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Burgerveen is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer in de Ne-

derlandse provincie Noord-Holland. Het dorp is gelegen aan 

de Ringvaart van de  Haarlemmermeerpol-

der tussen Rijsenhout en Leimuiderbrug, tegenover 

de Westeinderplassen. In westelijke richting ligt Nieuw-Vennep. Op 

1 januari 2021 had het 340 inwoners. 

De naam is afgeleid van een stuk veenland in de zuidoosthoek van 

het Haarlemmermeer van voor de inpoldering. 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is overwogen om bij Burger-

veen een nieuwe nationale luchthaven te vestigen. Dat is er echter 

niet van gekomen. 

Iets ten zuidwesten van het dorp ligt het knooppunt Burgerveen, 

waar Rijksweg 44 aftakt van Rijksweg 4. Eigenlijk ligt dit knooppunt 

dichter bij Leimuiderbrug. 
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Inleveren kopij voor het nummer (231) van MeerNieuws  

uiterlijk op 19 november 2022  naar het emailadres van de redactie, redactie-

meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Belangrijke telefoonnummers. 

Politie: 

Levensbedreigende situatie 112 

meldingen   0900-8844 

Gem. Haarlemmermeer  0900-1852   info@haarlemmermeer.nl 

Meerwaarde   023-5698888  informatie@meerwaarde.nl 

Mantelzorg en meer  020-3335353  info@mantelzorgenmeer.nl 

Senioren internet café  023-5556335  secretariaat@sich.nl 

Regiotaxi   0900–9343  (aanvraag via de WMO) 

Sensoor    0900-0767  (een luisterend oor) 

Spaarne Gasthuis  023-2240000 

Belangengroep- 

gehandicapten   023-5698881  info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl 

Veilig thuis    0800-2000  (huiselijk geweld en financ. uitbuiting)  

Spoedpost Spaarne Gasthuis 023-224 23 22 

Blokkeren pas   0800-0312 

Senioren bus van de SV- HN  0650556783  (reserveren tussen 18:30 en 19:30) 

mailto:informatie@meerwaarde.nl
mailto:info@mantelzorgenmeer.nl
mailto:info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl
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Beste mensen, 

Beste mensen, 

Het is nu wel duidelijk dat de herfst definitief in ons land is. 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het buiten nat en ongezel-

lig weer. Geen weer om lekker naar buiten te gaan, waar de vele afgevallen 

bladeren ons echt wel laten weten dat de zomer voorbij is. 

Wat is er de afgelopen tijd zoal gebeurd?  

In oktober hebben diverse nieuwe leden kennis kunnen maken met de be-

stuursleden en de leden van de evenementen/activiteiten commissie en 

met de opzet van onze Samen in Gesprek middagen.  

En er werd door een bestuurslid van KBO Noord Holland uitleg gegeven 

over de landelijke opzet van de KBO en de belangenbehartiging van senio-

ren.  

Het was een gezellige bijeenkomst, waar men zijn of haar vragen kon stel-

len. Er hebben zich op deze middag ook twee mensen aangemeld als be-

zorger voor ons MeerNieuws. Welkom en we hopen nog lang van uw in-

zet gebruik te mogen maken. 

Helaas blijven er nog heel wat adressen over, waar ons nieuws bezorgd 

moet worden. Dus hierbij nogmaals een oproep of er mensen zijn, die wel-

licht een uurtje per maand de tijd hebben om ons bij het rondbrengen te 

helpen. Meldt u dan aan bij onze penningmeester. 

Hoewel de bridgeclub helaas is opgeheven, wordt er wel iedere dinsdag-

middag enthousiast rummikub gespeeld in Het Brandpunt te Hoofddorp 

vanaf 13.30 uur. U bent van harte welkom om zich daar bij aan te sluiten.  

Ook kunt u eventueel klaverjassen bij voldoende deelnemers. 

Bent u meer iemand die graag handwerkt? Iedere derde donderdagmid-

dag van de maand bent u vanaf 13.30 uur welkom in het Parochiehuis 

naast de RK kerk in Hoofddorp om met elkaar gezellig bezig te zijn met 

breipennen, haaknaald, garen en quiltwerk. U kunt uw eigen handwerk 

meenemen, maar er is eventueel garen aanwezig om iets nieuws op te 

zetten.  

