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Bij de voorplaat: 

Cruquius is een dorp in de gemeente en polder Haarlemmermeer, in 

de provincie Noord-Holland. Het inwonersaantal op 1 januari 2021 

was 1.040. 

Het dorp ligt tegenover Heemstede aan de Ringvaart van de Haar-

lemmermeerpolder. Ten noorden van Cruquius ligt Vijfhuizen, ten 

zuiden Zwaanshoek en ten oosten Cruquius-Oost en vervol-

gens Hoofddorp. 

Vlak bij de brug over de Ringvaart ligt het voormalige stoomgemaal 

De Cruquius, waarnaar het dorp is vernoemd. Het gemaal is op zijn 

beurt weer vernoemd naar een van de initiatiefnemers van de droog-

legging van de Haarlemmermeer, Nicolaus Samuelis Cruquius. Het 

gemaal is nu een poldermuseum. Ernaast bevindt zich een theehuis 

en ertegenover sluit de rivier het Spaarne aan op de Ringvaart. 

Bij het dorp Cruquius zijn een meubelboulevard, het winkelcom-

plex Cruquius Plaza en het epilepsiecentrum Cruquiushoe gevestigd. 
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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 

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

Voor u ligt het laatste MeerNieuws van 2022 en tegelijk het eer-

ste van 2023. Er is in het afgelopen jaar weer veel gepasseerd. 

Heel vervelend was het vooruitzicht dat we tot opheffing van 

onze afdeling over zouden moeten gaan, omdat er te weinig bestuursleden 

waren. Toch heeft het bestuur, in overleg met KBO Noord-Holland, tijdens 

de zomer kunnen besluiten om voorzichtig naar het jaar 2023 te kijken en 

door te gaan. De aanmelding van een stagiaire, die als secretaris mee wil 

draaien, heeft hierbij zeker geholpen. En om dit roerige jaar af te sluiten, or-

ganiseerden we op 28 november een gezellige ledenlunch. Was u daar wel-

licht ook bij aanwezig? We hopen het. 

Met de gezellige en drukke decembermaand voor de deur willen wij u vra-

gen om vooral elkaar niet te vergeten. Blijf met elkaar in contact op wat voor 

manier dan ook. Kent u mensen, die de komende maand wat extra aandacht 

kunnen gebruiken, bel eens op of aan. Misschien bent u in deze maand wel 

een ‘surprise’ voor iemand.  

Het bestuur hoopt dat het voor iedereen een goede decembermaand mag 

worden. Vol warmte, misschien niet van de verwarming omdat die wat lager 

staat, maar vooral door de aandacht en liefde, die we elkaar kunnen schen-

ken. En na alle goede en gezellige kerstdagen kijken we dan uit naar een 

nieuw jaar. Een jaar waarin we u allemaal weer hopen te ontmoeten.  

 

Wat betreft het maken van goede voornemens: het bestuur doet er alles aan 

om van het volgend jaar weer een actief jaar te maken.  Plannen voor Samen 

in Gesprek middagen liggen al op tafel. Ook hopen we weer een gezellige 

‘snert ’middag te organiseren in februari. U wordt steeds van alle activiteiten 

en belangrijke informatie via het MeerNieuws op de hoogte gehouden. Het 

kan echter alleen een actief jaar worden als we u mogen ontmoeten tijdens 

een van onze activiteiten.  

Volgend jaar kunt u ook deelnemen aan activiteiten, die niet door ons geor-

ganiseerd worden, maar waar wij als KBO u wel op willen wijzen. Als eerste 

is daar het SICH, het Senioren Internet Café Haarlemmermeer. SICH is een 

stichting van uitsluitend vrijwilligers, die met plezier senioren helpt de digi-

tale weg in te slaan of te bewandelen. Zij doen dat op een niveau en in een 

tempo dat wordt aangepast aan de (on) mogelijkheden van de deelnemers. 

Fijne feestdagen, vol vreugde, liefde en gezelligheid. 
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Dit alles in kleine groepen van maximaal zes deelnemers en twee vrijwil-

ligers en in een ongedwongen en gezellige sfeer. U vindt het SICH op de 

volgende locaties: Zorgcentrum Bornholm, Bornholm 50 te Hoofddorp; 

Zorgcentrum Floriande, Hankstraat 3 te Hoofddorp en Zorgcentrum de 

Meerstede, Burg. Pabstlaan 260 te Hoofddorp. Wilt u meer weten over dit 

initiatief, bezoekt u dan de website: www.sich.nl. 

