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Bij de voorplaat. 

Badhoevedorp is genoemd naar de modelboerderij de Badhoe-

ve van Jacob Paulus Amersfoordt, burgemeester van Haarlemmermeer. 

Deze in 1854 gebouwde boerderij was weer vernoemd naar een strandje 

aan het destijds Haarlemmermeer op de plek waar later het niet meer be-

staande Akerbad stond in Sloten waar een badgelegenheid was. Deze 

boerderij trok al spoedig na de bouw de aandacht vanwege de revolutio-

naire landbouwmethoden. Onder andere koningin Sophia heeft de boer-

derij nog bezocht. 

Aanvankelijk was Badhoevedorp niet veel meer dan een paar huizen om 

de modelboerderij "de Badhoeve" aan de ringdijk van de Haarlemmer-

meer, maar vanaf de jaren 30 werd het dorp uitgebreid als tuindorp bij 

Amsterdam. Zo kon aan de werknemers van het nabijgele-

gen Schiphol huisvesting worden geboden. De nieuwe bevolking was 

voor de overgrote meerderheid afkomstig uit de stad. Dit, en de nabijheid 

van Amsterdam, zullen de oorzaak zijn dat Badhoevedorpers zich ook nu 

nog meer verbonden voelen met de stad dan met Haarlemmermeer. Van 

eind jaren dertig tot begin jaren zeventig was het dorp het grootste van 

de Haarlemmermeer.  In 1936 werd de naam van het dorp officieel door de 

Haarlemmermeerse gemeenteraad vastgesteld als Badhoevedorp. De oor-

spronkelijke modelboerderij de Badhoeve werd in 1990/'91 gesloopt. 

In 1936 werd de naam van het dorp officieel door de Haarlemmermeerse 

gemeenteraad vastgesteld als Badhoevedorp. Voor die tijd stond het be-

kend als Badhoevebuurt. 
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Inleveren kopij voor het nummer (227) van MeerNieuws  

uiterlijk op 18-6-2022  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, 

Hoewel de zon buiten uitbundig schijnt, heb ik er moeite mee 

om een positief voorwoord te schrijven voor deze MeerNieuws. 

Tijdens een zeer matig bezochte algemene jaarvergadering heeft 

het bestuur moeten besluiten om tot opheffing van de afdeling KBO Haar-

lemmermeer over te moeten gaan. Wel treedt zij nog in overleg met KBO 

Noord Holland om te bekijken of er mogelijkheden zijn om te komen tot een 

doorstart. Maar zonder aanvulling van het bestuur zal dit een moeilijke op-

gave worden. Daarom hier geen opbeurende teksten, maar een voorwoord 

van een bestuur met veel zorgen over hoe nu verder te handelen.  

Ondanks deze zorgen hoopt het bestuur toch dat de zon blijft schijnen voor 

al onze leden. Wij wensen iedereen een goede junimaand en mocht u met de 

midweek meegaan, veel plezier. 

Met een hartelijke groet, namens het bestuur, 

Greet van Schaik, voorzitter 

      ? 

       Notulen ledenvergadering d.d. 20 april 2022    Notulist: Kees Bus 

Aanwezig: Greet van Schaik ( voorzitter) Kees Bus (penningmeester)  Lo 

Gilles (ledenadministratie) 

Er zijn 29 leden (inclusief bestuur) aanwezig op de vergadering; 6 leden 

hebben zich afgemeld. 

Opening en mededelingen. De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Ze 

is blij dat het weer mogelijk is zonder beperkingen deze ledenvergadering 

te houden. Vooraf deelt zij mede dat punt 5 van de agenda wordt ver-

plaatst naar punt 11. Dit zijn de bestuursverkiezingen. 

Moment van aandacht. Er wordt stil gestaan bij de overledenen vanaf de 

laatste bestuursvergadering tot heden. Voor ieder van hen wordt een 

kaarsje aangestoken. Tevens ook een moment van aandacht voor onszelf, 

hierin kunnen wij de mensen gedenken die ons zijn ontvallen. Na afloop 

is er een gezang, “als alles duister is”. 
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Mw. Els van Dongen doet verslag van een ontmoeting, welke zij heeft ge-

had tijdens een netwerklunch met een aantal organisaties en de gemeente. 

Het thema was de oorlog in Oekraïne.  

In onze gemeente verblijven momenteel 1.300 vluchtelingen, onderge-

bracht in 10 hotels. Ook in Cruquius komt een opvangcentrum. Vanuit de 

gemeente wordt er van alles aan gedaan om hen zo goed mogelijk te bege-

leiden.  

