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Bij de voorplaat. 

Diverse dorpen in de Haarlemmermeer hebben namen gekregen naar 

vroegere geografische locaties die in het verleden zijn verdwenen in het 

water van het Haarlemmermeer. Voorbeelden zijn: Oude Meer (naar het 

oorspronkelijke meer), Burgerveen (naar het Groot Burgerveen en Klein 

Burgerveen), Rijk (naar het verzwolgen dorp), Zwanenburg (naar het nog 

bestaande Huis Zwanenburg bij Halfweg); Boesingheliede (naar een ver-

zwolgen dorp nabij Nieuwerkerk), Nieuw-Vennep (naar de Vennep, een 

eiland tussen het Oude Haarlemmermeer en het Leidsemeer), Beinsdorp 

(naar Beinsdorp, een eiland tussen het Oude Haarlemmermeer en het 

Leidsemeer), Abbenes (naar het schiereiland ter plaat-

se). Verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek is genoemd naar een veenge-

bied ten westen van Aalsmeer.  

In deze en volgende uitgaven geven we op alfabetische volgorde aan-

dacht aan alle 25 buurten en plaatsen in de Haarlemmermeer, te beginnen 

met Aalsmeerderbrug, een buurtschap aan de Ringvaart van de Haarlem-

mermeerpolder, tegenover Aalsmeer. De buurtschap is genoemd naar de 

brug over deze vaart, de Aalsmeerderbrug. Ten zuiden ligt Rijsenhout, 

ten noorden Oude Meer en in het westen ligt Rozenburg. Ten noordwes-

ten liggen de bedrijventerreinen van Schiphol-Rijk. Aalsmeerderbrug 

heeft 495 inwoners (2021). Dwars door het dorp loopt de N196, vroeger de 

N201. Tot in de jaren 1950 werd Aalsmeerderbrug ook 

wel Aalsmeerderbuurt genoemd. 
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Inleveren kopij voor het nummer (225) van MeerNieuws  

uiterlijk op 16-4-2022  naar het emailadres van de redactie, tijdelijk op e-mail 

kbonieuwsbrief@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, 

 

Allereerst een excuus voor het feit dat het voorwoord in de 

vorige MeerNieuws niet helemaal is over gekomen. De laatste 

twee regels van het gedicht: 

 - te stralen in de groene wei om mij weer op te beuren. - en mijn goede 

wensen voor een fijne en zonnige  lentemaand,  waren helaas weggevallen. 

Gelukkig zijn we toch een mooie lentemaand in gegaan. Want de maand 

maart heeft zich de eerste twee weken van een zonnige kant laten zien. Nu 

maar hopen dat ook het komende voorjaar zo zonnig mag zijn. 

Welk belangrijk nieuws vindt u in deze MeerNieuws? Allereerst de uitno-

diging voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 april a.s. 

aanvang 13.30 uur. Ook treft u de voor de vergadering belangrijke stukken 

aan, zoals het Jaarveerslag van het bestuur en de Notulen van de vorige 

jaarvergadering op 19 mei 2021. 

Het bestuur hoopt dat vele leden bij deze ledenvergadering aanwezig kun-

nen en willen zijn, nu de coronamaatregelen zo goed als allemaal zijn afge-

schaft. Het is namelijk van groot belang om tijdens deze vergadering met 

elkaar in gesprek te komen over hoe het verder moet gaan met onze KBO 

afdeling.  

Zoals u na de vorige ledenvergadering in 2021 steeds in MeerNieuws hebt 

kunnen lezen, is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden. Helaas 

hebben de nodige oproepen in MeerNieuws en via onze Nieuwsbrief tot 

niets geleid en ook zijn de persoonlijke pogingen om mensen voor een be-

stuursfunctie te interesseren op niets uitgelopen. Er staan dus nog steeds 

drie vacatures open en, sinds begin van deze maand maart, zijn het er zelfs 

vier! 

Onze secretaris heeft om gezondheidsredenen haar functie neer moeten 

leggen. Al geruime tijd heeft dhr. Kees Bus, de penningmeester, diverse 

taken van haar overgenomen, waarvoor onze hartelijke dank. Maar deze 

situatie is niet houdbaar meer. Het brengt ook problemen met zich mee, 

omdat wij volgens de statuten moeten voldoen aan een minimale bestuurs-

samenstelling. Daaraan kunnen we bijna niet meer voldoen. Een volgende 

stap zou dus worden om onze KBO afdeling op te moeten heffen. Of het 

zover zal komen, zal de toekomst leren.  

Op dit moment echter kijken we uit naar onze ledenvergadering op 20 

april a.s. en het bestuur hoopt op een positieve inbreng vanuit de leden. 
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Maar voor het zover is, vieren we eerst nog het feest van Pasen. Hoe u dit 

ook viert, op religieuze basis of met het vooruitzicht van een nieuwe lente, ik 

hoop dat u inspirerende en gezellige dagen zult hebben nu we elkaar weer 

mogen ontmoeten. Maak er met iedereen, die u lief is, een fijn feest van.  

En misschien kunt u ook denken aan alle mensen om ons heen, die het op dit 

moment van roerige tijden niet zo goed hebben. Een kaartje aan iemand die 

het moeilijk heeft, een uitgestoken hand, een bezoekje of telefoontje, het doet 

soms wonderen. 

Ik wens u allen, ook namens het bestuur, goede en zonnige paasdagen. Wij 

hopen u te zien bij onze jaarvergadering op 20 april. 