Als tweede willen wij een sportieve actie aan u doorgeven. Vanaf januari 

wordt er een nieuwe sport aangeboden aan de inwoners van Haarlemmer-

meer. Het heet Pickleball en is een soort ‘mini-tennis’, een wereldwijd snel-

groeiende, dynamische racketsport, afkomstig uit de USA. Wilt u hier meer 

over weten, dan kunt u informatie hierover vinden op de website: 

www.pickleballholland.nl. 

Bij deze MeerNieuws ontvangt u voor de laatste keer het gratis KBO/PCOB 

Magazine. De reden is dat  KBO Noord-Holland is uitgetreden uit de Unie 

KBO, de landelijke koepel van de KBO, die dit magazine, samen met de lan-

delijke PCOB uitgeeft. Aan leden van KBO/PCOB werd dit magazine gratis 

aangeboden. Nadere informatie hierover vindt u elders in deze Meer-

Nieuws.  

Het afgelopen jaar heeft u al een paar keer een extra magazine ontvangen 

met de naam Nestor. Dit wordt het komende jaar een volwaardig nieuw 

magazine, waarmee KBO Noord-Holland het contact gaat onderhouden met 

de afdelingen. 

Beste mensen, tot slot wil ik u namens het bestuur het volgende meegeven. 

Recept voor een liefdevol 2023: 

Begin met een onsje vrolijke lach 

en 500 gram humor voor een nieuwe dag. 

Roer dit mengsel nu heel goed door elkaar  

en kruidt dit met de mooiste momenten van vorig jaar. 

Doe hierdoor heen nog wat snippertjes vertrouwen 

en geduld, 

en wat wensenpoeder, die al je wensen vervult. 

Als slot nog 2 eetlepels liefde en geluk, 

en zo kan 2023 echt niet meer stuk. 

 

Namens het bestuur, 

Greet van Schaik, voorzitter 
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Het laatste gratis KBO/PCOB magazine. 

Even een korte uitleg over het feit dat u voor de 

laatste keer het gratis KBO/PCOB Magazine hebt 

ontvangen.  U heeft hierover ook al enige infor-

matie gekregen via de Nestor Flits die u in no-

vember ontvangen heeft..  

Elke KBO afdeling in Noord-Holland is lid van 

de provinciale bond KBO Noord-Holland, die 

ons voorziet van informatie over pensioenen, die 

contacten met gemeentelijke en provinciale overheden, zorgaanbieders 

en zorgverzekeringen onderhoudt, ons ondersteunt op juridisch en be-

lastingtechnisch vlak en indien nodig bij belangrijke beslissingen advi-

seert.  Zo was het in de meeste provincies geregeld. De provincies waren 

weer lid van de landelijke Unie KBO.  

Echter, de Unie KBO voldoet niet meer aan haar verplichtingen ten op-

zichte van haar provinciale leden. Vier provincies hebben het contact met 

de Unie KBO al opgezegd. Zo ook nu de provincie Noord-Holland. Met 

elkaar willen deze vijf provincies vanaf 1 januari 2023 verder gaan. Ons 

provinciale bestuur verwacht veel van deze samenwerking, Wilt u nog 

meer hierover weten, leest u dan de Nestor Flits, die u in november ont-

vangen heeft. 

Voor u als KBO lid van de afdeling Haarlemmermeer verandert er nau-

welijks iets. Wij blijven zorgen voor de voor u belangrijke informatie, 

proberen middels bijeenkomsten de contacten met u te onderhouden en 

blijven u op de hoogte houden van alles wat ons bezighoudt via ons 

MeerNieuws. Mocht u toch het KBO/PCOB magazine nog willen ontvan-

gen, dan kunt u hierop een abonnement nemen. Meer informatie vindt u 

hierover in het magazine zelf, zie b.v. pag.9 van het november nummer. 

Wij hopen dat wij u met dit bericht voldoende hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,  

Greet van Schaik, voorzitter. 
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Bent u all geabonneerd op onze digitale Nieuwsbrief??? 