Stichting Meerwaarde heeft een Oekraïne punt ingericht waar twee men-

sen dagelijks vragen beantwoorden van deze vluchtelingen, maar waar 

ook vrijwilligers informatie kunnen krijgen.  

Hierna dragen mw. Els van Dongen en mw. Greet van Schaik een gedicht 

voor, “Schoonheid en poëzie op de lelijkheid” geschreven door Richard 

Kemper. 

Vaststellen agenda en notulen vorige jaarvergadering.  

De agenda voor de vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd.  

Ook de notulen van de ledenvergadering 19 mei 2021 worden goedge-

keurd.  

Jaarverslag 2021 van de evenementen/activiteitencommissie.   

Omdat het verslag niet geplaatst is in MeerNieuws leest de voorzitter het 

verslag voor. Hierin worden de evenementen benoemd die wel en niet 

zijn doorgegaan.  Ook hier loopt men tegen het probleem aan dat, als zij 

iets organiseren, men uiteindelijk weinig tot geen respons krijgt, waar-

door het evene-ment niet door kan gaan.  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Naar aanleiding van beide jaarverslagen dankt de voorzitter dhr. Wim 

Dijksterhuis, die zorg draagt voor de opmaak van het maandblad Meer-

Nieuws. Tevens een woord van dank voor mw. Els van Dongen voor haar 

werk bij Samen in Gesprek, dhr. Martin van Beek als Webmaster en zijn 

zorg voor het verspreiden van MeerNieuws en Nestor en mw. Miep Ho-

ving voor het versturen van mooie, zelfgemaakte verjaardagskaarten aan 

leden van 80 jaar en ouder. 
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Bestuurverkiezing:  EN HOE NU VERDER. De voorzitter geeft een 

toelichting. 

Wij zoeken bestuursleden voor Welzijn in bredere zin, een algemeen 

bestuurslid en iemand die de PR en onze website wil verzorgen. Dhr. 

Martin van Beek heeft aangegeven per 1 juli 2022 te stoppen als Web-

master en met het verspreiden van MeerNieuws. Door het vertrek van 

de secretaris is ook deze functie vacant geworden. Dit betekent dat er 

vier functies vacant zijn! 

Het bestuur heeft in de afgelopen 2 jaar diverse oproepen geplaatst, 

mensen persoonlijk aangesproken, helaas zonder enig resultaat. 

Het bestuur kan zo niet verder doorgaan, drie mensen die deze vereni-

ging moeten leiden, is bijna niet mogelijk. Nu worden al diverse taken 

door de bestuursleden extra uitgevoerd.  

Het bestuur stelt dan ook voor tot opheffing van de KBO Haarlemmer-

meer over te gaan per 31 december 2022. Het bestuur zal haar taken tot 

eind van het jaar naar behoren uitvoeren. 

Het voorstel tot opheffing wordt in stemming gebracht. De voorzitter 

stelt voor de stemming uit te voeren door het opsteken van de hand.  

Alle aanwezige leden gaan hiermee akkoord en geven unaniem door 

het opsteken van de hand akkoord aan het voorstel om tot de op-

heffing van KBO Haarlemmermeer per 31 december 2022 over te gaan.  

Dit besluit wordt in de notulen vastgelegd. 

De voorzitter geeft aan dat zij in gesprek gaat met Maatvast en de Se-

niorenvereniging Haarlemmermeer Noord inzake de opheffing van 

onze vereniging en te onderzoeken of er eventueel mogelijkheden zijn 

om daar aansluiting bij te vinden. Op de vraag of er al afspraken zijn 

gemaakt, wordt ontkennend geantwoord. Mevr. Kennis geeft aan dat 

er op veel plaatsen in de gemeente boekjes liggen waar je informatie 

kunt lezen over Maatvast. 

 De heer Kloppenburg vraagt alle punten in MeerNieuws te plaatsen 

zodat de leden zelf hun conclusie kunnen trekken wat zij gaan doen. 
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Aan het eind van dit jaar zal een opheffingsvergadering plaatsvinden als 

er geen doorstart gemaakt kan worden.  

Sluiting. De voorzitter leest een gedicht voor “Met een wens”. Daarna 

dankt zij de aanwezigen voor hun komst en inbreng.  Sluiting  van de 

vergadering: 15.15 uur 

 

 

 

 

Hier had uw advertentie  

Kunnen staan 
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IEMAND OVER DE HEKEL HALEN: 

scherpe kritiek op iemand uiten, iemand veroordelen of 

kwaadspreken over iemand,  

wat meestal gepaard gaat met een flinke dosis valsheid. 

