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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 Haarlemmermeer, maar vanaf de jaren 30 werd het dorp uitge-

breid als tuindorp bij Amsterdam. Zo kon aan de werknemers van het 

nabijgelegen Schiphol huisvesting worden geboden. De nieuwe bevol-

king 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 Haarlem-

mermeer. 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 Bad-

hoevedorp. Voor die tijd stond het bekend als Badhoevebuurt. 

De oorspronkelijke modelboerderij de Badhoeve werd in 1990/'91 ge-

sloopt. 
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Inleveren kopij voor het nummer (229) van MeerNieuws  

uiterlijk op 17 september 2022  naar het emailadres van de redactie, tijdelijk 

op e-mail 

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, 

Voor u ligt het septembernummer van MeerNieuws. Het 

nummer waarin het bestuur u wil bijpraten over de gebeurte-

nissen in de afgelopen twee maanden en vooruit wil kijken 

naar een nieuw seizoen. 

Het alom overheersende nieuws van de laatste weken is natuurlijk het feit 

dat we afscheid hebben moeten nemen van ons gewaardeerd en actief lid 

Els van Dongen. Zij overleed na een val van de trap in huis. Het bericht 

van haar overlijden bracht verbijstering en ongeloof teweeg in heel de 

Haarlemmermeer. Op 26 juli hebben heel veel mensen afscheid van haar 

genomen in de kerk aan de Kruisweg. In dit nummer treft u een In Memo-

riam aan. Wij wensen haar man Kees, haar kinderen, kleinkinderen, fami-

lieleden, vrienden en bekenden heel veel sterkte om dit plotselinge verlies 

te verwerken. 

Nieuws dat hoopvol stemt, is het feit dat, na een gesprek met een afvaardi-

ging van KBO Noord-Holland, het bestuur besloten heeft om weer een jaar 

door te gaan. We blijven hoopvol gestemd om binnenkort mensen enthou-

siast te maken om het bestuur te komen versterken. Blijft u met ons mee 

zoeken? Ook KBO Noord Holland denkt met ons mee. 

Wat betreft het nieuwe seizoen: vanaf september zijn de bridgers en rum-

micub spelers weer welkom op de speelmiddagen. Hopelijk worden het 

weer gezellige uurtjes. 

Belangrijk voor de agenda!! Op woensdag 5 oktober organiseert het be-

stuur een kennismakingsmiddag voor onze nieuwe leden. Onder nieuwe 

leden verstaan wij die mensen, die zich na januari 2020 hebben opgegeven 

als nieuw lid bij onze KBO afdeling. Vele van hen zijn al niet meer echt 

‘nieuw’, maar door alle corona perikelen is er nog geen gelegenheid ge-

weest om hen persoonlijk welkom te heten. Daartoe wil het bestuur hen 

uitnodigen op 5 oktober. Alle leden die zich sinds 2020 hebben aangemeld, 

krijgen hierover nog persoonlijk bericht. Maar misschien wilt u, als u tot de 

doelgroep behoort, deze datum al vast in de agenda vastleggen. 
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In deze MeerNieuws vindt u verder informatie die voor de komende maand 

belangrijk is. Ook over activiteiten die wellicht op het programma staan.  

Mocht u informatie missen of zoekt u informatie over een of ander onder-

werp, laat ons dat weten. En wilt u zelf iets over een onderwerp schrijven, 

dan kunt u dit doorgeven aan onze redactie. De gegevens hiervoor vindt u 

achterin deze MeerNieuws.   

Beste mensen, terwijl ik dit schrijf zijn de vooruitzichten dat er een hittegolf 

aan komt. Mocht dit zo zijn, dan hoop ik dat u het hoofd koel kunt houden. 

Mocht u nog erop uit trekken, doe rustig aan en neem op tijd een pauze. Zelf 

gaan mijn man en ik vier weken op familiebezoek naar het buitenland, dat 

gelukkig nu, na 2,5 jaar corona, weer mogelijk is.  

Blijft u thuis, geniet van alles wat de omgeving u te bieden heeft en blijf met 

elkaar in contact. Voor nu wens ik u alle goeds en een goede september-

maand. 

Een hartelijke groet, ook namens het bestuur, 

Greet van Schaik, voorzitter 
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In Memoriam Els van Dongen-Caarls 

Op 20 juli j.l. werden we opgeschrikt door het droevige bericht dat Els van 

Dongen overleden was, na een ongelukkige val van de trap bij haar thuis. 