Een hartelijke groet, mede namens het bestuur, 

Greet van Schaik, voorzitter 
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Het bestuur van de KBO Haarlemmermeer nodigt u hierbij van harte uit 

voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 20 april 2022  

Locatie: Event Centre Fokker  

IJweg 1094 Hoofddorp  

Aanvang 14.00 uur  

De zaal is open vanaf 13.30 uur 

Agenda 

Opening / mededelingen.  

Moment van aandacht.  

Vaststellen agenda. 

Notulen ledenvergadering van mei 2021 ter goedkeuring.  

Deze notulen treft u in deze MeerNieuws aan.  

Bestuursverkiezing.  

Het invullen van de ontstane vacatures PR&C, Welzijn is helaas nog 

niet gelukt. Ook de vacature voor een algemeen bestuurslid is nog niet 

ingevuld. 

Financieel verslag 2021 (Balans 31-12-2021 en exploitatie en begroting 

2022 - 2023). Deze financiële gegevens worden voor de vergadering uit-

gereikt. 

Verslag van de kascontrolecommissie over het boek jaar 2021.  

Verkiezing kascontrolecommissie. 

Jaarverslag 2021 van het bestuur ter goedkeuring. Dit verslag treft u aan 

in deze MeerNieuws 

Jaarverslag 2021 van de evenementen/activiteiten commissie ter goed-

keuring Dit verslag treft u aan in deze MeerNieuws. 

Rondvraag. 

Sluiting van deze vergadering. 

      Na de pauze:  Informatief programma 
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Notulen ledenvergadering d.d. 19 mei 2021. Notulist   Kees Bus 

Aanwezige bestuursleden:  Greet van Schaik voorzitter,  Stef Rijke pen-

ningmeester,  Els van Dongen-Caarls ouderen adviseur,  Martin van Beek 

PR&C en Lo Gilles ledenadministratie. 

Er hebben zich 25 mensen aangemeld voor de vergadering, er is 1 afzeg-

ging wegens ziekte en er zijn 5 mensen niet gekomen. 

Opening en mededelingen. De voorzitter  heet alle aanwezigen welkom.  

Ze is blij dat het toch mogelijk was, ondanks alle beperkingen die gelden, 

deze ledenvergadering te houden.  Er zijn verder geen mededelingen. 

Moment van aandacht. 

Er wordt stil gestaan bij de overledenen vanaf de laatste bestuursvergade-

ring tot heden. Voor ieder van hen wordt een kaarsje aangestoken. Tevens 

ook een moment van aandacht voor onszelf, we hebben allen een naar jaar 

achter de rug. Elkaar niet meer kunnen zien, zelf teruggeworpen zijn in 

onze belevenissen, mogelijk wat irritaties met je partner  of gezinsleden etc. 

Daarom wordt voor ons allen een grote kaars aangestoken. Els van Dongen 

vertelt ons een verhaal van een Joodse Rabbi op zoek naar een schat. Daar-

na zingen de aanwezigen het lied “als alles duister is”. Normaal is het dat 

op de ledenvergadering gevraagd wordt een bloemetje mee te nemen voor 

iemand die het erg moeilijk heeft. Nu is dit niet gevraagd, daarom het ver-

zoek om zelf een plantje te kopen en dit naar iemand toe te brengen die dit 

nodig heeft. 

Vaststellen agenda 

De agenda voor de vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd.  

Notulen ledenvergadering 10 maart 2020 worden goedgekeurd. 

Piet van de Coevering heeft een opmerking over de zinsnede dat mensen 

lid zijn vanwege de korting op de ziektekostenverzekering. De voorzitter 

geeft als reactie, dat er mensen zullen zijn die hier gebruik van maken, ech-

ter ook vele van onze leden doen dit niet en zijn betrokken bij onze activi-

teiten.  

Bestuursverkiezing. 

Stef Rijke treedt af als penningmeester. Els van Dongen treedt af als be-

stuurslid ouderen adviseur en Martin van Beek treedt af als PR&C  
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bestuurslid.  De voorzitter bedankt hen voor hun inzet van de afgelopen 

jaren. Zij ontvangen een bloemetje en een cadeaubon. 

Nieuwe bestuursleden, die zich hebben aangemeld zijn: Kees Bus als pen-

ningmeester  en Lida Schutte-Caarls  als secretaris; tevens neemt zij de 

functie van PR&C in het bestuur op zich,  als back up houdt zij contact met 

Martin van Beek. Els van Dongen blijft welzijn doen. Wij zoeken nu nog 

een bestuurslid voor algemene zaken. 

Financieel verslag 2020.  

Na wat nadere uitleg door de penningmeester wordt het verslag goedge-

keurd, evenals de balans per 31 december 2020. Piet van de Coevering 

vraagt naar het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van excursies en 

midweek. Dit ontstaat door de bestuurskosten, die er gemaakt worden. 

Dank aan Stef Rijke, de penningmeester voor het opstellen van de docu-

menten. 

Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2020.   

Mevr. F. Kennis meldt dat alle gegevens door de kascommissie gecontro-

leerd zijn en in orde bevonden. Zij verzoekt het bestuur decharge te verle-

nen, wat wordt geaccordeerd. 

Verkiezing kascontrolecommissie 2021.                                                                                        

Mw. De Wit blijft aan als lid.                                                                                                                

Dhr.  Verbeek treedt aan als nieuw lid.                                                                                         

Dhr. Numan is reserve lid. 