Het woord hekelen is afkomstig uit de vlas en hennepindu-

strie. Een hekel was een plankje waarop scherpe metalen 

punten waren bevestigd. Zie foto. Daaroverheen werd het 

vlas en de hennep getrokken om scheve en korte vezels te 

verwijderen en de lange vezels recht te trekken.  

VAN VLAS TOT LINNEN 

Vlas is een plant die al meer dan 6000 jaar wordt geteeld. De oudste vondst 

van wilde vlas is gedaan in een grot in Georgië, het textiel was gesponnen, 

geverfd en geknoopt en dateert uit de oude steentijd, zo’n 30.000 jaar gele-

den!  

Er is vezelvlas voor linnen en olievlas voor lijnzaadolie met witte of blauw 

bloeiende bloemen. De zaden zijn ook verschillend gekleurd je hebt bruine 

en gele zaden. De teelt in Europa voor linnen is geconcentreerd in België en 

Noord-Frankrijk. In Normandië wordt Doudeville capitale du lin genoemd. 

In Nederland is Zeeuws-Vlaanderen een belangrijk teeltcentrum. De laatste 

kwart van de 20e eeuw is de vlasteelt bijna verdrievoudigd en omvat nu on-

geveer 100.000 hectare en wordt 70% van het eindproduct linnen gebruikt 

voor de kledingindustrie. Het spinnen tot linnen gebeurt voornamelijk in 

China. Traditiegetrouw wordt er de honderdste dag van het jaar (10 april) 

vlas gezaaid en nog eens honderd dagen later kan er geoogst worden. Dat is 

nog steeds zo: er wordt gezaaid in april en in juni bloeit het en in juli wordt 

er geoogst. Vroeger gebeurde dit met de hand en werd het vlas in schoven 

gezet, dit gaf het typische beeld van vlaskapelletjes, kleine bosjes drogend 

vlas. Nu wordt het machinaal uit de grond getrokken en plat neergelegd, 

een bewerking die roten wordt genoemd. Op deze manier kan de regen erbij 

komen. Het vlas moet gekeerd worden om een zo aan beiden zijden goed 

gedroogd te krijgen. Vervolgens worden de vezels gescheiden van het stro. 

Dit wordt zwingelen of hekelen genoemd, De lange vezels gebruikt men om 

te spinnen en linnen van te maken. Door te spinnen worden de afzonderlijke 

vezels met elkaar verbonden De korte vezels worden verwijderd, zodat er 

een gelijkmatig geheel ontstaan Deze zogenaamde linten worden met een 

spinmachine tot garens gesponnen. De korte vezels worden gebruikt voor 

touw. De rest van de stengel wordt geperst in balen en gebruikt in meubel-

platen, bouwplaten en isolatiemateriaal.  
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De kleinere vezels vlas worden samen met lompen vermalen tot grondstof 

voor de papierfabricage, waarvan bank-,  

oud-Hollands- en sigarettenpapier wordt gemaakt. Er komen steeds nieuwe 

toepassingen bij, o.a. ook vormdelen in auto’s en de hybride vlasvezel-

carbonfiets of hechtdraad in de chirurgie.   

De zaadbollen worden enige dagen later van het geoogste vlas verwijderd. 

De zaden bevatten 30-40% vette olie (lijnzaadolie) die vooral Linol en Lino-

leenzuur bevat. Lijnzaadolie wordt gebruikt voor talloze doeleinden: het 

wordt gebruikt voor schoonmaakmiddelen, zeep, kunsthars lak en verf, het 

conserveren van visnetten en hout.  Door de aanwezigheid van alfa-

linoleenzuur (wat een essentieel omega-3 vetzuur is het goed voor de ge-

zondheid. Het is niet geschikt om te verhitten. Tiny. Bron: van vlas tot linnen 

wiki. Foto: linksboven de hekel; vlaskapelletjes, zaadbollen; linksonder: de 

prachtige bloem, het linnen en de olie.  
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DE MIDWEEK. 

Door ernstige ziekte zijn er afzeggingen en zodoende zijn er opnieuw 2 ka-

mers vrijgekomen. 

Dus wilt u een onbezorgde en gezellige week hebben? Dan snel aanmelden 

bij Piet of Tiny, zie de pagina hiernaast voor de telefoonnummers. 

Dan volgen hier de mededelingen voor het thuisfront: 

Wij gaan naar: 

Hotel Villa Nova, 

Dorpsstraat 38, 

8437 PB Zorgvlied 

Telefoon 0521-387212 

Wij vertrekken 30 mei a.s. van het Burgemeester van Stamplein om 08.30 

uur. 