Met grote verbijstering werd dit bericht door iedereen uit haar omgeving 

ontvangen. 

Dinsdag 26 juli hebben we in een stampvolle St. Joannes de Doper kerk aan 

de Kruisweg in Hoofddorp afscheid van haar genomen. 

Els verhuisde op jonge leeftijd met het gezin, waarvan zij deel uitmaakte, van 

Spanbroek naar Hoofddorp. Op 18 jarige leeftijd meldde zij zich aan bij de 

toenmalige 18-jarigen cursus van de parochiekerk. Ook Kees van Dongen 

had zich voor deze cursus opgegeven. Toeval of geluk? 

Na enige tijd trok Kees de stoute schoenen aan en vroeg Els mee naar een 

feestavond in Nieuw-Vennep. Zij kregen verkering, verloofden zich en in 

1966 traden zij in het huwelijk. De eerste jaren woonden zij in een salonwa-

gen achter het huis van vader Van Dongen aan de Kruisweg. Daar werden 

een zoon en een dochter geboren. Zij verhuisden naar Rijsenhout en toen de 

wijk Pax gebouwd werd, konden zij een woning betrekken aan de Pater Da-

miaanstraat, waar hun tweede zoon geboren werd. 

Els werd de spil van een hecht gezin waar iedereen welkom was. Tijdens de 

afscheidsviering werd ons nog  eens duidelijk dat Els een liefdevolle echtge-

note was, een fantastische moeder en een gezellige, actieve oma, die altijd 

voor de kleinkinderen bereikbaar was.  

Naast alle activiteiten binnen het gezin was zij een lieve zus en een goede 

vriendin. Zij vond naast haar werk als kleuterleidster en leerkracht andersta-

ligen, tijd om zich in te zetten als groepsleidster van de gidsen, als vrijwillig-

ster in de parochie op velerlei gebied. Els studeerde theologie, waarbij zij o.a. 

stage liep in de parochie van Nieuw-Vennep. Zij werd pastoraal werkster 

van de Bavoparochie in Haarlem, Al ver vóór maar ook na haar pensionering 

bleef zij actief in allerlei vrijwilligerswerk een functie die zij, na haar zending, 

met hart en ziel heeft uitgevoerd.  
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o.a. binnen de gemeente Haar-

lemmermeer en de kerken in 

Hoofddorp. Zij gaf rondleidin-

gen in de Bijbelse tuin, organi-

seerde de documentatie van de 

parochie, werkte mee aan aller-

lei groepen rond integratie, zo-

als laatst nog House of Joy.   

Ook binnen KBO Haarlemmer-

meer heeft Els zich op veel fron-

ten ingezet. Zij was enige tijd 

interim-voorzitter, zette zich als 

ouderenadviseur breed in voor 

het welzijn van onze leden. Zij 

organiseerde samen met Leo 

Mesman en Coby Bergsma Sa-

men in Gesprek bijeenkomsten 

en was coördinator van de bezoekgroep. Ook schreef zij regelmatig artikel-

tjes voor het blad MeerNieuws en hield ons zo op de hoogte van alles wat 

haar bezighield. Wat zullen we dit alles gaan missen. 

Namens alle leden van KBO Haarlemmermeer wens ik haar man Kees, de 

kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte om het verlies 

van Els een plek te geven in 

hun leven. Als wij, als KBO, 

haar al zo gaan missen, hoe 

moet het dan voor hen zijn 

om door te gaan? Laten we 

dat proberen te doen in 

haar geest. 

Greet van Schaik, voorzitter 

KBO Haarlemmermeer 
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ALS JE VOOR EEN DUBBELTJE GEBOREN BENT 

WORD JE NOOIT EEN KWARTJE!  

Met andere woorden: wie arm geboren wordt, zal wel arm 

blijven, 

Veel mensen zijn het er niet mee eens, want de wereld is 

deels maakbaar, en ze zouden als dubbeltje geen kwartje 

kunnen worden 

Deze zegswijze is oud, al van de 17de eeuw. In de tijd van het Ancien regime 

(het Franse koninkrijk werd door absolute vorsten geregeerd tot 1800) waren 

standen de norm in de maatschappij en dus niet de klassen.  