Jaarverslag 2020 van het bestuur.                                                                                                                            

De voorzitter geeft nog een toelichting: we hebben afgelopen jaar weinig 

kunnen doen, echter er is gedaan wat kon in deze moeilijke tijd. Mochten 

er vragen zijn, bel ons en houdt contact met ons als dat noodzakelijk is. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Jaarverslag 2020 van de evenementen/activiteitencommissie.                                                

Wat wel en niet kon stond in Meer Nieuws. Piet van de Coevering  geeft 

door dat de Passiespelen doorgaan op 29 augustus 2021. De 23 aanmeldin-

gen van vorig jaar hebben opnieuw een uitnodiging gekregen. Men kan 

zich nu nog opgeven indien men wenst mee te gaan. Het verslag wordt 

goedgekeurd. 

Rondvraag.                                                                                                                                            

 Jan Kloppenburg,: het is een landelijk verschijnsel dat ledenaantallen te-

ruglopen bij verenigingen door vergrijzing etc. Wat doet de PR&C hieraan  
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om mensen aandacht te geven voor onze vereniging? Martin van Beek 

meldt dat dit in 2019 in gang is gezet, door een brochure uit te brengen, die 

b.v. in kerken en/of verenigingshuizen kon worden neer gelegd. In 2020 zou 

die  herschreven worden, dit is uitgesteld omdat wij het door  de beperkin-

gen niet konden uitdelen.  We wachten af wat de mogelijkheden in 2021 zijn 

om de brochure weer up to date te maken zodat deze per 1 januari 2022 

weer uitgebracht kan worden. Tevens wordt er een beroep op de leden ge-

daan om zelf ook te proberen om leden te werven.      

Piet van de Coevering  geeft als aanvulling, je kunt ook een e-mail sturen 

aan kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl  om de digitale nieuwsbrief 

van onze vereniging te ontvangen. Nieuwe leden krijgen deze automatisch 

als zij hun e-mail adres opgeven bij hun aanmelding.          

Els van Dongen heeft onlangs een gesprek gehad met ouderen die eigenlijk 

ons lidmaatschap willen opzeggen om dit bedrag dan aan een goed doel te 

geven. Els heeft deze mensen gezegd dat de KBO-PCOB ook veel voor ou-

deren doet.  Tevens doet zij een beroep op onze lezers  om, als zij een ver-

haal hebben voor Meer Nieuws dit in te sturen. Ons blad moet niet alleen 

een opsomming van feiten zijn maar ook sprankelend. 

Jan Kloppenburg: hoe staat het met de fusie tussen de ouderenbond KBO-

PCOB. Er is op het ogenblik weinig over te vermelden. Martin deelt mede 

dat dit een utopie is. Er zijn teveel grote verschillen. Er is een richtingen 

strijd. Zelfs als de fusie door zou gaan heb je weer kans op afscheidingen. 

Momenteel blijft het doorgaan op samenwerking en geen fusie.                

Piet van de Coevering:  kan de activiteitencommissie de namen van nieuwe 

leden krijgen om hen een welkomstgeschenk te geven in de vorm van een 

museum boek, met begeleiding van een brief van de KBO. Het bestuur is 

wat terughoudend in verband met de gegevensbescherming van de leden.  

Maar met een brief erbij ziet men wel mogelijkheden. Martin stelt voor een 

speciale lopersgroep te maken die het dan aan de leden overhandigd.  

De voorzitter geeft aan dat er nog steeds een bijeenkomst voor nieuwe le-

den in de pen zit, helaas is dit tot op heden onmogelijk. Als de beperkingen 

voorbij zijn, is het nog steeds onze wens op een dergelijke bijeenkomst te 

houden.    

mailto:kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl
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Martin van Beek bedankt het bestuur voor de attentie maar wijst erop dat hij 

nog niet weg is. Ook Els geeft aan dat zij er nog steeds is als welzijn mede-

werker. 

 

Slot.   

De voorzitter leest een gedicht voor. “Wat is liefde”.  

Daarna dankt zij een ieder voor hun komst. 

Sluiting 15.10 uur 

NB Bericht van de penningmeester 

Financiële stukken 

Op 20 april 2022 wordt de algemene ledenvergadering gehouden. De finan-

ciële stukken kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester van de 

KBO Haarlemmermeer. Wij drukken deze niet af in MeerNieuws omdat dit 

vertrouwelijke stukken zijn. 

 

 

 

 

Bestuursleden in 2021 waren: 

Greet van Schaik, voorzitter  aftredend in 2024 

Lida Schutte, secretaris   aftredend in 2025 

Kees  Bus, penningmeester   aftredend in 2025 

portefeuille Welzijn    vacant 

L0 Gilles, ledenadministratie   aftredend in 2023,  

PR&C, PR&C, Webmaster  vacant 

Algemeen bestuurslid   vacant 

Activiteiten van het bestuur in 2021: (zie hierna de toelichting) 

3 maart,,24 maart, 21 april, 9 juni, 18 augustus, 29 september, 10 november 

en 29 december 

Bestuursvergaderingen 

19 mei  Algemene ledenvergadering bij Partycentrum Fokker 
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20 september Regio overleg KBO besturen 

3 november  Gezellige middag voor onze vrijwilligers bij Partycen

   trum Fokker 

17 november Gesprek bestuur met wethouder M. Steffens-v.d.Water 

22 november Regio overleg KBO besturen.  

 

Toelichting: 

Het jaar 2021 bleef voor iedereen een Coronajaar. 