In Nieuw-Vennep bestaat eveneens de mogelijkheid om creatief bezig te 

zijn, en wel elke woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de Herberg naast 

de RK kerk aan de Antoniusstraat.  

Voor het komende half jaar heeft de werkgroep Samen in Gesprek weer  
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een interessant programma proberen samen te stellen. Deze informatie vindt 

u geregeld in MeerNieuws. Het is zeker de moeite waard om eens een mid-

dag bij te wonen. De afgelopen bijeenkomst over vergeten beroepen werd 

bijzonder gewaardeerd door de aanwezigen. 

Zoals u kunt lezen, proberen we in de komende wintermaanden diverse 

activiteiten door te laten gaan. De evenementencommissie blijft u via Meer-

Nieuws uitnodigen om deel te nemen aan een of meer activiteiten. Van harte 

aanbevolen.  

Tot slot graag uw aandacht voor het volgende: 

Schuift u ook aan bij de lunch op 28 november a.s.? 

Op maandag 28 november a.s. organiseren wij een gezellige lunch voor onze 

leden. Hiermee willen wij een nogal turbulent jaar afsluiten en voorzichtig 

vooruit kijken naar het jaar 2023. 

Op deze maandag bent u van 12.00 – 15.00 uur van harte welkom in  

Het Kattegat, Skagerrak 328 te Hoofddorp. De kosten voor deze lunch be-

dragen € 7,50., inclusief een kopje koffie of thee vooraf en een drankje bij de 

lunch. 

 

U dient zich wel voor deze lunch vóór 17 november per email of telefonisch 

aan te melden bij  

Tiny van den Wollenberg, email: agmwol@gmail.com, tel. 06 44343259 of bij  

Lida Schrama, email: lidaschama@ziggo.nl, tel. 023 5630662 

 

Graag horen zij ook van u of u dieetwensen heeft, zodat hier rekening mee 

gehouden kan worden. 

Na aanmelding kunt u de kosten á € 7,50 overmaken aan de penningmeester 

op bankrekening NL86RABO034.45.14.862 t.n.v. KBO Haarlemmermeer. Dit 

om uw aanmelding definitief te maken. 

 

Omdat wij voor deze lunch ongeveer 50 plaatsen kunnen reserveren, vragen 

wij u om u tijdig aan te melden. Wij hopen dat wij u op 28 november mogen 

ontvangen. 

Namens het bestuur,  

Greet van Schaik,  

mailto:agmwol@gmail.com
mailto:lidaschama@ziggo.nl,


  6 

 

 

Rob Mascini vertelt: 

Toen op 13 maart 2013 Franciscus tot paus was gekozen duurde het ver-

schrikkelijk lang voordat ij op het balkon gepresenteerd werd. De mensen 

op het Sint Pietersplein vroegen zich af wat of er aan de hand was. Wat 

bleek… de nieuwe paus weigerde de pompeuze kleding aan te trekken die 

de kardinalen voor hem klaar gehangen hadden. Met zijn armen over el-

kaar zei hij alleen in zijn witte toga op het balkon te verschijnen. En zo 

gebeurde het… heel eenvoudig stapte hij naar buiten en sprak: “goede 

avond allemaal…”. Met dezelfde stijfkoppigheid ging hij meteen aan de 

slag om het Vaticaan en de katholieke kerk te hervormen tot een kerk die 

dichter bij de mensen staat.  Deze hoogbejaarde paus heeft nu zeer veel 

bereikt. Wij hier in Nederland merken dat misschien niet zo. Maar ik wil 

deze middag graag met u wat achter de gordijnen van de kerk kijken. Ik 

wil u over deze paus vertellen, Wat hem beweegt. Hoe hij leeft. Wat hij 

zegt en wat hij soms tot schrik van prelaten en bisschoppen spontaan kan 

doen. Er is veel veranderd, op vele plekken in de wereld en niet in het 

minst in Rome zelf. 

