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Bij de voorplaat: 

Haarlemmerliede is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer, en 

voorheen Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  

Het dorp ligt ten oosten ten van Haarlem, in de provincie Noord-

Holland. Het dorp wordt gevormd door een lintbebouwing langs 

de Liedeweg parallel aan de Liede.  

Op 1 mei 1817 ontstond de gemeente Haarlemmerliede uit de ge-

meente Spaarnwoude  waaraan ze vanaf 1 januari 1812 was toege-

voegd. De gemeente bleef als zelfstandige gemeente bestaan tot        

8 september 1857 toen ze opging in de nieuw gevormde gemeen-

te Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

De gemeente werd ook wel aangeduid als Haarlemmerliede,  

Noorschalkwijk en Hofambacht (ook 'Noord-Schalkwijk').  

In Haarlemmerliede staat de R.K. Sint-Jacobus de Meerderekerk. 

 

Sinds 1 januari 2019 valt het dorp onder de gemeente  

Haarlemmermeer. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmermeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmerliede_en_Spaarnwoude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lintdorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaarnwoude_(dorp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmerliede_en_Spaarnwoude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jacobus_de_Meerderekerk_(Haarlemmerliede)
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Inleveren kopij voor het nummer (2312) van MeerNieuws  

uiterlijk op  16 februari 2023  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 

mailto:informatie@meerwaarde.nl
mailto:info@mantelzorgenmeer.nl
mailto:info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl
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                                       Van de voorzitter 

Beste mensen, 

Allereerst hoopt het bestuur dat u gezond en positief gestemd het nieuwe 

jaar bent begonnen. En wij wensen u allen toe dat het een goed jaar mag 

worden, waarin de meeste van onze goede voornemens uit mogen komen. 

Het allerbelangrijkste is, denk ik, dat we ons veilig mogen en kunnen voelen 

in onze eigen omgeving. Laten we daar zelf ook een klein beetje aan probe-

ren mee te werken. 

Terugblik. 

Op maandag 28 november kregen 54 KBO leden een heerlijke lunch voorge-

schoteld in Het Kattegat te Hoofddorp. De stemming was geanimeerd en in 

kleine groepjes kon men genieten van een kopje soep, broodjes met divers 

beleg en  gezond fruit als toetje. Zelfs een paar hulppieten kwamen ons ver-

rassen met een lekkere chocoladeletter. 

In november werd het bestuur verrast met een telefoontje van mw. Greet 

Deddens uit Hoofddorp, die de redactie van onze MeerNieuws wil komen 

versterken. Na een gezellige kennismaking is zij al, onder de hoede van Wim 

Dijksterhuis, enthousiast  aan de slag gegaan en heeft een bijdrage geleverd 

aan het vorige nummer van MeerNieuws. Het bestuur is blij met haar hulp 

en hoopt nog lange tijd van haar diensten gebruik te kunnen maken.  

Provinciaal Nieuws. 

Zoals u in de vorige MeerNieuws heeft kunnen lezen, heeft de provinciale 

KBO Noord-Holland, waar wij als KBO Haarlemmermeer onder vallen,  zich 

afgescheiden van de landelijke Unie KBO. Men gaat met vier andere provin-

ciale bonden verder onder de naam ‘Senioren Netwerk Nederland’. Als u 

geabonneerd bent op onze Nieuwsbrief * heeft u in Nieuwsbrief 2023-2 ken-

nis kunnen maken met de voorzitters en hun visie op samenwerking.  

Deze  provinciale  bonden beschikken over een fijnmazige, decentrale  

structuur met veel lokale afdelingen en daarin onderscheidt Senioren Net-

werk Nederland zich van andere belangenplatforms. Dit nieuwe netwerk 

vertegenwoordigt ruim 210.000 leden en is daarmee een krachtige stem van 

senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn,  

veiligheid en mobiliteit.  

Via het nieuwe blad Nestor wordt u op de hoogte gehouden van al  

hun activiteiten.  
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Veranderingen. 

De door u ontvangen MeerNieuws heeft een nieuw vormgegeven kaft. 

Daarvoor is een verklaring. 