Bij standen werd je maatschappelijke positie en rol bepaald door je geboorte. 

Wie opgroeide in de aristocratie had geluk want je behoorde de rest van je 

leven tot die stand.  

De armen hadden minder geluk. Die zouden waarschijnlijk niet opklimmen 

en als dubbeltje dus nooit het spreekwoordelijk kwartje worden. 

Louis Davids de bekende cabaretier uit de jaren dertig van de vorige eeuw, 

maakte dit liedje heel bekend, hij zong het in de musicalfilm “Op Stap”. 

Als je voor een dubbeltje geboren bent, 

bereik nooit een kwartje 

Als je Grieks, Latijns of 20 talen kent 

Gerust het leven tart je 

Je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt,  

Maar het leven smijt je heen en weer, 

Als je voor een dubbeltje geboren bent, 

bereik je nooit een stuiver mee. 

Dag lieve mensen ik wens jullie een fijne dag toe.  

Bron Historiek en Wiki. 

Foto’s 1. Muntjes met jonge Wilhelmina; 2.Louis en Heintje Davids; Fientje 

de la Mar en affiche van Op Stap.  
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DAGTOCHTEN. 

Heeft u genoten van de zomer of was het u te heet?  Voor de 

nazomer /het najaar willen wij nog een tweetal dagtochten met Doelen Rei-

zen onder de aandacht brengen. 

Donderdag 15 september a.s.  Pluimveemuseum Barneveld. 

U ziet hier de geschiedenis van de kip en het ei. U kunt hier ook deelnemen 

aan een veiling:  door een druk op de knop de veiling klok stil te zetten 

wordt u de eigenaar van een leuk aandenken, zoals een doosje Barneveldse 

eieren of een flesje advocaat. 

Vertrektijd 08:30 uur Aalsmeer, Dreef; 

  08:45 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein; 

  09:05 uur Zwanenburg,  Dennenlaan;  

  09:20 uur  Badhoevedorp Zeemanlaan  (AH). 

Terugreis  14.30  uu, we rijden binnendoor terug. 

Kosten  €  45,= pp  incl. entree, 2x koffie met wat lekkers, rondleiding/veiling 

en rustieke lunch. 

Woensdag 9 en 16 november a.s. het Ambachtsmuseum Terschuur. 

Hier waant u zich letterlijk terug in de tijd:  een rijke verzameling van 160 

ambachten,  winkeltjes en compleet ingerichte werkplaatsen. De Nederland-

se geschiedenis van ca. 1910 – 1970.  

Rond lunchtijd vertrekt de bus naar Terwolde, Brasserie Kriebelz De Panne-

tjes, u kunt daar genieten van de heerlijkste gerechten. 

Vertrektijd 08:30 uur Aalsmeer, Dreef; 

  08:45 uur Hoofddorp, Burg. van Stamplein; 

  09:05 uur Zwanenburg,  Dennenlaan; 

  09:20 uur Badhoevedorp, Zeemanlaan  (AH). 

  Terugreis  15.30 uur 

Kosten €  50,--  pp. Incl. koffie met gebak, rondleiding en diner met panne-

tjes. U kunt zich aanmelden rechtstreeks bij Riet Filius (Doelen) 06-103 747 

24  of bij Ina Podt 023 5625979.    

Veel plezier tijdens de dagtochten!! 
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HORTUS OVERZEE.  

In september gaat de evenementen commissie naar Den Helder. 

Hortus Overzee is een exotische oase midden tussen de huizen van de Indi-

sche Buurt.. Het bestaat uit buitentuinen en sfeervolle kassen. 

De toegangsprijs bedraagt € 8 per persoon, wat nog vermeerderd wordt met 

een bedrag voor de gids, afhankelijk van het aantal deelnemers.  

Wij vertrekken op zaterdag 3 september a.s. met de trein die om 09.17 uur 

vertrekt vanaf station Hoofddorp, perron 3. 

Inschrijven bij Ydi Langenberg, bij voorkeur per e-mail: 

Ydi.langenberg@hotmail.com of anders telefoon 023 5619947.  
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 Bezoek aan het Tropenmuseum 

Van de Museumgroep  

De zomertijd is bijna voorbij en wij hopen dat U allen genoten hebt 

van zon en lang daglicht. Het is ook weer tijd voor een museumbe-

zoek . 