Wilt U een kwartier voor vertrek aanwezig zijn? 
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En nog even een herinnering: 

- is de annuleringsverzekering afgesloten? 

- uw zorgpas en legitimatiebewijs meenemen; 

- heeft u de zorg besteld die u eventueel nodig heeft? 

- graag een telefoonnummer doorgeven van het thuisfront, zodat wij kunnen 

bellen als het nodig is. 

Wij hopen dat wij een geweldige week tegemoet gaan, wij doen ons best U 

het zo aangenaam mogelijk te maken. 

Met een vriendelijke groet, 

Piet en Tiny. 

Piet 023 5570194 

Tiny 06 44343259. 

 

Wat is verder interessant? 

Vrijdag 27 mei gaan we naar het Kunstmuseum Den Haag. Zie info in Meer-

nieuws 225.  Verzamelen 10.00 uur station Hoofddorp. De trein  vertrekt 10 

uur.12 naar Den Haag Centraal. Vandaar met de tram die voor het museum 

stopt. Museumkaart geldig evenzo de VIP kaart van Vriendenloterij.  

Vrijdag 10 juni gaan we naar de  verbouwde gevangenis “De Koepel” in 

Haarlem. Het is een prachtig gebouw geworden. We gaan met de bus naar 

Haarlem station en vandaar lopen we naar Harmenjans-weg 4, 2031 WK 

Haarlem.et is een prachtig  gebouwH 

Vrijdag 24 juni gaan we naar “Ons Lieve Heer op Solder” 

Voor deze uitingen op vrijdag geldt: aanmelden Juanita Boon of Piet van de 

Coevering (zie laatste bladzijde voor gegevens) Wilt u met ons mee gaan, 

geef u dan ook even op, dan zien we naar u uit. 
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Maria Magdalena bij ‘Samen in 

Gesprek’ 

Eindelijk konden we Maria Mag-

dalena ‘begroeten’ op 12 mei in het 

Parochiehuis. Vanwege lockdowns 

was de bijeenkomst verschillende 

keren uitgesteld, maar nu kon Els 

haar rol als Maria Magdalena vertolken. Zij begon haar verhaal met het voor-

lezen van een tekst uit het evangelie naar Maria, een geschrift dat haar naam 

heeft gekregen. Net als veel andere christelijke geschriften uit de eerste eeu-

wen werd ook dit door de orthodoxe kerk gezien als ketters en moest vernie-

tigd worden. Een deel van deze geschriften werd gered doordat ze in krui-

ken werden gestopt en begraven in rotsen in de woestijn. Het evangelie naar 

Maria werd door een Duitse egyptoloog gevonden in een antiquariaat in Cai-

ro (Egypte) in 1898. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd dit evangelie van-

uit het Koptisch vertaald en gingen theologen het bestuderen. Door dit ge-

schrift kregen zij een duidelijker beeld van de Magdaleense, het was een aan-

vulling op het weinige wat over haar verteld wordt in de evangeliën van 

Marcus, Mattheüs, Lucas en Johannes. 

In het gespeelde verhaal van Maria Magdalena kwamen teksten voor die 

letterlijk zijn overgenomen uit het naar haar genoemde evangelie:  

(…..) Petrus zei tegen Maria: Zuster, wij weten dat de Verlosser jou liefhad boven de 

andere vrouwen, breng ons de woorden van de Verlosser over die jij je weet te herinne-

ren, die jij kent, maar wij niet, en die wij ook niet gehoord hebben’ Maria antwoordde 

en zei:  ‘Wat voor jullie verborgen is gebleven, zal ik je bekend maken.’  

 

Samenvatting over de bijeenkomst  

SAMEN IN GEPREK  OVER   

Maria Magdalena, gehouden  

op donderdag 12 mei van 14.00 tot 16.00 uur  

in het parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofd-

dorp.   
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(…..) Hoe zullen wij naar de volkeren gaan en het evangelie van het Koninkrijk van 

de Mensenzoon verkondigen? Als hij niet gespaard is, hoe zullen wij dat worden? 

Toen stond Maria op. Zij verwelkomde hen allen met de vredesgroet en zei tegen haar 

broeders: Houd op met huilen en treuren en laat je hart niet meer verdeeld zijn, want 

zijn genade zal met jullie zijn en zal je beschermen.  Laten wij liever zijn grootheid 

prijzen, want hij heeft ons voorbereid, hij heeft ons mens gemaakt. 