Als lid van KBO Haarlemmermeer kunt u zich, als u over een email 

adres beschikt, gratis abonneren op onze digitale Nieuwsbrief. Met 

deze Nieuwsbrief kan het bestuur u tussentijds op de hoogte houden 

van ontwikkelingen en activiteiten, waarvan de berichtgeving niet 

kan wachten tot er een nieuwe MeerNieuws uitkomt. Dus wilt u 

goed geïnformeerd blijven, meldt u dan aan en ook u ontvangt dan 

onze Nieuwsbrief.   

Aanmelden kan per email:  

kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl met vermelding van uw 

naam  en emailadres 

 

Nieuwsbrief 2022—15 

mailto:kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl
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Collectiviteitskorting zorgverzekeringen 

Voor de leden van de bij KBO Noord Holland aangesloten verenigingen 

zijn voor 2023 twee collectiviteiten afgesproken: 

1. De zorgverzekering van het Zilveren Kruis; 

2. De zorgverzekering van Univé 

 

Wanneer u al verzekerd was bij het Zilveren Kruis en gebruik maakte van 

de collectieve korting van de KBO wordt uw verzekeringspolis met ingang 

van 1 januari 2023 automatisch aangepast met de collectieve korting van 

KBO Noord Holland. Op deze polis bij het Zilveren Kruis krijgt u 10% kor-

ting op alle aanvullende verzekeringen. 10% korting op de tandartsverzeke-

ring. Bovendien 25% korting op het vitaal pakket. 

KBO Noord Holland heeft ook met Univé afspraken gemaakt over een col-

lectieve kortingsregeling en extra voordeel. 

Speciaal voor leden van KBO Noord-Holland wordt 10% korting gegeven op 

de premie van Collectief Aanvullend Goed, Beter en Best. Daarnaast:  

• Vergoeding van uw jaarlijkse contributie voor uw lidmaatschap van de 

KBO vereniging tot een maximum van € 25. In ons geval betekent dat u 

gratis lid bent!  

• Verhoging van het aantal fysiotherapiebehandelingen. 

• Verhoogd budget mantelzorg.  

• Verhoogd budget preventie met onder andere valpreventie, leeftijdsche-

que of een EHBO training. 

Univé biedt naast de zorgverzekering ook andere collectieve verzekeringen 

aan met veel voordeel en ruime keuze. 

Inmiddels hebben wij ook de extra’s ontvangen van de collectieve zorgverze-

kering van  

Zorg en Zekerheid. 

• Blijvend voordeel: 25 behandelingen fysiotherapie; 

• Geen aparte tandartsverzekering nodig; 

• Uniek: tandartsvergoeding delen met partner; 

•  Succesvolle wachtlijstbemiddeling. 

Ontdek ook de AV-Plus, speciaal voor 60+ met onder andere:   

• 25 behandelingen fysiotherapie, vergoeding voor tandheelkunde: 

• Vergoeding voor brillen en lenzen; 

• Vergoeding voor preventieve cursussen; 
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• Vergoeding voor vervangende mantelzorg, de mantelzorgmakelaar en 

mantelzorgcursussen.  

 

Als u kiest voor de basisverzekering Zorg Zeker Polis of Zorg Vrij polis pro-

fiteert u bovendien van: 7% korting op verschillende aanvullende verzeke-

ringen, tot € 300 korting per jaar bij vrijwillig eigen risico. 

U ziet er zijn nog diverse mogelijkheden om met het KBO lidmaatschap kor-

ting of aanvullende vergoedingen en behandelingen te krijgen. Wij kennen  

uw specifieke wensen natuurlijk niet, maar verwijzen u daarom naar de 

websites van de zorgverzekeringen. Informeer bij de Zorgverzekering die 

uw belangstelling heeft.  

Aanvullende informatie 

 

Overstappen bij uw huidige verzekeraar 

Iedereen kan ieder jaar overstappen van 12 november tot en met 31 decem-

ber. Zegt u uw oude verzekering voor 31 december op? Dan mag u nog tot 

en met 31 januari overstappen naar een andere verzekeraar. Buiten die peri-

ode is het in principe niet mogelijk om over te stappen. 

 

Wilt u overstappen naar Univé of Zilveren Kruis, dan regelen zij de opzeg-

ging van uw oude verzekering. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. 