Nu de provinciale KBO Noord-Holland zelfstandig verder gaat, kan men 

niet meer het oude logo van KBO/PCOB gebruiken voor publicaties e.d. 

Men heeft een nieuw logo ontwikkeld en hun website is aangepast en heeft 

een verandering ondergaan. Het nieuwe logo is doorgestuurd aan alle afde-

lingen en kan door hen gebruikt worden, aangepast aan hun locatie. Ons 

bestuur heeft dit logo al gebruikt voor onze Nieuwsbrieven van 2023  en het 

staat nu ook op MeerNieuws. We hebben afscheid genomen van de ver-

trouwde kleur oranje en zijn  over gestapt naar de frisse kleur blauw, zoals 

die gebruikt wordt door KBO Noord-Holland.  

Ook onze website zal worden aangepast aan de nieuwe situatie en up to 

date worden gebracht. Brengt u eens een bezoek aan die website, waar u 

informatie kunt vinden over diverse onderwerpen, die van belang zijn voor 

senioren.  

Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze wijzigingen?  

Laat het ons weten. 
 

Activiteiten.  

Voor onze leden wordt er op vrijdag 17 februari  een ‘Snertmiddag’ georga-

niseerd in de Herberg in Nieuw-Vennep. Verderop in dit MeerNieuws leest 

u hier meer over.  

In februari is er weer een samen-in-gesprek middag. Ook hierover vindt u 

informatie in deze MeerNieuws.  En waarschijnlijk is er nieuws van de  

evenementen/activiteitencommissie. 

Mocht u nog een activiteit zoeken voor de dinsdagmiddag?  

U kunt vanaf 13.30 uur terecht in Het Brandpunt in Hoofddorp voor een 

gezellig spelletje Rummicub. 

Iedere woensdagmorgen bent u tussen 10.00 – 12.00 uur van harte welkom 

bij de creaclub in De Herberg te Nieuw-Vennep, waar u kunt breien, haken 

of gewoon gezellig een praatje kunt maken onder het genot van een  

kopje koffie. 

 

Bent u nog niet geabonneerd op onze Nieuwsbrief? Dan kunt u zich hier-

voor aanmelden met een e-mail naar kbonieuwsbrief@kbo-

haarlemmermeer.nl 

mailto:kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl
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Tot slot. 

 

Beste mensen, het is een wat langer voorwoord geworden dan u van  

mij gewend bent.  

Maar de start van 2023 onder de vlag van een nieuw georganiseerd  

provinciaal bestuur vroeg om enige uitleg. 

  

Het bestuur hoopt dat we met deze nieuw ingeslagen weg weer positief op 

pad kunnen gaan!  

Maar toch nog de vraag: denkt u alstublieft met ons mee, hoe wij ook als  

bestuur voor u kunnen blijven functioneren.  

Er is en blijft behoefte aan nieuwe (aspirant)leden voor het bestuur.  

Want ook de zittende bestuursleden nemen na hun zittingsperiode  

afscheid en zij dragen graag het stokje over aan gemotiveerde nieuwkomers.  

 

Voor nu wens ik u een goede, niet al te koude februari maand.  

En misschien mogen we u ontmoeten bij een warme kop erwtensoep. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het bestuur, 

Greet van Schaik, voorzitter 
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Bent u al 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, meld 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 2023 

mailto:kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl
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Komt U ook gezellig ‘snert’ 

eten op vrijdag 17 februari? 

 

 
 

Voor onze leden wordt er op vrijdag 17 februari  een ‘Snertmiddag’  

georganiseerd in De Herberg in Nieuw-Vennep.   

 

Deze middag staat in het teken van de Hollandse Erwtensoep en begint  

om 16.00 uur (inloop vanaf 15.45. uur) met een kopje koffie of thee,  

waarna iedereen door onze gastvrouwen wordt voorzien van een heerlijke 

kop ‘snert’, indien gewenst aangevuld met roggebrood belegd met spek.  

 

Er wordt opgeschept tot de bodem van de pan is bereikt.  

Mocht men nog niet verzadigd zijn, dan is er eventueel nog een belegd 

broodje.  