Dit had ook consequenties voor onze KBO afdeling in de Haarlemmermeer.  

Het bestuur heeft ondanks alle maatregelen toch geprobeerd fysiek met el-

kaar te vergaderen, wat redelijk gelukt is. Het bestuur heeft 8 keer persoon-

lijk met elkaar aan tafel kunnen zitten voor overleg. Ook werd er regelmatig 

via email gecommuniceerd. Het contact tussen de leden heeft het bestuur  

onderhouden via ons maandelijkse MeerNieuws .  

Als er wat corona maatregelen werden versoepeld of afgeschaft, probeerde 

het bestuur toch een activiteit te organiseren. Zo kon in mei de Algemene 

Ledenvergadering worden gehouden, weliswaar met niet meer dan 30 le-

den. 

In november kon het bestuur de zo lang gewenste middag organiseren voor 

onze vrijwilligers. 

Ook de evenementen/activiteitencommissie had het moeilijk. De midweek 

kon geen doorgang vinden, ook niet na verschuiving naar later in het jaar. 

Gelukkig kon het bezoek aan de Passiespelen in een ‘coronaluwe’ periode 

wel doorgaan, maar andere excursies of uitstapjes waren moeilijk te realise-

ren. 

Ook de Samen in Gesprek middagen moesten regelmatig verplaatst of afge-

last worden. 

Vanaf september hebben zowel de bridgegroep als de rummicub spelers 

enkele weken kunnen spelen in hun nieuwe locatie Het Brandpunt, maar 

vanaf begin december werd ook dit weer gestopt. 

We hopen dat het jaar 2022 voor iedereen een actiever jaar mag worden 
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Traditioneel was 6 januari (3 koningen) voor de gilden een 

feestdag. De gildebrieven werden voorgelezen en de privi-

leges werden opgesomd die de leden van het gilde genoten. 

Vervolgens trokken de gildeleden de stad in om geld op te 

halen dat vervolgens werd verbrast. Zo sloten zij de donke-

re periode rond de kortste dagen af. Maar koppertjesmaan-

dag is de eerste maandag ná 6 januari, en dan mochten in 

Amsterdam de leprozen de stad in wat normaal streng ver-

boden was. In optocht ging men naar de Dam waar een maaltijd werd aan-

geboden en waar geld werd ingezameld voor het Leprozenhuis. In 1604 

werd dit verboden omdat er teveel overlast was. Toen in de 18e eeuw de 

gilden werden afgeschaft, bleef de traditie alleen in stand onder de drukkers. 

De gezellen van de drukkers, drukten als proeve van vakbekwaamheid een 

speciale prent met een heilwens erop, en dit was de "koppermaandagprent", 

die zij op koppermaandag aan de meesterdrukker, eigenaar van de drukke-

rij, overhandigden. In de 19e eeuw werden de koppermaandagprenten aan 

relaties gestuurd als geschenk. Maar in de loop van de 20e eeuw ging dit 

ritueel vrijwel verloren, doordat de Kerst- en Nieuwjaarskaarten werden 

verstuurd. Na WO II werd deze traditie deels in ere hersteld en in 1948 was 

het in Haarlem, de stad van Laurens Janszoon Coster, in Arnhem, den Bosch 

en Gouda, en in 1949 volgden er meer provincies. Ook de Stich-

ting Drukwerk in de Marge vervaardigen kopper uitgaven. In de gemeente 

Schettens-Schraard-Longerhouw (Friesland) is het nog steeds gewoonte om 

pachters .van het kerkenland op uitnodiging van de kerkrentmeesters op 

koppermaandag bijeenkomen. De pachters ontvangen nog altijd een pacht-

nota die van 5 maart tot 5 maart loopt. De pacht wordt natuurlijk op moder-

ne manier betaald.  De eerste kerken rekening dateert van 1814 waarop Kop-

permaandag werd gehouden, maar waarschijnlijk is dat al veel langer, na-

der onderzoek moet dat uitwijzen. Er werden ook op Koppermaandag 

ploegfeesten gehouden op het platteland. Verklede mensen trokken met hun 

ploeg langs de huizen en haalden geld op om kaarsen in de kerk te branden. 

Bron Historiek en Wiki. Foto's 1, de gilden; 2. huidige koppermaandagpren-

ten; 3.de gildebrief en de leprozen; 4. het ploegfeest;  

De drukker drukt een droeve druk. 

Ach zuchtte de bedrukte drukker. 

Ik wou dat mij het drukken wat drukker drukte.  

Tiny 

http://3.de
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MIDWEEK VAN 30 MEI TOT EN MET 3 JUNI 2022. 

Wij maken u attent op onze heerlijke midweek naar het mooie Drenthe. Wij 

hebben nog 2 tweepersoonskamers in de aanbieding, alsmede een 1 per-

soonskamer, dan is het hotel vol en hebben wij het hele hotel tot onze be-

schikking. Wie maakt ons los? Wilt u een onbezorgde week hebben, die van 

A tot Z helemaal is verzorgd en  bovendien met: 

• Een bus die ons overal naar toe brengt? 

• Een bezoek aan boerin Agnes met koffie en een advocaatje? 

• Een vaartocht in een Punter; aansluitend naar Frederiksoord? 

• Een bezoek aan Assen met markt en lekker winkelen? 

• Een bezoek aan een struisvogelboerderij? 

• En alles willen weten over Friese Staartklokken en Douwe Egberts? 