 

Bovenstaand overzicht is een resumé van de informatie die wij hebben ont-

vangen van KBO Noord Holland. Wij zullen de tekst laten plaatsen op onze 

website, zodat u het nog eens op uw gemak kunt nalezen alvorens u een 

beslissing neemt om misschien van zorgverzekering te wisselen. 
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In Hoofddorp staat aan de Kruisweg bij het Hoofddorpse bos een indruk-

wekkend monument over de afschaffing van de slavernij. Elk jaar is daar op 

1 juli op Keti Koti, (dat verbreken van de ketenen betekent) een kleurrijke 

herdenkingsbijeenkomst. 

In 2023 is het 150 jaar geleden dat in Nederland de slavernij werd afgeschaft. 

Wat weten wij van het verleden van de slavernij? Zou het goed zijn dat de 

Nederlandse regering daar excuses voor aanbiedt, zoals sommige gemeentes 

dat gedaan hebben? En hoe gaan we om met slavernij in onze tijd? Goed om 

bij Samen in Gesprek rond de dag van de rechten van de mens stil te staan bij 

vragen rondom slavernij. 

We doen dat graag samen met Elaine Veldema, afkomstig uit Suriname, die 

het initiatief nam tot het oprichten van het monument en het in Haarlemmer-

meer gedenken en vieren van Keti Koti. Waarom vond zij het oprichten van 

een monument in Haarlemmermeer zo belangrijk en het gedenken en vieren 

van Keti Koti? 

Iedereen, die er samen over in gesprek wil gaan is van harte welkom. 

 

Nadere inlichtingen bij: 

Leo Mesman mesmanleo51@gmail.com of 06 516 209 39. 

SAMEN IN GEPREK  OVER 

  Afschaffing van de slavernij, 

 op donderdag 8 december 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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Velen van u hebben gereageerd dat de contributienota niet 

was toegevoegd bij Meer Nieuws van vorige maand. Door 

de hoeveelheid van documenten die aan u werden over-

handigd hebben wij besloten dit met een maand uit te stel-

len. Een aantal mensen heeft toch al de contributie betaald, zij ontvangen nu 

ook de brief van de contributie maar kunnen deze als niet geschreven be-

schouwen. Onderstaand nogmaals de tekst van de contributie voor 2023. 

 

Hierbij ontvangt u de contributienota voor het jaar 2023.  

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

Ondanks dat er sprake is van een hoge inflatie en kostenstijgin-

gen hebben wij als bestuur toch gemeend de contributie gelijk 

te houden ten opzichte van vorig jaar. 

Rechts onderaan de brief kunt u zien wat het door u te betalen bedrag is. 

U ontvangt hiervoor geen acceptgiro van ons vanwege de hoge kosten, die 

dit met zich meebrengt. 

Het bestuur verzoekt u vriendelijk dit bedrag per omgaande te willen vol-

doen op onze rekening bij de RABO bank IBAN nummer  

NL86 RABO 0344 5148 62 ten name van KBO Haarlemmermeer onder ver-

melding van uw naam en lidnummer(s). 

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

contact opnemen met ondergetekende op telefoonnummer 06-28204968. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet 

C.J. Bus, penningmeester  

KBO afdeling Haarlemmermeer 
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In het zuiden van Spanje in Andalusië in de Sierra Morena 

stroomt de RIO TINTO “de rode rivier”, die over een lengte 

van 100 km bij Huelva in de Golf van Cadiz in zee uit-

mondt. Daar waren wij met vrienden en het is een verba-

zingwekkend tafereel want de aarde in de omgeving is 

prachtig verkleurd in de tinten rood, oker, oranje, bruin, het 

is net een schilderij waar allerlei kleuren zomaar op ge-

gooid zijn. Het lijkt op Mars zeggen velen. Het is werkelijk 

een verbluffend landschap wat zich voor je ogen ontrolt. Het treintje door 

het gebied laat die enorme diversiteit aan kleuren zien en de foto’s spreken 

voor zich.  