Kosten voor deze middag zijn € 6,- p.p.  

50 Personen kunnen aan deze gezellige maaltijd aanschuiven. 

 

Adres van De Herberg: St. Antoniusstraat 15, 2153 BA Nieuw-Vennep 

 

U kunt zich voor deze middag uiterlijk 12 februari aanmelden door  

€ 6,- over te maken onder vermelding  ‘erwtensoep’ op rekening  

NL86RABO 034.45.14.862 t.a.v. KBO Haarlemmermeer.  

 

Let op: U bent aangemeld nadat u betaald heeft!!  

 

Wij hopen ook u te mogen begroeten. 

De ‘snert’commissie. 
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE: 

 

LUNCH 28 NOVEMBER 2022.  

Dit was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. 52 leden hebben 

in het Kattegat genoten van de lunch en hebben weer een beetje kunnen bij-

praten met kennissen en vrienden. De gezellige sfeer en het heerlijke eten 

was de succesformule voor dit festijn. Wij hopen dan ook dit te kunnen 

voortzetten en u in de loop van de herfst opnieuw te kunnen uitnodigen. 

Sinterklaas kwam nog een chocoladeletter uitdelen. 

Deze is door Jumbo Skagerrak gesponsord, waarvoor heel hartelijk dank. 

Lida, Mieke en Bep hebben geweldig werk verzet en ook Kees Bus was een 

gezellige soepopschepper.  

Allen veel dank met lieve groet, Tiny. 

 

RUMMIKUB. 

Wij hebben een leuke en gezellige rummikub-club, waarvan het aantal leden 

gestaag groeit. Het is een boeiend en leuk spel, wat iedereen die aanwezig is 

met veel genoegen speelt.  Sinterklaas is niet ongemerkt voorbijgegaan, hij 

bracht een heerlijke speculaasstaaf voor allemaal. Ook kerstmis is in een  

gezellige sfeer gevierd met een hapje en een drankje en een passend  

geschenkje voor de feestdagen. Wij kunnen terugkijken op een 

succesvol jaar en hopen dit voort te zetten in 2023.  

Met lieve groet, Lida en Tiny.  

  

MIDWEEK. 

Wij doen pogingen om een midweek te organiseren maar willen graag we-

ten of er belangstelling voor is.  Er moet rekening worden gehouden met een 

hogere prijs. 

We hebben wat aanvragen lopen bij verschillende toer operators en wachten 

met smart op de offertes. Wilt u ons laten weten of u -in principe- mee wilt 

gaan met de midweek? Laat dit even weten aan de midweekcommissie? 

Dank u wel.  

Tiny v.d.Wollenberg   06 44 34 32 59  agmwol@gmail.com  

Bep Everaardt                023-56 158 98  benfeveraardt@quicknet.nl  

 

 

 

mailto:agmwol@gmail.com
mailto:benfeveraardt@quicknet.nl
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In een mooi aangepaste gymzaal aan de Prins Hendriklaan vlakbij het 

Hoofddorpse Bos is het centrum voor duurzaamheid NMCX gevestigd.  

Een plek waar van alles te zien en te beleven is om milieubewuster te leven. 

 

Jorrit Leijting van dit Natuur en Milieucentrum, die vanuit het hier  

gevestigde energieloket en de energiebank werkt, wil laten zien hoe we  

geleidelijk van het gas af kunnen. En hoe met kleine maatregelen en  

aanpassingen in ons gedrag behoorlijk wat energie bespaart kan worden. 

Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. 

Energiecoaches van de energiebank kunnen met een gratis adviesgesprek 

aan huis mensen op weg helpen. Een duidelijke en praktische folder kan  

tal van tips geven om praktisch mee aan de slag te gaan. 

 

Vanuit ditzelfde centrum wordt ook gewerkt aan de vergroening van onze 

omgeving. De actie “tegelwippen” is daar een bekend voorbeeld van:  

Groen in plaats van Steen. Goed voor mens en dier, dat bijdraagt aan  

koelte in de steeds warmer wordende zomers en betere waterafvoer bij  

extreme regenval, waarbij vocht beter vastgehouden wordt, wat weer  

goed is bij droogte. 