30 september 2022, gaan we naar het Tropenmuseum te Amster-

dam. Dit museum is een indrukwekkend rijksmonument uit 1926 en 

is gelegen aan het Oosterpark. Het heeft een omvangrijke vaste ten-

toonstelling en regelmatig wisselende exposities. We gaan het alle-

maal zien en beleven op de laatste vrijdag van september en dat valt 

op 30 september. Gaat U weer mee? Tentoonstelling “Onze kolonia-

le erfenis’ 

Verzamelpunt: Station Hoofddorp -Tijd 9:45 uur Vertrek: 10:05 

naar Amsterdam CS Vandaar met de tram naar het museum. Opge-

ven bij: Juanita Boon 023-5616626 of bij Piet vd  Coevering 023-

5570194 

In de tentoonstelling kijken we naar de Nederlandse koloniale ge-

schiedenis en aanwezigheid, in Indonesië, Suriname, Curaçao, Sint 

Maarten en nog veel meer landen. Met honderden objecten, fotogra-

fie, schilderkunst en beeldende kunst laat Onze koloniale erfenis laat 

zien hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd, en 

hoe mensen kolonialisme doorstonden. Onze koloniale erfenis is een 

meerstemmige tentoonstelling, vanuit verschillende perspectieven, 

met nieuwe kennis, verhalen, complexiteiten en dwarsverbanden.   

19 december 2022: Kerstconcert gezongen door het Voorwegkoor uit 

Heemstede. Aangeboden door Vrienden van Spaarne Gasthuis. Nadere 

inlichtingen komen later. 
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Aanmelden voor alle activiteiten van de Evenementencommissie bij voor-

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

31. Mocht u na aanmelding onverhoopt niet mee kunnen, geef dit dan ui-

terlijk 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 he-

laas genoodzaakt eventuele kosten op u te verhalen. 
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Hallo allemaal, 

De evenementencommissie wil een nieu-

we rubriek opstarten onder de naam 

IK ZOEK. 

De bedoeling is dat u ons laat weten wat 

u zoekt, bijvoorbeeld een boek wat u  

dolgraag ou willen lezen maar het nog 

steeds niet kan vinden. 

Of een maatje om mee te wandelen of te 

fietsen, of een bridge-, klaverjas- of rum-

mikub maatje.  

Maar ook dat ontbrekende plaatje in een 

album, of dat ene onderdeel van uw mi-

niatuurspoortrein dat ontbreekt?  

Kortom bijna alles is mogelijk.  

Laat het ons weten of hier belangstelling voor bestaat, dan hopen wij 

er een succesvolle rubriek van te kunnen maken. Maar daar hebben 

wij uw hulp bij nodig! 

Alvast dank voor uw (hopelijk massale) reacties.  

Met vriendelijke groeten namens de evenementencommissie 

Ydi Langenberg e-mail: ydi.langenberg@hotmail.com of  

tel. 023-5619947 

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

tel. 06 44343259  
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Beste KBO-Leden,  

KBO-Haarlemmermeer bankiert bij de RABOBANK Regio 

Schiphol en heeft zich bij deze bank ingeschreven voor 

RABO ClubSupport  

 

 

De RABOBANK voegt elk jaar een deel van haar winst, het zogenaamde co-

öperatief dividend, toe aan het Rabobank Regio Schiphol Coöperatiefonds. 

De middelen uit dit fonds zijn speciaal bedoeld om ideeën bij u in de buurt 

te steunen, ideeën die echt iets betekenen voor de samenleving, die helpen 

onze lokale omgeving beter of mooier te maken.  

Ieder jaar heeft de bank nog een extra actie om, conform haar coöperatieve 

gedachtengoed, een deel van haar winst te gebruiken om initiatieven te on-

dersteunen waar onze lokale samenleving van profiteert: RABO ClubSup-

port 

 

Met RABO ClubSupport biedt de bank circa 300 lokale verenigingen en 

stichtingen de mogelijkheid een donatie te verdienen voor de clubkas.   