 

Het verhaal eindigde met de laatste tekst uit het evangelie van Maria. Petrus 

kan niet geloven dat Jezus een vrouw heeft verkozen boven de mannen. Levi 

dient hem van repliek. 

Levi nam het woord en zei tegen Petrus: “Petrus, je bent altijd opvliegend geweest. Ik 

zie je nu deze vrouw bestrijden als was je haar tegenstander. Maar wanneer de Ver-

losser haar waardig heeft bevonden, wie ben jij dan om haar te verwerpen? Zonder 

enige twijfel kent de Verlosser haar tot in de kern. Daarom heeft hij haar meer liefge-

had dan ons. Laten wij ons liever schamen en ons bekleden met de volkomen mens, la-

ten wij hem vruchtbaar in ons volgen zoals hij ons heeft opgedragen en het evangelie 

verkondigen zonder andere grenzen te stellen of wetten te geven dan zoals de Verlosser 

gezegd heeft.” 

Nadat Levi deze woorden had gesproken, begaven zij zich allen op weg om te verkon-

digen en te preken. 

 

Coby Bergsma, Leo Mesman, Els van Dongen 
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Ons eigen afdelingsblad MeerNieuws 

 

 

 

 

 

 

10 x per jaar verschijnt, tegelijk met het KBO-PCOB Magazine, ons eigen 

MeerNieuws en iedere keer slaagt de Commissie PR&C er weer in een  

gevuld nummer bij u thuis te bezorgen. 

Er zijn vaste rubrieken en vaste toeleveraars van kopij. 

Maar.. u kunt zelf ook een bijdrage leveren. 

 

Heeft u een onderwerp waarvan u denkt dat het best interessant kan zijn 

voor de leden van ook uw KBO, schrijf daar dan eens over. 

Het hoeft geen literair hoogstandje te zijn. De redactie van MeerNieuws  

stelt een bijdrage zeer op prijs en zorgt ervoor dat de tekst goed wordt ver-

woord. 

Voor elk nummer geldt een inleverdatum: 

 

Data MeerNieuws 2022:  kopij   bezorging op of vanaf 

Februari    10 januari.  25  januari   

Maart     12 februari  22 februari 

April      12 maart  22 maart 

Mei     16 april  26 april 

Juni     14 mei  24 mei 

Juli//augustus   18 juni  28 juni 

September    13 augustus  23 augustus 

Oktober    17 september 27 september 

November    15 oktober  25 oktober 

Dec./jan    19 november 29 november 

 

Een bijdrage kunt u mailen naar de redacteur van dit blad, email adres:  

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Wilt u geholpen worden met de aangifte inkomstenbelasting? 

Neem contact op met Lo Gilles, zie blz. 22 

mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
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De bus van de Seniorenverenigingen Haarlemmermeer Noord  

rijdt  ook weer voor  KBO–leden 
Op werkdagen tussen  08:30 en 17:00 uur kunt u gebruik maken van de bus 

deze  rijdt voor € 1,70 enkele reis of  € 3,20 retour naar alle bestemmingen binnen   

Haarlemmermeer Noord 

wilt u naar bestemmingen  daarbuiten dan  betaalt u meer. 

Voor vragen: businfo@sv-hn.nl 

Reserveren tussen 18:30 en 19:30 op 0650556783 

Let op, voicemail wordt niet afgeluisterd 
de bus kan  alleen  blijven rijden  met uw steun 

Elke gift, hoe  klein ook, is welkom 

Stelt u een bezoekje op prijs bel of mail dan 

naar: 

Els van Dongen-Caarls, 

Tel: 023-5612273 of 

E-mail: welzijn@kbo-haarlemmermeer.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 

Aanmelden voor alle activiteiten van de Evenementencommissie bij voor-

keur per mail met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Zie blz 

23.  

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 ge-

noodzaakt eventuele kosten op u te verhalen. 
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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 ledenadministrateur 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.  

 

Er hebben zich deze maand geen nieuwe leden aangemeld.! 
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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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Samen in gesprek 

Els van Dongen-Caarls 

Pater Damiaanstraat 78 

2131 EM Hoofddorp 

tel. 023-5612273 

e-mail: 

welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Evenementen/Activiteiten 

Penningmeester 

Kees Bus 

Bleker 95 

2152 AS Nieuw Vennep 

tel. 06-28204968 

e-mail: 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

Secretaris / PR&C 

 

Vacant 

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 

vacant 

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 

Distributeur MeerNieuws 

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

Evenementen/Activiteiten  

www.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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