 

Ieder, die een bijdrage wil leveren voor een beter milieu, is deze middag  

van harte welkom. 

 

Nadere inlichtingen bij Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com  

of  tel. 06 516 209 39. 

SAMEN IN GEPREK  OVER 

 Energiebesparing en Vergroening, 

Donderdag 9 februari 2023, 14.00-16.00 uur 

Presentatie: Jorrit Leijting. 

In het Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp 

Opgave niet nodig. 

Vrijwillige bijdrage voor koffie en thee 

mailto:mesmanleo51@gmail.com
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Van de Museumgroep  

Ook in 2023 worden er weer interessante Musea bezocht. 

Zoals u weet is de datum op de laatste vrijdag van de maand, dus op 24 fe-

bruari gaan we naar het Rijksmuseum in Amsterdam.  

Te zien is dan van 10 februari – 4 juni ”Johannes Vermeer”. 

Johannes Vermeer is wereldberoemd om zijn verstilde scènes binnenshuis 

en zijn ongekende gebruik van helder, kleurrijk licht. 

Met 28 werken uit de hele wereld is het de grootste solotentoonstelling ooit 

over deze Delftse meester. 

Gezien de verwachte drukte zullen er zeker e-tickets aangevraagd moeten 

worden, dus… 

gaarne opgeven vóór 15 februari bij: 

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

 

Verzamelen: 24 febr. NS-station Hoofddorp 09.45 uur en vervolgens  met 

Bus 397(die voor de deur stopt van het Rijksmuseum in Amsterdam) 

We hopen op voldoende deelname voor deze unieke tentoonstelling. 

 

Hartelijke groet, 

Juanita Boon  



  12 

 

Zeesluis IJmuiden 

Ja ja, waar dit kleine land groot in kan zijn! Op 26 januari 

2022 opende Willem Alexander deze geweldige sluis, de 

grootste ter wereld.  De begrootte kosten die waren geraamd 

op 350 miljoen euro zijn dik overschreden, het totale bedrag 

is onduidelijk. 

De sluis is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep, wat goed nieuws 

is voor de scheepvaart en de Nederlandse economie in het algemeen, maar 

dit mooiste stukje “Hollands Glorie” bracht ook een grote uitdaging met 

zich mee.  

Elke keer als de sluisdeur open gaat stroomt er 10 miljoen kilo zout het 

Noordzeekanaal in. En dat is bijna 2 keer zoveel als bij de oude sluis, dus 

heeft dit gevolgen voor de omgeving. Zout water is zwaarder dan zoet water 

dus er ligt al een aardige laag (zout tong) op de bodem, waarvan het puntje 

al voorbij Amsterdam ligt. Er moet voorkomen worden dat het in het Am-

sterdam-Rijnkanaal stroomt want daar wordt drinkwater gewonnen.  

Er wordt dus een constructie gebouwd die zout water scheidt van zoet wa-

ter. Selectieve onttrekking wordt dat genoemd. RWS gaat een dam bouwen 

en helemaal onderin die dam (18-23 m. onder NAP) komt een 70 meter bre-

de opening en hierdoor stroomt het zware zoute water terug naar zee, ter-

wijl het zoete water netjes in het Noordzeekanaal blijft. Dit is volledig door-

gerekend en getest en zodoende kan de verhouding zoet/zout in het Noord-

zeekanaal precies in balans worden gehouden! Zie tekening.  

 

Het ontwikkelen van het systeem heeft tijd gekost en zal pas eind 2024 in 

gebruik worden genomen. Maar in de tussentijd dan? De sluis is inmiddels 

al 10 maanden open. In het ergste geval wordt de Zeesluis tijdelijk gesloten 

en wordt er gebruik gemaakt van de oude Noordersluis, aldus Rienstra van 

RWS.  En indien nodig draaien we de kranen aan de andere kant open en 

voegen wij vanaf de Lek zoet water toe, en zo blijven zoet/zout netjes in ba-

lans in afwachting van de nieuwe dam.  