STEM OP KBO-HAARLEMMERMEER 

Bent u lid van de RABOBANK Regio Schiphol? Je kunt alleen stemmen via 

de app of als je bent ingelogd op de website van de RABO Bank. Daarom 

heb je geen stemcode meer nodig. Je kunt stemmen vanaf 4 oktober tot 24 

oktober 2022 

NOG GEEN LID VAN DE RABOBANK 

Lid worden kan heel eenvoudig via de Rabo app. Lid worden is gratis en het 

mooie is: daarna mag je meteen stemmen op je favoriete club. Onder 

‘Lidmaatschap’ lees je wat het inhoudt en kun je, je meteen aanmelden. 

ELKE STEM IS GELD WAARD! 

Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, 

des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting. U mag 3 maal uw stem 

uitbrengen, dit mag ook op dezelfde organisatie (KBO Haarlemmermeer) 

kijk wel goed naar de site want er staan meerdere KBO afdelingen op kies 

de juiste dus KBO Haarlemmermeer.  

STEUN ONS!  

Overtuig ook uw familieleden, vrienden en kennissen met een RABO-

rekening hun stem uit te brengen op KBO-Haarlemmermeer.  

https://www.rabobank.nl/leden
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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 

mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
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U kunt gebruikmaken van de bus voor alle be-

stemmingen binnen Haarlemmermeer Noord 

zoals: 

Bezoek met medische, sportieve, sociale en/of culturele bestemming; 

bezoek aan familie, vrienden, winkels, overheidsinstellingen e.d. 

TARIEF   Binnen Haarlemmermeer Noord 

Hoofddorp                           € 2,10 enkele reis     € 3,80 retour 

Badhoevedorp                     € 3,20 enkele reis     € 6,00 retour 

Cruquius, Vijfhuizen en   € 2,40 enkele reis     € 4,00 retour 

Zwaanshoek                                                                                

                                       RESERVERING: 
U kunt een zitplaats in de bus reserveren als u tussen 18:30 en 19:30 uur 

een telefonische afspraak maakt met de dienstdoende chauffeur.  

                                              [Niet vrijdag en zaterdag.] 

BEL DAARVOOR 

  06 505 567 83 

LET OP: DE VOICEMAIL WORDT NIET AFGELUISTERD! 

U KUNT OOK GEBRUIKMAKEN VAN DE BUS 

VOOR BESTEMMINGEN BUITEN HAARLEMMERMEER NOORD 

Standaard tarieven   Enkeltje Retour 

Spaarne Gasthuis, Heemstede  € 7,00  € 11,00 

Spaarne Gasthuis, Haarlem Zuid€    € 8,00  € 13,00 

Oogkliniek OMC, Haarlem  € 9,00  € 14,00 

VU Medisch Centrum, Amsterdam € 10,00 € 15,00 

Nieuw-Vennep en Heemstede  € 7,00  € 11,00 

Zwanenburg    € 8,00  € 13,00 

Ritprijzen gelden voor 1 persoon. Elke extra passagier kan, voor bestem-

mingen buiten de Haarlemmermeer Noord, gebruikmaken van een mee-

reiskorting van 50%, ook als u (nog) geen lid bent van een van de senio-

renverenigingen. Tarieven voor anderen bestemmingen zijn opvraagbaar 

bij de chauffeurs. Ritprijzen gelden voor 1 persoon. Elke extra passagier 

kan, voor bestemmingen buiten de Haarlemmeeer Noord, gebruikmaken 

van een meereiskorting van 50%, ook als u (nog) geen lid bent van een van 

de seniorenverenigingen. Tarieven voor anderen bestemmingen zijn op-

vraagbaar bij de chauffeurs.  
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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  in deze periode 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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KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen 

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het co-

ronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle seni-

oren 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 geo-

pend: 

de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 

 Hier had uw advertentie kunnen staan   
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De slag om de Haarlemmermeer 
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weetjes die verbazing wekken .... 

“als ogen konden doden ....” wordt wel eens gezegd. 

De meeste mensen zijn geneigd, wanneer een insect in hun onmiddellijke 

nabijheid is of komt, om een vliegenmepper, krant of iets dergelijks te pak-

ken en daarmee het leven van de “lastpost” voortijdig te beëindigen. 

ik ben benieuwd of u dat net zo gauw doet na kennisgenomen te hebben van 

het volgende,  want door macro-opnamen opent zich een ongekend wereld-

je. Ja, het zijn bij nader inzicht, kleine wondertjes der natuur. oordeel voor 

uw zelf, huiver even en zie hoe fotogeniek ze in feite zijn: 

( zie de 6 kleurenfotootjes– op de pagina hiernaast 

Als u het al niet bent, zou u hiervan gelovig kunnen worden! 