De waterval lijkt wel limonade. Maar de werkelijke oorzaak is 

best zorgwekkend, want hier vloeit ijzer, koper, goud, zilver 

en kwik weg en dat belandt uiteindelijk in zee. Sedert millen-

nia wordt er langs de rivier gegraven naar goud, zilver, koper 

en andere metalen, waar al 5000 jaar geleden mee werd be-

gonnen door Iberiërs en Tartesanen, de legendarische bewo-

ners van de stad Tartessos de oude Griekse handelsstad, die 

vermoedelijk aan de Guadalquivir in het tegenwoordige An-

dalusië lag. Daar was en zijn er nog steeds zeer rijke ertslagen van genoem-

de metalen. Er zijn zeer oude mijnen gevonden die al in de vroege kopertijd 

(3000 jr v.Chr.) in gebruik waren en nog rijk genoeg zijn om in productie te 

blijven. De bewoners van de regio toentertijd, voeren als eerste handelaren 

op de beroemde tin-eilanden (waarschijnlijk UK en meer specifiek op Corn-

wall en Scilly eilanden, waar de prehistorische tinmijnen te bezichtigen zijn. 

Ik heb daar in 2020 een spinsel over gemaakt. In de Middeleeuwen heeft de 

productie een tijd stilgelegen maar in 1724 heropende de Spanjaarden de 

mijnen. In 1872 werd de Rio Tinto Mijngroep opgericht en in 2000 was het 

een van de grootste mijnbouwmaatschappijen ter wereld. De mijnen zijn nu 

het eigendom van EMED Mining. Overal liggen de resten van eeuwenoude 

mijnen. Door alle activiteiten rond de rivier is deze zwaar vervuild en zeer 

zuur met een PH van 2. In het water zijn *anaerobe bacteriën die leven van 

de opgeloste metalen en bezorgen de rivier de dieprode kleur vandaar de 

naam Rio Tinto. (*Anaeroob betekent zonder zuurstof levend). 

Ik heb wat beelden van de TV genomen die de prachtige kleuren weergeven. 

Bron: Europe from above en Wiki. . 
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Er valt niet veel over evenementen vallen te vertellen, het is echt komkom-

mertijd. Wilt U nog naar een Kerstmarkt? Dat kan! Neem dan contact op met 

Doelen Coach: Riet Filius 06 10374724. 

Het museumbezoek start weer in februari 2023 waar al een prachtige ten-

toonstelling van Johannes Vermeer in Het Rijksmuseum te Amsterdam 

wordt voorbereid.  Dus noteert u vast de laatste vrijdag in februari (24-2-23)

in uw agenda U mag dit niet missen! 

De dagtochten zullen dan ook weer van start gaan. 

RAADSEL. 

Helaas maar 2 inzenders en die hadden het ook nog allebei niet goed. Dus is 

er geen prijs uitgegaan. Er komt geen vervolg meer,  er is te weinig respons.  

Jammer! (voor het laatste raadsel kijk op blz. 17) 

LEESCLUB.  

Door de beëindiging van de samenwerking met 

PCOB kunnen we geen gebruik meer maken van 

hun diensten. Dus hebben we besloten de leesclub 

niet te gaan beginnen. 

Wellicht is er in de toekomst aanleiding om het als-

nog op te gaan starten, wij berichten u daar dan na-

der over. 

IK ZOEK. 

Het wordt eentonig, maar ook deze rubriek heeft geen le-

vensvatbaarheid, dus zetten wij dit niet meer voort. Helaas, 

helaas. 

 

Aanmelden voor alle activiteiten van de Evenementencommissie bij voor-

keur per mail met vermelding van uw naam en telefoonnummer. 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 genoodzaakt 

eventuele kosten op u te verhalen. 
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LUNCH. 

Die is gelukkig wel volgeboekt dus dat wordt een gezellige 

lunch met 50 personen in het Kattegat. In het volgende blad 

zullen wij u hierover informeren. 

 

ERVAAR DE RAAD. 

De gemeente Haarlemmermeer geeft de 

inwoners de gelegenheid om een raadsver-

gadering mee te maken en tijdens een hap-

je de raadsleden te spreken.  

Wij willen dit in januari 2023 met een aan-

tal leden bijwonen.  

Het is altijd op een donderdag en de aan-

vang is om 16.30 uur.   

De juiste datum is nog niet bekend dat wordt t.z.t. telefonisch doorgegeven.  