• Wilt u zorgeloos elke dag heerlijk eten en gezellige avonden meemaken? 

Schrijf u dan snel in. 

De kosten zijn € 535.= pp, op basis van een 2 persoonskamer. Toeslag 1 per-

soonskamer € 50. 

Aanmelden bij Bep Everaardt tel, 023-5615898 of Tiny v.d. Wollenberg tel. 06 

44343259. Met vriendelijke groeten, de midweekcommissie. 

Toelichting op programma per dag,  

(dag 1 stond reeds in Meernieuws 223) 

Dinsdag 31 mei.  Dag 2 

Na een lekker nachtje slapen genieten we van het ontbijt. Om nog wat bij te 

komen van de reis hebben we vanmorgen vrij. Misschien is het leuk om even 

bij de paarden te gaan kijken of een stukje in de om-

geving te lopen. Tussen de middag hebben we een 

koffietafel (lunch) in het hotel. Daarna gaan we naar 

boerin Agnes (van boer zoekt vrouw) in het plaatsje 

Gasselternijveen voor een rondleiding met koffie en 

een advocaatje proeven. Hierna terug naar het hotel 

voor het diner. Het avondprogramma is nog niet 

bekend maar een spelletje doen of een kaartje leg-

gen is altijd leuk. Welterusten. 
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Woensdag 1 juni. Dag 3. 

Na een lekker ontbijt stappen we in de bus naar het 

plaatsje Dwarsgracht. Dwarsgracht ligt midden in 

het Nationaal Park Weerribben. Hier gaan we aan 

boord van een punter waarmee we gaan varen rich-

ting Giethoorn. Onderweg kunnen we genieten van 

een stop met koffie? Weer terug in Dwarsgracht 

wacht ons een koffietafelbuffet bij Restaurant de 

Otterkooi. Na de lunch gaan we richting de proefko-

lonie in Frederiksoord alwaar we met de kolonietram 

en gids een rondleiding krijgen. Diner in het hotel met daarna een gezellige 

avond. 

Nieuws van de Museumgroep 

Allereerst een stukje over Frida Kahlo in het Drents 

Museum te Assen, waar de gehele  Frida Kahlo-

collectie van Museo Dolores Olmedo uit Mexico te 

zien was. Maar, wie was Frida Kahlo?  Zij leefde van 

1907-1954 en kende vele liefdes, haar schilderkunst, kleding, dieren, eigen 

spiegelbeeld, geliefde vaderland Mexico, haar strijd voor gelijke rechten en 

natuurlijk  Diego Rivero, een 20 jaar oudere kunstenaar  Zij kreeg twee ern-

stige ongelukken op 18 jarige en 25 jarige leeftijd. Toch wist zij de ellende 

van haar leven om te zetten in fantastische kunstwerken. Echt een belevenis, 

maar helaas niet meer te bezoeken. Om het museumbezoek weer nieuw le-

ven in te blazen zetten we wat mogelijkheden op een rij!   

Wij hebben besloten een vaste museumdag in het leven te roepen en gaan 

elke laatste vrijdag van de maand op stap!  

 1.  Allereerst het Frans Hals museum, waar t/m 8 mei “Thuis bij Jordaens” te 

zien is. Ook de Haarlemse Helden zijn het hele jaar te zien en wat schilderij-

en van Dirk Hals, de broer van Frans Hals. Gedacht wordt dit in de maand 

april te realiseren. Datum 29 april  a.s. Vertrek : Bus 340 van Stamplein 11.00 

uur naar Tempelierstraat in Haarlem. U kunt op eigen gelegenheid gaan! 

Iedereen wordt verwacht rond 12.00 uur in het Frans Hals museum. Kosten: 

met museumkaart een toeslag van € 2.=.  
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Met VIPkaart van de Vriendenloterij is de entree gratis. Er is een audiotour 

verkrijgbaar. Na afloop is iedereen vrij. 

                                                          

2.  Het volgende bezoek gaat naar Kunstmuseum Den Haag. Hier is t/m 3 juli 

een ruime collectie van het werk van Alphonse Mucha(1860-1929)  “Art Nou-

veau de Parijs” tentoongesteld. Daarnaast werk van Theo Jansen met zeege-

zichten en veel water. Ook te zien werken “Rondom Mondriaan”, die tot 25 

september loopt. Dit bezoek wordt gepland 27 mei a.s. 

(zie ook Meernieuws 225 van mei 2022).                          

 3.  In de maand juni naar “Ons’ Lieve Heer op Solder” te Amsterdam. Door 

Corona kon het niet doorgaan! Datum 24 juni a.s. 

(zie  ook Meernieuws 226 van juni 2022) 

We gaan nog even door in juni, met een bezoek aan de Koepel, de vroegere 

gevangenis in Haarlem. Datum 10 juni;  

De tijden worden tijdig bekendgemaakt. U kunt zich nu al opgeven bij : 

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

v.d Coevering, tel. 023-5570194  e-mail: p.vandecoevering@ziggo.nl 

P.S. In de maanden juli en augustus géén museum bezoeken i.v.m. vakantie. 