 

Informatie: Coby Bergsma tel. 023-5652400 

Per email Leo Mesman: mesmanleo51@gmail.com  

SAMEN IN GEPREK  OVER   

 hoe paus Franciscus de kerk vernieuwt, 

op donderdag 10 november 2022, 14.00 tot 

16.00uur 

in het Parochiehuis, Kruisweg 1073, 

Hoofddorp. Opgave (nog) niet nodig, 

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee. 
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Lieve mensen, 

In het septembernummer van Meer-

Nieuws heeft u het “In Memoriam” 

kunnen lezen van  mijn lieve echtge-

note Els van Dongen-Caarls. Haar le-

vensverhaal en het mijne waren bijna 

62 jaar met elkaar verbonden. Bij veel 

van haar activiteiten was ik nauw be-

trokken, haar initiatieven ondersteun-

de ik op allerlei manieren. Zij was als 

het ware de bron en ik de bedding. 

Het is onvoorstelbaar dat zij er niet meer is. 

De grote belangstelling bij haar uitvaart en de vele blijken van 

vriendschap en mededogen, ook van vele leden van de KBO,  hebben 

ons getroost in dit schokkende verlies. Wij gaan haar ontzettend mis-

sen, haar liefde, haar optimisme, haar energie, haar doorzettingsver-

mogen en haar creativiteit. De wereld is helaas een engel kwijt ge-

raakt.  

Namens onze familie dank ik u hartelijk voor uw medeleven en steun 

tijdens haar leven en bij haar afscheid. 

Kees van Dongen 
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Wat bij ons de bollenvelden in het voorjaar zijn, dat zijn de 

prachtige paarse lavendelvelden in de Provence in Frank-

rijk.  Het is een intensieve handel in lavendel, essentiële 

lavendelolie, interieur parfum, geurkaarsen, zeep, parfums 

en zelfs in de gastronomie wordt lavendel gebruikt. Wat 

dacht je van lavendelijs en lavendelhoning? Deze heerlijke 

geurende plant omvat ontelbaar veel positieve eigenschap-

pen: het is ontsmettend, rustgevend, verzachtend en he-

lend. Het verricht wonderen bij het verlichten van jeuk of het nemen van een 

ontspannend bad.  

Er worden twee soorten lavendel gekweekt in de Provence, het meest be-

kend is de  

“lavande vraie” oftewel de klassieke fijne lavendel. Deze groeit van nature 

op de kalkgronden van de Pop zo’n 600-1400 meter hoogte. Met haar kleine 

paarse bloemetjes en stevige stengel wordt deze verwerkt tot de hiervoor 

genoemde essentiële olie. Voor 1 liter olie is er 200 kg. verse lavendelbloe-

men nodig.  

Naast lavendel bestaat er ook lavandin, wat een kruising is tussen de klassie-

ke fijne lavendel en de spijklavendel (de wilde variant) De bloemen zijn gro-

ter en hebben een rondere vorm.  

Er zijn tientallen verschillende rassen van lavendel die door kruising steeds 

weer nieuwe varianten opleveren 

De oude Egyptenaren gebruikten al lavendelolie om hun mummies te balse-

men, Er werden sporen van lavendel aangetroffen in de grafkelder van Toe-

tanchamon. En de Romeinen gebruikten de olie om hun kleren in te wassen 

en om in het badwater te doen.  

In de 18e eeuw werd er verschil gemaakt tussen lavendel en aspic, terwijl ze 

voorheen door elkaar werden gebruikt. De herkomst van de naam lavendel 

is verschillend. Er worden diverse versies gegeven. De oliën worden al ge-

bruikt zolang de mens het vuur uitvond en zo ontdekte dat bepaalde strui-

ken een heerlijke geur verspreidde bij het verbranden. De rookslierten die 

tijdens rituele ceremoniën ter ere van de goden stegen op naar de hemel en 

namen de gebeden en smeekbeden mee. 

De Fransen produceren al sinds de middeleeuwen op grote schaal lavendel. 

1700 lavendelproducenten bewerken in totaal 16.000 hectare lavendel Er le-

ven heel veel mensen van de lavendelindustrie en biedt aan ongeveer 10.000 

mensen werk.  
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.De toekomst is echter niet rooskleurig, want sedert 2007 is de productie ge-

halveerd door de cicadelle, een mini-cicade (zie foto), dat zich snel verme-

nigvuldigt door de langere droogteperiodes. Ze vrezen, dat er binnen 20 jaar 

de hele lavendelindustrie ter ziele is.  Lieve groet. Tiny. 