Heeft U belangtelling?  Geef U dan snel op bij Bep Everaardt tel. 023 5615898 

of  benfeveraardt@uicknet.nl 

MIDWEEK. 

Wij hebben contact gehad met Oskam Reizen over een midweek in 2023.  

Helaas hebben zij te kennen gegeven dat zij geen midweek meer organiseren 

in verband met de vele aanvragen voor éénpersoons kamers.  

Er zijn geen hotels meer die dit beschikbaar willen stellen.  

Jammer, jammer.  

 

Wij danken OSKAM REIZEN voor de gezellige en fijne midweken die wij 

vele jaren hebben mogen meemaken en wij wensen hen veel succes.  

De Evenementencommissie.  

mailto:benfeveraardt@uicknet.nl
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 HET KISTJE. 

 

 

 

 

 

Ik ga een kistje timmeren 

en hang het buiten neer.  

Leg daar dan jouw mobieltje in, 

dan praten we wat meer! 

 

 

 

 

Want kom je bij mij op bezoek 

dan geef ik jou mijn tijd. 

Want jij komt toch naar mij  

voor wat gezelligheid? 

 

Niet dat ik stil moet toezien 

hoe jij met de buitenwereld praat, 

jou zien lachen en maar typen 

niet wetend waar het over gaat. 

 

Daar zit ik dan stil en verloren 

mijn tijd gevend aan die persoon 

Die geen aandacht voor mij heeft 

Alleen maar  voor z’n telefoon. 

 

Vandaar mijn kistje aan de muur  

Leg daar de buitenwereld in 

Want dan kom je echt voor mij 

Dan heeft mijn tijd voor jou ook zin..... 
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Oké Nog één raadsel dan: 

Ik zie , ik zie wat jij niet ziet! 

Zie jij het wel? 
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ZONDAGMIDDAGPODIUM  

     HAARLEMMERMEER 

Programma december 2022 januari 2023  

  

11 december 2022:  

Zanger Dennis Isidora met Café Dansant, Begint om 14.00 uur in de Jeugd 

van Gisteren te Hoofddorp. 

 

18 december 2022:  

Angelique en Rolf: Christmas Twinkels, begint om 14.00 uur In Nieuw Ven-

nep bij Pier K. 

 

26 december 2022:  

Band JazzMatch in sprankelende kerstsfeer, begint om 14.00 uur bij Zwa-

nenburg Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg. 

 

U kunt het programma boekje downloaden indien u inlogt met de code: 

www.meerwaarde.nl/thema/sociale-contacten-vrije-tijd/ontmoeten/

zondagmiddagpodium  

 

Kaartverkoop & toegang  

Reserveren van uw kaarten à € 5,00 -inclusief een kopje koffie of thee- is 

aan te bevelen. Telefonisch en eventueel met vervoer 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.  
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Ons eigen afdelingsblad Meer-

Nieuws + de Nestor van  

KBO Noord Holland 

 

 

 

 

10 x per jaar verschijnt, tegelijk met het KBO-Noord Holland blad Nestor, 

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: 

Verschijningsdata KBO MeerNieuws 2023 

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

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Nr. Maand Bezorging  

vanaf 

Uiterste datum 

inzenden kopij 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

 

238 

239 

240 

241 

Februari 

 Maart 

 April 

 Mei 

 Juni 

 Juli/augustus 

 September 

 Oktober 

 November 

 December/ 

 januari 2024 

24 januari 

28 februari 

28 maart 

2 mei 

6 juni 

4 juli 

 

22 augustus 

26 september 

24 oktober 

28 november 

14 januari 

 18 februari 

 18 maart 

 22 april 

 27 mei 

 24 juni 

  

12 augustus 

 16 september 

 14 oktober 

 18 november 

  

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 

Dhr.  K. Peetoom 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 (*). 

Zorgverzekering Univé (*) 

 

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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Hoe de wilde kievitsbloem de hommel 

met lichtflitsen verleidt. 

Als deze “kop” geen nieuwsgierigheid  

opwekt, welke dan wel? 