 

Een prachtig staaltje van technisch vernuft! 
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Foto’s:  

1. Opening door Koning Willem Alexander  

2. en 3. De enorme sluis;  

4. Tekening van de selectieve onttrekking  
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DAGTOCHTEN.  

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar 2023, waarin wij u weer opnieuw 

op de hoogte houden van de dagtochten welke u met Doelen Reizen kunt 

maken. 

DONDERDAG 18 FEBRUARI 

een tripje naar de handwerkbeurs in Zwolle waar u alles vindt van de al-

lernieuwste op het gebied van van handwerk- en textieltechnieken, naai- 

en borduurmachines en nog veel meer. Ook zijn er workshops en demon-

straties. 

Kosten 35 euro, inclusief entree. Koffie/thee in de bus. 

Vertrektijden:  8.30 uur Aalsmeer Dreef 

                            8.45 uur Hoofddorp Burg.v.Stamplein 

                            9.05 uur Zwanenburg Dennenlaan. 

                            9.15 UUR Badhoevedorp Zeemanlaan (AH)  

Terugreis 16.00 uur. 

WOENDAG 1 MAART 

Zandsculpturenfestijn in Garderen, alsmede ijssculpturen.  

Kosten 55 euro incl. entree, koffie/thee met gebak en lunch. 

Vertrektijden zie handwerkbeurs Zwolle 

Terugreis 14.30 uur. 

DONDERDAG 6 APRIL: 

Klompenmakerij Den Dekker Dussen, Noord  Brabant. Hier doet u een 

nostalgische stap terug in de tijd. U  ziet hoe uit een blok hout klompen 

worden gemaakt en motieven en versierselen handmatig op de klompen 

worden aangebracht. Geen saaie demonstratie. Voor en na de demonstra-

tie is er tijd om in de winkel te snuffelen. Na de lunch komt het treintje en 

stappen we in voor een rondrit.  

Vertrektijden:  8.15 uur Aalsmeer Dreef 

                            8.30 uur Hoofddorp Burg.v.Stamplein 

                            8.50 uur Zwanenburg Dennenlaan 

                            9.05 uur Badhoevedorp Zeemanlaan AH  

Terugreis 15.30 uur  

Kosten 55 euro  incl. koffie/thee met gebak, demonstratie. Lunch + rondrit 

treintje. 
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DINSDAG 16 MEI  

Een spectaculaire vier uur durende vaartocht de zgn. ÁMSTELCRUISE”. 

De cruise vertrekt vanaf de NDSM naar het Centraal Station, passeert Nemo, 

het Scheepvaartmuseum en vaart dan dwars door het centrum van Amster-

dam naar dierentuin Artis. De Magere Brug gaat voor ons open daarna ziet 

u de Amstelsluizen, Carré en het Amstel Hotel,  we varen verder naar Over 

Amstel, langs Betondorp en de Bijlmer. Dan het Amsterdam-Rijnkanaal, 

langs IJburg en Zeeburg weer terug richting NDSM.  

Een heel bijzondere vaartocht dus!  

Kosten 60 euro, incl. vier uur varen en lunch aan boord.  

Vertrektijden. 10.00 uur Aalsmeer Dreef 

                           10.15 uur Hoofddorp Burg.v.Stamplein 

                           10.30 uur  Badhoevedorp Zweemanlaan (AH) 

                           10.45 uur  Zwanenburg, Dennenlaan 

Terugreis:         16.00 uur. 

Kosten 60 euro, incl,. 4 uur varen en lunch  

 

 

 

 

 

 

 

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. 



  16 

 

Vrijwilliger bij het CRASH museum,  

geweldig werk ! 
 

Op zaterdag 28 januari 2023 vanaf 12.00 uur houdt het  

CRASH Luchtoorlogs- en Verzetsmuseum ’40-‘45 een open dag om  

nieuwe vrijwilligers aan te trekken.  

Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, onderdeel van de Stelling 

van Amsterdam. Het is echt een unieke locatie onder de rook van Schiphol.   
 