Bron: wiki, worldpress,  europages. Foto’s  1: boven lavande vraie en onder 

spijklavendel.  

2 en  3: de prachtige lavendelvelden; 4. Zakjes gedroogde lavendel, mini ci-

cade. 
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Ook u kunt iets betekenen voor  

onze KBO (ca. 600 leden) 

In ons MeerNieuws van vorige maand heb ik spontaan gevraagd of u daar-

over mee wilt denken  Aan de hand van het magazine KBO/PCOB willen we 

ideeën opdoen voor activiteiten, maar dan zullen we met elkaar daarvoor 

moeten gaan. Het is de bedoeling dat we een groepje (5 of meer personen)  

vormen, dat maandelijks het KBO/PCOB magazine kritisch leest en op zoek 

gaat naar nieuwe ideeën, die ook voor onze afdeling toepasbaar zijn. 

De reactie van uw kant was erg zuinig. Welgeteld één van onze leden heeft 

spontaan gereageerd, mede omdat zij in het verleden meer dan eens heeft 

gedacht: OH WAT LEUK. Zal dat ook in onze afdeling toepasbaar zijn. Bij 

voorbeeld zien we dan artikelen als: 

1. Nieuwe website KBO-PCOB per 1-9-2022  in de lucht; 

2. Vrijblijvend kennis maken met SeniorWeb; 

3. Nagaan of er belangstelling is een computercursus te volgen; 

4. SCHRIJF JE LEVENSVERHAAL; 

5. Tweedaagse cursus schrijfatelier over het levensverhaal, de KBO lande-

lijk organiseert daar leerprogramma’s voor; 

6. Hoe voorkom je dat je valt? 

7. Zweedse puzzel samen maken. 

 

Dit  sluit aan op de vraag: zoekt u een partner om samen te werken? 

Als u ZO naar het maandblad kijkt, zult u ongetwijfeld meer onderwerpen 

zien, die we kunnen uitwerken om de ruim 600 leden van onze afdeling te 

informeren  en bij ons werk te betrekken. 

Bel of mail mij voor 31 oktober 2022 als je mee kunt doen of er over wilt pra-

ten. 

Piet van de Coevering, tel. 023 5570194 of mail naar 

p.vandecoevering@ziggo.nl  
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DAGTOCHTEN 

Er is nog een dagtocht op 16 november a.s. naar het Ambachtsmuseum in 

Terschuur.  

Vertrektijden: 

08.30 uur Aalsmeer, Dreef; 

08.45 uur Burg.van Stamplein; 

09.05  uur Zwanenburg Dennenlaan; 

09.20 uur Badhoevedorp Zeemanlaan (AH). 

Terugreis 15.30 uur. Kosten 5 euro p.p. incl. koffie met gebak, rondleiding en 

diner met de pannetjes. Rechtstreeks aanmelden bij Riet Filius   

06 10374724 of e-mail naar dagtochten@doelen.net  

Veel plezier!  

Mocht U interesse hebben in een KERSTDAGTOCHT dan kunt u eveneens 

rechtstreeks terecht bij Riet Filius die de benodigde informatie kan verstrek-

ken. Zie bovenstaand telefoonnummer of e-mail adres.  

 
KORENMIDDAG. 

Deze wordt gehouden op 13 november 2022 in de Marktpleinkerk te Hoofd-

dorp, aanvang 13.00 uur. 

Wij wensen u veel luisterplezier. 

 
MIDWEEK. 

De Evenementencommissie heeft dit in het vizier, maar de tijden zijn onze-

ker.  

Torenhoge dieselprijzen en andere prijsverhogingen nopen ons een pas op 

de plaats te maken en te wachten op betere betaalbare tijden. Uiteraard hou-

den wij de vinger aan de pols.  

IK ZOEK. 

Wij doen nog een poging om u enthousiast te maken voor deze rubriek. Bent 

u op zoek naar een fiets- kaart- of clubmaatje? Of wellicht zoekt u nog een 

plaatje voor een album, of mist u een puzzelstukje van die puzzel van 1500 

stukjes?  Of wellicht zoekt u een oude schoolvriend(in)?  

Laat het ons weten en wij maken er een mooi verhaaltje van!  

Zoekt en gij zult vinden! 