Ik hoop dat ook u in het vervolg anders tegen insecten kunt kijken, want ze 

hebben het nu erg moeilijk.  

Wist u dat 60% van de insecten in Nederland verdwenen is, en dat daarmee, 

wegens gebrek aan bestuiving, ook ónze voedselvoorziening in de gevarezo-

ne dreigt te komen. Het is dus echt van groot belang dat gebruik van insecti-

ciden verboden wordt én dat dit ook gecontroleerd wordt.  

Het is net als in onze wereld: de ene is knapper dan de andere. Bij de insec-

ten is dat zeker geen punt; daar gaat het om functionaliteit, om overlevings-

strategie. Door het soort biotoop (leefomgeving) heeft de evolutie een insect 

zó ontwikkeld dat het daar een normaal leven het beste kan leiden. bekijk de 

verscheidenheid aan bekjes maar eens. 

( zie onderste foto’s op de pagina hiernaast) 

Tot slot hoop k dat hiermee ook uw ogen op dit punt (beter) geopend zijn. 

Jan Kloppenburg. 

bron: dagblad trouw.  
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Hoe vraag ik de energietoeslag aan 

van ongeveer € 1.300? 
U vraagt de eenmalige energietoeslag van on-

geveer € 1.300 aan bij uw gemeente. U kunt de 

energietoeslag aanvragen als u minder ver-

dient dan € 1.310,05 alleenstaande) of € 

1.871,50 (samenwonend) per maand.  

Als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ont-

vangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. 

Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of 

toeslagen. De gemeente bepaalt wanneer de toeslag wordt uitge-

keerd. Dit kan ook in delen gebeuren. 

Recht op energietoeslag bij een inkomen van 120% van het sociaal 

minimum: Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-

uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal 

minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente 

kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u 

de toeslag bij de gemeente moet aanvragen. 

 

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum? 

Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief 

vakantietoeslag) 

Alleenstaand, 21 jaar tot pensioen-

leeftijd 

€ 1.310,05 

Alleenstaande ouder, 21 jaar tot 

pensioenleeftijd 

€ 1.310,05 

Gehuwd of samenwonend, 21 jaar 

tot pensioenleeftijd 

€ 1.871,50 

Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67 

Gehuwd of samenwonend en ge-

pensioneerd 

€ 1.971,05 

https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/
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Extra € 500 toeslag krijgt u automatisch 

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 naar € 

1.300.   

Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te 

doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van  

€ 500 krijgt. 

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan 

hoeft u ook niks te doen. U krijgt de extra compensatie van € 500 auto-

matisch van de gemeente. 

 
Nog geen energietoeslag ontvangen? 
Neem contact op met uw gemeente 
Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar 

heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op 

met uw gemeente. Ook als u wilt weten hoe het ontvangen van de 

energietoeslag in uw gemeente precies werkt. Niet bij iedere gemeente 

is het al mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het kan zijn dat u dus 

nog even moet wachten.  

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering 

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de 

huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor 

de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-

uitkering.  

Informatie over de energietoeslag voor gemeenten 

Op de website van Stimulansz staan documenten met meer informatie 

voor gemeenten over de energietoeslag. Onder andere een handreiking 

energietoeslag en een modelaanvraagformulier. 

 

https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/
https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/
https://www.stimulansz.nl/energietoeslag-2022-handreiking-en-modelteksten-energietoeslag/#:~:text=Handreiking%20energietoeslag%20versie%206,het%20budget%20voor%20de%20gemeenten.
https://www.stimulansz.nl/energietoeslag-2022-handreiking-en-modelteksten-energietoeslag/#:~:text=Handreiking%20energietoeslag%20versie%206,het%20budget%20voor%20de%20gemeenten.


  26 

 

Evenementen/Activiteiten 

Vacant 

Penningmeester 

Kees Bus 

Bleker 95 

2152 AS Nieuw Vennep 

tel. 06-28204968 

e-mail: 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

Secretaris  

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 

Waarneming door Wim Dijksterhuis 

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 

mailto:penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:publicrelations@kbo-haarlemermeer.nl
mailto:redactiemeernieuws@kbohaarlemmermeer.nl


 27 

 

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: ydi.langenberg@hotmail.com 

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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