LAATSTE NIEUWS 

Met de Museum Plus Bus gaan 

we naar het Zeeuws Museum in 

Middelburg   op vrijdag 20 mei 

2022!! met een rondleiding. Lijkt 

ons wel weer erg leuk.  Het ab-

solute hoogtepunt van de collec-

tie bevindt zich in de zaal met 

metershoge wandkleden, die de 

zeegevechten tussen Zeeuwse 

en Spaanse troepen tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog verbeelden. Er kunnen  - inclusief begeleiding -  33 

mensen mee  70plussers  (Vol is vol) Begeleiding kan jonger zijn. Toegang en 

reiskosten zijn vrij. Lunchkosten voor eigen rekening, maar worden geza-

menlijk geregeld. Nadere gegevens volgen. Aanmelden bij Piet v.d. Coeve-

ring of Ina Podt. (Ina met  vakantie tot 28 maart) 
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Aanmelden voor alle activiteiten bij voorkeur per mail met vermelding 

van uw naam en telefoonnummer. Zie blz 30 

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  

06 103 747 24 . Bij annulering op de dag zelf is Doelen Coach helaas genood-

zaakt eventuele kosten op u te verhalen. 

Dagje uit net de bus van Doelen Coach 

U kunt zich voor deze dagtochten rechtstreeks opgeven bij Riet Filius (06 103 

74 7240) email dagtochten@doelen.net of bij Ina Podt (023 5625979) email  

inapodt@gmail.com  

In tegenstelling van hetgeen in nieuwsbrief 2022-04 was 

vermeld is de Dagtocht naar de Tulperij vlakbij de Keu-

kenhof  gepland op dinsdag 5 april 2022 i.p.v. de ver-

melde datum 7 april. De Tulperij  is een kleurrijk bloem-

bollenbedrijf waar u inspiratie op kunt doen voor uw 

eigen tuin of balkon. U kunt hier rustig door de show-

tuin slenteren en genieten van allerlei soorten en maten 

tulpen. Behalve tulpen zijn er natuurlijk ook narcissen en hyacinten te be-

wonderen. Wij doen hier een rondleiding met informatie over groei en bloei 

van de bloembollen. Na de Tulperij gaan wij voor de warme lunch naar 

strandrestaurant Wensveen in Scheveningen!  Vertrektijd 8,30 uur Aalsmeer 

Dreef; 8,45 uur Hoofddorp Burg van Stamplein; 9,00 uur Badhoevedorp 

(AH) Zeemanlaan  Terugreis 15.30 uur. Kosten € 50,= pp (koffie/thee met 

gebak, film en rondleiding en warme lunch) 

Verder wijzen wij u op de volgende dagtochten van Doelen: 

DINSDAG 17 MEI gaat Doelen naar Wijk bij Duurstede voor een gezellige 

vaartocht over de Lek naar Rhenen en retour. € 50,= pp (varen, koffie/thee 

met wat lekkers en lunch aan boord) 

WOENSDAG 20 JULI Museum t Brabants Leven in Den Dungen. Een muse-

um met een grote verzameling gereedschappen en benodigdheden van vroe-

ger : klompenmaker, smid, timmerman bakker sigarenmaker mandenmaker. 

Er is ook een religieuze kamer met van alles van het Rijke Rooms Leven. 

Kosten € 50,= pp ( koffie met krentewegge, rondleiding en koffietafel) Meer 

gegevens in de volgende MeerNieuws bladen. 
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Het jaarthema van de Raad van Kerken van Hoofddorp dit jaar is: 

Dwars. 

In het kader van dit thema willen we het hebben over mensen, die 

“dwars” zijn. Mensen, die dwars tegen heersende opvattingen in 

gaan, omdat zij vinden, dat die niet goed zijn. 

Daarover nadenkend kwamen bij mij mensen op als Paus Johannes 

XXIII, Titus Brandsma, mijn opa, die onderduikers in huis nam, en 

van nog verder terug Erasmus. 

Er verder over nadenkend, dacht ik ook aan de namen, die ik van 

mijn ouders kreeg: Leonardus, Johannes en Petrus. En ook de naam, 

die ik koos bij mijn Vormsel: Franciscus. 

Allemaal mensen, die mij inspireren en moed geven om zo nodig in te 

gaan in wat de heersende meningen zijn. 

Bij Samen in Gesprek lijkt het ons interessant om met elkaar na te den-

ken over mensen, die ons inspireren. Mensen, die ons moed geven op 

onze levensweg. 

Iedereen, die het ook boeiend vindt om hier samen over na te denken 

en er samen over te praten is van harte welkom  

Leo Mesman (06 516 209 39) 

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

van Dongen: welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl  

 

SAMEN IN GEPREK  OVER   

INSPIRERENDE MENSEN 

op donderdag 14 april van 14.00 tot 16.00 

uur  in het parochiehuis, Kruisweg 1073, 

Hoofddorp.   

Opgave gewenst 

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  
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Gezond oud worden door bewegen 

 

Denkt u wel eens: “Ik zou wat (meer) aan sport moeten doen, maar wat en 

waar en met wie?” dan kunt contact opnemen met Team Sportservice. Dit is 

het lokale sportloket voor de gemeente Haarlemmermeer.  

Ik hoorde van dit loket en vroeg aan Daphne Tervelde om mij wat informa-

tie hierover te sturen om dit door te kunnen geven aan onze leden.   

(Daphne was degene die in 2020 op de jaarvergadering ons uitdaagde om 

het vallen te oefenen) 

Zij liet me toen het volgende weten:  

“Medewerkers van Team Sportservice  informeren, adviseren en begeleiden 

inwoners op sportgebied en leefstijl.  Wie een beweegadvies op maat wil, 

kan bellen met een van onze buurtsportcoaches via: 023-205 55 00 of een 

email sturen naar Yaël Goudsmit. Email: ygoudsmit@teamsportservice.nl  

We organiseren wekelijks vele projecten en activiteiten voor alle inwoners, 

van jong tot oud, in samenwerking met partners zoals sportaanbieders. 