Graag uw vragen naar: Ydi:  ydi.langenberg@hotmail.com tel. 023 5619947 of 

Tiny : agmwol@gmail.com tel 06 44343259 

mailto:DAGTOCHTEN
mailto:DAGTOCHTEN
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 Van de Museumgroep  

Op Vrijdag, 25 November bezoeken we het Rijksmuseum Boerhaave 

in Leiden.  

Het adres: Lange Sint Agnietenstraat en is ongeveer 10 minuten lo-

pen vanaf het Station. 

 

Met een collectie die vijf eeuwen onderzoek toont en een intensieve 

samenwerking met kopstukken uit de wetenschap van vandaag, 

biedt Boerhaave bezoekers van alle leeftijden een intrigerende kijk in 

de wereld van de wetenschap. 

 

De collectie van Rijksmuseum Boerhaave, waarin de microscopen 

van Antoni van Leeuwenhoek, de eerste slingerklok van Christiaan 

Huygens, het wereldwijd oudste heliocentrische planetarium, anato-

mische preparaten en voorwerpen van Nederlandse Nobelprijswin-

naars zijn opgenomen, vertelt een belangrijk verhaal. 

Er zijn verder de meridiaankijker van de Leidse Sterrenwacht, de 

vulpen van Albert Einstein, het 1e nierdialyseapparaat van Willem 

Kolff en het Surinaamse Insectenboek van Maria Sybilla Merian en 

recente wetenschappelijke uitvindingen. 

 

Het volgende Museum bezoek staat gepland in Februari 2023 i.v.m. 

feestdagen en vakantie. 

 

Verzamelen:   9.30 uur NS-station Hoofddorp 

Vertrek:  9.42 uur spoor 1 naar Leiden 

                                                

Opgeven bij: Juanita Boon 023-5616626 

                        Piet vd Coevering 023-5570194 



 13 

 

 

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. 



  14 

 

RAADSEL.  

 

ZOEK DE PLAATSEN EN DORPEN IN DE  

PROVINCIE UTRECHT 

 

Hallo, ik was ingedut; zat rechtop in mijn stoel. Mijn vrouw zakt on-

deruit, weg op de bank. We werden wakker door de harmonica mei-

den, allen met levens lange broeken in Tyroler style.  

Ook speelt onze Lex mondharmonica! Sommige meiden waren aan  

’t bekvechten, wie er ‘t eerst op de houten trap mocht.  

Onze Lex uit Venlo pikte dat niet. 

Goed, we gaan door naar de drie bergen langs ’t groene kanaal Daar  

wacht er bergen ijzer die door ’n slopershamer ongenaakbaar wordt 

geveld. De hele omgeving omhelst dit plan allerminst want extreem 

nestkastjes voor de vogels zullen verdwijnen. 

Tot dat een dame ‘t woord nam, stel hoe kijkt onze graaf er naar, die 

als uitgever dingen schenkt zoals deze groenlandse kade.  En weg is 

onze boomgrens! Woude verdwijnen aan de lopende band. Ze gaan 

alles afgraven. 

Weg veen en daalt het grondwater zo erg dat de boeren schrikken. 

Er zullen negen of tien hoven verdwijnen.  

De heer van Benschop (oud Venloener) sloot in die nacht velden vol 

wild. 

Hij vindt het enig te vechten tegen de staat.   

De mensen vertrekken en je merkt, dat er steeds meer kerken gaan 

sluiten.  Er is een probleem, bruggen sluiten niet. Omdat er extreem 

dijken in ‘t hoogland zijn geplaatst. Maar er komt een nieuwer sluis!   
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Verderop kom ik langs een voorjaarsveld vol tulpen en narcissen.  

Zit in de kamer, ik kees een boek over prijsloterijen en hoop binnen-

kort rijk te worden en wil op mijn knie uw land te denken.  

Een gewillige lange rakker wijst me erop en zegt: een quiz eist veel 

concentratie!  

Verder kan ik uw ouden berg zand niet afvoeren en houden water 

ver achter ons. 

Als leus denk ik nog: “een fiets heeft veel spaken, burgemeester”!   

 

Veel succes gewenst. Onder de goede inzenders wordt een cadeau-

bon verloot. 

