goochelaars, acrobaten 

en koorddansers die balanceerden op touwen die helemaal naar de toren-

spitsen liepen. Alleengaande meisjes konden op de Boter-

markt (Rembrandtplein) een kermis vrijer uren. Hoe mooier in het pak, hoe 

duurder dat wel! Als de zaak beklonken was gaf het meisje haar beursje om 

de kosten van de avond te betalen. Reuzen en dwergen, vrouwen met een 

baard, indianen die tot prinsen waren bevorderd. Als de schemering inviel 

werd de sfeer bekoorlijk. De reclames leken te gaan bewegen door de olie-

lampen die overal grillige schaduwen gaven. Kortom het was een spektakel 

dat een hele week in beslag nam.  

Bron GAA, Wiki Ach Lieve Tijd.  

Tiny 
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Kent u Stichting Maatvast al? 

 

Graag maken wij u attent op het bestaan van Stichting Maatvast in de Haar-

lemmermeer. 

Stichting Maatvast helpt inwoners om de sociale samenhang in de buurten, 

wijken en dorpen te versterken. Dit doet zij door initiatieven en activiteiten 

vanuit inwoners en vrijwilligers een plek te bieden in onze buurt- en dorpshui-

zen.  

Maatvast is te vinden op 26 locaties, verspreid over de Haarlemmermeer.  Daar 

is men welkom om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. Te den-

ken valt aan biljarten, sjoelen, klaverjassen, creatief bezig zijn, een cursus vol-

gen of gewoon een kopje koffie of thee met elkaar te drinken en een praatje te 

maken. 

Wilt u weten wat er zoal in de diverse centra georganiseerd wordt? Neemt u 

dan een kijkje op de website www.stichtingmaatvast.nl. Hier zijn ook de adres-

sen van alle locaties te vinden. 

Bent u niet zo vaardig met de computer? Dan kunt u ook bellen naar Stichting 

Maatvast,  

tel. 023-8200660 
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Nog meer informatie over ac-

ties van de bibliotheek. 

In ons vorige nummer van Meer-

Nieuws vertelden wij iets over de 

Slimotheek, die te vinden is in 

diverse locaties van de Bibliotheek. 

 

 

 

Deze keer stellen wij u voor aan het Informatiepunt Digitale Overheid.  

Heeft u vragen over de overheid? Bijvoorbeeld over zaken zoals huur- en zorgtoe-

slag, belasting, rijbewijs, verkeersboetes, pensioen en uitkering? Dan bent u niet de 

enige. Maar liefst vier miljoen mensen vinden dit lastig. 

Voor al deze vragen en meer kunt u terecht bij het ‘Informatiepunt Digitale Over-

heid’ (IDO) in de Centrale Bibliotheek Hoofddorp. Daar helpen ze met het vinden 

van informatie op internet en verwijzen u door naar de juiste instanties  

Veel mensen vinden dit lastig. Bij het IDO laat men u graag zien waar u de infor-

matie precies kunt vinden en hoe het werkt. Kom langs in de bibliotheek voor prakti-

sche informatie.  

 

U moet dan wel een DigiD hebben én met een computer kunnen omgaan.  

Het is gratis, ook als u geen bibliotheeklid bent. 

Openingstijden 

Het Informatiepunt Digitale Overheid is vanaf 17 februari om de week op donder-

dag van 13:30 uur tot 15:30 uur geopend. 

Centrale bibliotheek Hoofddorp 
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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. 19 

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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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.W. Kamerman-van Raaij  uit  Hoofddorp 

Mevr. M.M. van der Gaarden– Bakker uit  Hoofddrp 
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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 

 



  16 

 

Bestaat de afdeling KBO Haarlemmermeer  

volgend jaar nog??? 

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 be-

stuur hoopt dat het zover niet zal komen. 

Wij zijn dringend op zoek naar mensen, die bereid zijn om een van de  

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

computer is een pre. 

Gezocht:  

een bestuurslid met als aandachtsgebied PR & Communicatie. 

Werkzaamheden van dit bestuurslid: 

aansturen/voorzitten van de commissie PR&C bestaande uit 

voorzitter - redacteur MeerNieuws- redacteur Nieuwsbrieven – web-

master; externe contacten leggen en onderhouden; drukwerkverzor-

ging, zoals folders en brochures van de vereniging; beheer van materi-

aal voor aankleding van beurstafels en ledenbijeenkomsten; beoorde-

ling van uitnodigingen voor deelname aan Beurzen. 

Gezocht:  bestuurslid voor het aandachtsgebied Welzijn. 

houdt binnen het bestuur de aandacht gericht op Welzijn, zodat ook 

voor leden, die niet bereikt worden via de reguliere activiteiten, fijne 

en nuttige dingen georganiseerd worden. 

 bezoekt (netwerk)bijeenkomsten van de gemeente waarvan het onder-

werp te maken heeft met ouderen en rapporteert hierover naar het be-

stuur en de leden;  

hij/zij onderhoudt het contact met de groep themabijeenkomsten 

‘Samen in Gesprek’ en met de bezoekgroep; 

Ook een algemeen bestuurslid die verbinding kan leggen met de Eve-

nementen/Activiteiten commissie staat al jaren op het verlanglijstje 

van het bestuur!  

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

bestuursleden voor een vrijblijvend gesprek! U krijgt ruimschoots de 

mogelijkheid om u in te werken en met mensen uit de genoemde  
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aandachtsgebieden van gedachte te wisselen. 

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

afdeling moeten opheffen, omdat er op de korte termijn niet genoeg be-

stuursleden meer zijn?! 

Groetend  

Het Bestuur 

 

 

 

 

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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