Op de website van Team Sportservice Haarlemmermeer onder het kopje 

‘voor jou’ kan men zien welke activiteiten we organiseren waaraan de ver-

schillende leeftijdsgroepen mee kunnen doen. Iedereen moet immers de po-

sitieve effecten van sporten en bewegen kunnen ervaren! 

We zijn onlangs gestart met een nieuwe wandelactiviteit. Op woensdag van 

11.15-12.15 uur wandelen we vanaf ’t Kattegat, Skagerrak 328 Hoofdorp. 

Tussendoor doen we een aantal losmaken/spierversterkende oefeningen met 

wandeltrainer Ruud. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee 

te drinken. Aanmelden via de email voor proefles bij Daphne Tervelde. 

Email: dtervelde@teamsportservice.nl of via de telefoon: 023-205 55 00.” 

 

De medewerkers van Team Sportservice kunnen u ook informeren over 

sport- en beweegactiviteiten van andere organisaties.  Schroom niet hen te 

bellen of te mailen. De lente komt er weer aan, uw spieren hunkeren er naar 

om ‘aan het werk te gaan’. 

Els van Dongen-Caarls  
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Ontmoetingsdag KBO  

Noord-Holland 

“Geloof en Wetenschap  

in moderne tijden” 

Na de succesvolle inspiratie dag over de ein-

digheid van het leven organiseren wij opnieuw een bijeenkomst waarin 

we als bestuur KBO Noord-Holland onze leden weer hopen te ontmoe-

ten. Het thema is dit keer ”geloof en wetenschap in moderne tijden”. 

Over dit thema is de laatste tijd wel het nodige te doen. Wijziging van 

genetische structuren zodanig dat erfelijke ziektes worden voorkomen; 

de coronavaccins; robots die steeds meer taken van ons over kunnen 

nemen; sondes die doordringen tot in de verste uithoeken van het heel-

al. Hoe verhoudt zich dit alles tot ons geloof in God. Bestaat God nog 

wel vragen velen zich af. Gaan wij mensen voor God spelen of doen we 

dat al? Anderzijds zijn deze ontwikkelingen voor anderen juist majeure 

manifestaties van Gods almacht. 

Het zijn vragen die we ons stellen. Vragen waar we graag met u over 

van gedachten willen wisselen op 12 mei 2022 in de  Cultuurkoepel  

(v.h. Willibrordusstichting),  Kennemerstraatweg 464, Heiloo. 

Op het programma staan 2 boeiende lezingen waarin geloof en weten-

schap centraal staan. Na de lunch wordt u uitgenodigd voor gespreks-

groepen met verschillende onderwerpen die aansluiten op de lezingen. 

De dag wordt afgesloten met een drankje en de mogelijkheid om na te 

praten over deze bijzondere dag. 

 

Aanmelden voor deze Ontmoetingsdag:  

info@kbonoordholland.nl  

of 023 - 750 51 55 (bereikbaar op ma-do van 

9.00 tot 15.30 uur) 

Leden van de KBO in Noord-Holland betalen 

€10,-- voor deelname.  

Niet-leden betalen €15,--. 

 

mailto:info@kbonoordholland.nl
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Welzijn—Omzien naar elkaar 

Anneke van der Putten is namens de KBO huisbezoekster in Vijfhuizen. 

Soms krijg ik een mailtje van haar, zoals: ‘Eerdaags is een echtpaar –leden van 

de KBO- 65 jaar getrouwd. Nu lijkt het mij leuk om daar bloemen of een plant te 

brengen. Mag ik dit gaan regelen voor ze?” 

of 

‘Dhr. W.A. van 't Erve is maandagochtend verongelukt op de Driemerenweg, hij 

heeft ruim 11 jaar het KBO/PCOB blad rond gebracht in Vijfhuizen, Cruquius en 

Nieuwe Brug. In 2020 heb ik hem een plantje gebracht vanwege de coronatoestand. 

Vanmiddag heb ik een condoleance kaart gestuurd.’  

Anneke heeft alle 85plussers van de KBO bezocht die daar prijs op stelden 

en ook brengt ze een bezoek aan partners van overleden leden in Vijfhui-

zen.  

Dat is nou precies wat mij voor ogen stond toen ik drie jaar geleden begon 

met een bezoekgroep samen te stellen. Dat in elk dorp of kern een KBO lid 

is die –voor zover mogelijk- omziet naar andere KBO leden. Dat is maar 

voor een klein deel  gelukt. Er zijn wat huisbezoekers bij gekomen, maar 

ook weer gestopt. 

We kwamen drie keer per jaar bij elkaar bij Marrie Terlouw, we genoten 

dan van haar heerlijke zelfgebakken koek. Marrie was lid van de PCOB en 

bezocht alle Haarlemmermeerse leden van deze protestantse ouderenbond. 

Zij heeft echter een ernstige vorm van covid19 gehad en nog steeds niet de 

energie terug die zij voor die tijd had. Daarom heeft Marrie besloten te stop-

pen met het bezoekwerk.  

Toen we vorige maand voor het laatst bij haar waren, kregen we een zelfge-

maakt vaasje met bonbons. Aan een rietje was de tekst vastgemaakt: 

‘Hartelijk dank voor de fijne samenwerking. De bijeenkomsten waren zinvol en leer-

zaam. Goed om ideeën en tips uit te wisselen.’ 