Stuur de oplossing voor 5 november 2022 naar: 

Tiny:  agmwol@gmail.com  
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ZONDAGMIDDAGPODIUM  

     HAARLEMMERMEER 

Al genieten we op dit ogenblik van een nazomer, 

het winterseizoen komt langzamerhand wel 

dichterbij. En dus ook het seizoen, waarin het Zondagmiddagpodium van 

oktober t/m april elke zondag een aantrekkelijke voorstelling organiseert 

voor senioren afwisselend in verschillende dorpen in Haarlemmermeer. 

We hopen onze bezoekers weer een paar aangename uurtjes te bezorgen op 

de soms saaie zondagmiddag.  

Programma  oktober/november en begin december 2022 

30 oktober 2022: Dennis en Danique Kivit met de mooiste Happy 

Heartsongs. Aanvang 14.00 uur in de Jeugd van Gisteren te Hoofddorp. 

6 november 2022: Bender speelt: “Dankbaar tevreden”, aanvang 14.00 uur 

in het Dorpshuis Badhoevedorp. 

13 November 2022: Met pianist Klaas Bakker een muzikale reis door Parijs, 

Aanvang 14.00 uur in Dorpshuis De Meerkoet te Lisserbroek, . 

20 november 2022: Het Alma Duo raakt met klassieke muziek: aanvang 

14.00 uur, Pier-K in Nieuw Vennep  

27 november 2022: MoreCityProject met een reis naar het verleden, aan-

vang 14.00 uur, Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg in Zwanenburg . 

4 december 2022: Duco & Jorinde met klassieke folkmuziek, aanvang  14.00 

uur in Dorpshuis Badhoevedorp. 

Kaartverkoop & toegang 

Reserveren van uw kaarten à € 5,00 -inclusief een kopje koffi 

e of thee- is aan tebevelen. Telefonisch en eventueel met ver-

voer door RegioRijder op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur via 

tel. 023 – 569 8873. Of stuur een e-mail vóór vrijdag 9.00 uur 

naar zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl. 

Bij het reserveren vragen we u om uw e-mailadres achter te laten. 

We nemen dan contact met u op als de voorstelling niet door mocht gaan. 

Dit wordt bovendien op de website vermeld. Ook eventuele coronamaatre-

gelen zijn hier te zien. Gereserveerde kaarten dienen op de dag van de 

voorstelling voor 13.45 uur afgehaald te worden. Dit geldt niet voor bezoe-

kers die met de RegioRijder komen. 

NB: Kaartjes kunnen uitsluitend contant worden betaald. 

mailto:zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl.
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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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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.  

Hartelijk welkom bij de KBO Haarlemmermeer 

Mevr. E. Bus  Uit   Hoofddorp 

Mevr. M.E. Engel 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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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 

Rabo Clubsupport 

Dit jaar hebben wij u gevraagd om bij de Rabobank op onze vereni-

ging te stemmen. Indien dit zou worden gedaan, zou hier afhanke-

lijk van het aantal stemmen een bedrag aan worden gekoppeld.                        

Dit heeft u fantastisch gedaan, hetgeen resulteerde in een bedrag 

van € 689 wat  de Rabobank op onze rekening zal storten. 

Contributie 2022 

 

In het MeerNieuws van November 2022 is een enveloppe toege-

voegd voor de contributie van 2022. 

De contributie bedraagt € 25,-- per persoon per jaar. 

Ondanks de gestegen prijzen en de inflatie in ons land hebben wij 

als bestuur gemeend het bedrag gelijk te houden aan vorig jaar.  

Rechts onderaan de brief kunt u zien wat het door u te betalen be-

drag is. 

Indien u vragen heeft over de contributie en/of betaling hiervan, dan 

kunt u contact opnemen met de penningmeester Kees Bus op tele-

foonnummer 06-28204968. 

Namens het bestuur, deelt Frieda Kennis mee dat de KBO Bridgeclub we-

gens te weinig leden met ingang van heden is opgeheven. Het bestuur 

dankt Frieda en Theo v/d Coevering voor hun jarenlange inzet. 
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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 

PR&C 

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
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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: 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 

Rummikuppen 

Lida Schrama 

Tiny van den Wollenberg 

Distributeur MeerNieuws 

Kees Bus / Lo Gillis. 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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