Bioloog Albert Corporaal uit Hasselt (O) heeft van 

zijn studie naar/over de WILDE KIEVITSBLOEM zijn 

levenswerk gemaakt. Een van de weinige gebieden 

in Nederland, waar deze wilde voorjaarsbloeiende 

variant nog voorkomt, is in natuurgebied  

“De Brommert”, langs het riviertje Zwarte Water, 

niet ver van zijn huis. Hij vroeg zich als jongen al af waarom ze juist daar 

groeien en bijna nergens anders. (Opm. de bollen die je in de winkel kunt 

kopen, zijn door een kweker gecultiveerde bollen). 

In de lente zoeken hommelkoninginnen naarstig naar voedsel, want zij gaan 

elk nog een volk stichten. Dat komt ook goed uit voor de kievitsbloem, want 

die moet dan bevrucht worden. Albert vroeg zich ook af hoe of een kievits-

bloem een hommel aantrekt, immers hommels zijn kleurenblind. Het blokjes

-patroon van de bloem zal ook wel iets helpen, maar de onderzoekers van 

zijn team deden een VERRASSENDE ONTDEKKING: ze zagen ineens dat er 

een bijzondere reflectie kwam VANUIT de bloem! Wat bleek: het zonlicht 

kaatst via de bodem van onderen de bloem in 

en daarin zit een zgn. honingmerk dat het 

licht opnieuw weerkaatst en daarmee zorgt 

voor een lichtflitsje!  

Al bij een licht briesje bewegen de bloemen, 

gevolg: een hommel ziet een veld vol knip-

perlichtjes! Gebiologeerd vliegen ze een soort 

tunnel in. 

 

 

En dan is er nog de vraag: waarom deze wilde plant zó weinig in Nederland 

voorkomt. Daar zijn meerdere redenen voor: Naast een kalkrijke grond 

(klei), zoals in de bergen, waar de plant oorspronkelijk vandaan komt, is een 

voor haar juiste waterhuishouding van belang. Ja, het is een meer-eisende 

soort, want het verspreid haar drijvende zaden d.m.v. water. Een rivier(tje) 
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Om te kiemen moet het weer niet TE nat of 

TE droog zijn en bij aanvang van de zomer is 

een kortere drogere tijd zeer welkom, want 

dan wordt het geprikkeld de bloemaanzet te 

maken. 

Deze plant heeft een zgn. “ecologisch ven-

ster” van 90 dagen (had ook ik nooit van ge-

hoord), d.w.z. op 18 juni, de langste dag, verandert het licht waarna het bo-

vengrondse deel afsterft. Binnen die 90 dagen moet het voldoende gegroeid 

zijn om, als bol, de winter te kunnen overleven.  

Geloof het of niet, ze stellen nóg meer “eisen”, maar die gaan wel erg ver. 

Wel van belang is nog het volgende: 

Plant en bestuiving zijn, qua tijd, dus zeer op elkaar afgestemd. Mede door 

klimaatwijziging zien we dat die afstemming op veel meer gebieden in de 

natuur uit de rails aan het lopen is en dat zal zeker tot nare gevolgen leiden, 

sterker, dat doet het al: jongen van trekvogels blijken TE vroeg dan wel TE 

laat hier te worden geboren, want hun voedsel is er dan niet op tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Weer wat geleerd” heette tot voor kort ook een strip in Trouw. 

Groetend, 

Jan Kloppenburg.   

PS. Als U iets meer over een verschijnsel in natuur en/of milieu wilt weten, 

laat het mij, via de redactie, weten. Ik zal proberen daar een toelichting op 

te geven.   
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Sfeervol kerstconcert door het Voorwegkoor uit Heemstede. Het koor 

zingt voor u ongedwongen nummers en een gevarieerd kerstrepertoire.  

Datum:  Maandag 19 december 2022  

Tijd:   19.30 - 20.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur  

Plaats:  Centrale Hal, Spaarne Gasthuis Hoofddorp Toegang: 

  Gratis, uw vrijwillige bijdrage voor  

  Vrienden Spaarne Gasthuis wordt gewaardeerd  

U bent van harte welkom!  

Na afloop van het concert is er warme chocolademelk met kerst-

brood.  

U kunt zich opgeven via: vrienden@spaarnegasthuis.nl  

Kerstconcert 
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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  

Elly Bus 

Hoofdweg 1052 

Nieuw Vennep 

 

 

secretaris@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 

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:Advertenties%09%09%09%09%09%09%09%092/21
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


  28 

 