Juanita Boon en ik hebben die middag besloten om alleen nog partners van 

overleden leden te bezoeken. Onze ledenadministrateur, Lo Gillis, geeft de 

adressen van hen door. Mocht u echter een bezoek van mij op prijs stellen, 

dan kunt u mij altijd mailen of bellen. Het initiatief ligt bij u. 

Onderstaande aankondiging blijft in de MeerNieuws staan, nu niet met de 

naam van Marrie Terlouw, maar van mij. 

Els van Dongen-Caarls 
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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. 29 

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 bel of mail dan 

naar: 

Els van Dongen-Caarls, 

Tel: 023-5612273 of 

E-mail: welzijn@kbohaarlemmermeer.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. H. Dekkers—Bruinsma   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 
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CBR Keuring voor het rijbewijs. 

Diverse keren is er contact gezocht met ons KBO bestuur of wij een keu-

ringsarts hebben of weten, in verband met het verlengen van het rijbe-

wijs als men 75 jaar wordt. 

Helaas hebben wij geen eigen KBO keuringsarts of kunnen wij iemand 

aanbevelen. Het punt is dat het niet uw eigen huisarts mag zijn, die de 

CBR keuring mag uitvoeren. 

Na weer een telefoontje van iemand die ik niet zo goed kon adviseren, 

ben ik het internet opgegaan om naar informatie te zoeken. en die heb ik 

gevonden op de site: www.rijbewijsdokter.nl 

Op deze site vindt u alle informatie over het aanvragen van een Rijbe-

wijskeuring ouderen 75+ (B/E) . Er is een keuringslocatie voor Hoofd-

dorp in het van der Valk hotel langs de A4. 

Ook vindt u hier het tarief dat voor de keuring wordt gerekend.  

Komt u er via de website niet uit? U kunt ook contact opnemen met de 

afdeling Klantenservice via het hoofdkantoor in Almere,  

Contactgegevens:  info@rijbewijsdokter.nl  

tel,085 208 7688 

Andere websites, waar u informatie kunt vinden zijn:  

www.regelzorg.nl   en  www.rijbewijskeuringsarts.nl 

Hoe werkt het? 

Stap 1: Vraag een gezondheidsverklaring aan, voordat u een rijbe-

wijskeuring ondergaat. Deze verklaring vraagt u aan bij het CBR. 

Stap 2: Maak een afspraak voor een rijbewijskeuring. Dit kan via de 

genoemde websites. 

Stap 3: Na de keuring wordt uw uitslag digitaal naar het CBR verzon-

den via Zorgdomein. 

Stap 4: U kunt uw rijbewijs verlengen of aanvragen bij de gemeente 

na een positief besluit van het CBR 

http://www.rijbewijsdokter.nl
mailto:%20info@rijbewijsdokter.nl
tel:085%20208%207688
http://www.regelzorg.nl
http://www.rijbewijskeuringsarts.nl
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Hier had uw advertentie  

Kunnen staan 
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De Polderjongens 
De Polderjongens is een mannengroep voor mannen 

die van de bank af willen komen. Samen 

ondernemen de heren allerlei activiteiten. Dit doen zij iedere 2e 

woensdagochtend van de maand. Het programma wordt gezamenlijk 

samengesteld. 

De Polderjongens is een initiatief van een groepje heren ondersteund 

door verschillende cultuur- en welzijnsorganisaties. Hierdoor is het 

ook mogelijk om deel te nemen als je soms wat ondersteuning nodig 

hebt. 

 

Bij de Polderjongens zijn de volgende organisaties betrokken: 

Meerwaarde, Amstelring, Het Cultuurgebouw, Maatvast en de Bibli-

otheek. 

 

Wil je een keer meedoen of wil je meer informatie? Dan kan je 

contact opnemen met Mara van Limbeek: 

mvanlimbeek@amstelring.nl 

 

Programma 

20 april 10.00 uur, rondleiding door het Historisch Museum, Bosweg 17, 
Graag van tevoren aanmelden via mvanlimbeek@amstelring.nl 

Kosten: 5,- per persoon 

 18 mei 10.00uur, De lelijkste plekken van Nederland 

Kunstenaar Rogier Polman neemt ons tijdens een lezing mee in zijn fascina-

tie voor lelijke plekken, de ‘schoonheid’ van de industrie. De lezing vindt 

plaats in Het Cultuurgebouw, men kan zich melden bij de balie.  

Kosten: gratis  

mailto:mvanlimbeek@amstelring.nl
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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 

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 

P&R (webmaster) 

vacant 

Welzijn 

Vacant 
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Leiding evenementencommissie: 

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

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

Stedenbezoek/dagtochten: 

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

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

Piet v.d. Coevering, tel.  023-5570194, e-mail: p.vandecoevering@ziggo.nl 

Museumbezoek etc.: 

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

Piet v.d. Coevering, 

Midweek: 

Bep Everaardt. 

Tiny van den Wollenberg. 

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

Breien voor Child Life: 

Lida Schrama, tel. 023 5630662, e-mail: 

lidaschrama@ziggo.nl 

Bridgen: 

Frieda Kennis, tel. 023-5650851. 

Rummikuppen 

Lida Schrama 

Tiny van den Wollenberg 

Evenementen/Activiteiten  

www.kbo-haarlemmermeer.nl 

Distributeur MeerNieuws 

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

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