Het hele museum draait volledig op vrijwilligers. Door de vergrijzing,  

maar ook door de grootse toekomstplannen van CRASH heeft het huidige  

vrijwilligersteam nieuwe collega’s nodig. Vrijwilligers zijn inzetbaar op  

velerlei terrein, zoals rondleiders, catering, ICT-specialisten, facilitaire dienst, 

handige klussers en nog veel meer. Er is veel afwisseling door je bezig te 

houden met één of meer van deze taken.  

De werkzaamheden liggen voornamelijk in het weekend, maar belangrijk 

om te weten is dat het niet elk weekend zal zijn en in overleg.  

Op woensdag zijn de vrijwilligers in het museum om activiteiten te  

bespreken en de activiteiten die niet tijdens openingstijden kunnen worden 

gedaan, uit te voeren. 

Men krijgt een interne opleiding omdat niet iedereen al meteen alles weet 

van alle prachtige objecten die het museum herbergt. Tijdens de Open Dag 

krijgen belangstellenden eerst een presentatie over wat het CRASH museum 

is en over de toekomstplannen. Daarna krijgen de belangstellenden  

informatie over onze behoeften en of deze in lijn liggen met de  

verwachtingen van de mogelijk nieuwe vrijwilligers. Dat wordt gevolgd 

door een korte rondleiding door het museum en afgesloten met een hapje  

en drankje.  

Tijdens de Open Dag zijn er veel vrijwilligers aanwezig waaraan de  

belangstellenden alles kunnen vragen. Bij vertrek krijgt men een klein  

presentje mee. 
  

Altijd al eens gedacht vrijwilligerswerk te doen en nooit de stap gezet?  

Dan is dit een geweldige kans! 

Belangstelling? Meld u aan bij: 

Herman van Golberdinge (vrijwilligerscoördinator) 
hermanvang@crash40-45.nl. 

mailto:hermanvang@crash40-45.nl
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Openingstijden 

De toegang voor het museum bedraagt € 7,50 voor volwassenen en kinderen 

van 12 jaar en ouder,  

€ 4,00 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar, donateurs 

en veteranen hebben gratis toegang.  

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het fort 

bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM te Aalsmeerderbrug bij          

Rijsenhout.  

Het museum is geopend op zaterdag en iedere 2e zondag van de maand van 

10.30 tot 16.30 uur. 

Toegang reserveren 

Reserveren hoeft niet, maar als u reserveert bent u zeker van toegang.  

Reserveren kan via de website op www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren/.  

 

 

Voor meer informatie over het museum en het werk van het  

CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40- ‘45 kunt U  

de website www.crash40-45.nl, Instagram of  

onze Facebookpagina raadplegen  

https://www.crash40-45.nl/test-crash40-45-nl/kaarten-reserveren/
https://museumcrash4045-my.sharepoint.com/personal/webmaster_museumcrash4045_onmicrosoft_com/Documents/Crash%20Persberichten/2021/20210724%20Lezing%20Battle%20of%20Britain/www.crash40-45.nl
https://www.instagram.com/crash40_45/
https://www.facebook.com/crash4045
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ZONDAGMIDDAGPODIUM  

     HAARLEMMERMEER 

  

Hoewel de temperatuur buiten niet echt winters is en de lente in aantocht 

lijkt, zijn de dagen nog steeds kort. Heeft  u zin om er eens even uit te zijn, 

dan kunt u genieten van voorstellingen die op zondagmiddag voor         

senioren worden georganiseerd in verschillende dorpen in de Haarlemmer-

meer.  

29 januari 2023: Villa Rosie met de Warme Nederchansons; Aanvang om 

14.00 uur in de Jeugd van Gisteren te Hoofddorp. 

5 februari 2023: De Corte & Consorten; zoon van Jules de Corte, Aanvang 

om 14.00 uur in Badhoevedorp in het dorpshuis. 

12 februari 2023: Danstheater Vos met actueel thema: Aanvang om          

14.00 in Rijsenhout Dorpshuis “De Reede”  

19 februari 2023: Heemsteeds koor “Encore” zingt uit een breed repertoire: 

14.00 uur in Nieuw Vennep bij Pier K. 

26 februari 2023: Duo Rendez-Vous met Franse chansons, Aanvang om   

14.00 uur in Zwanenburg Dorphuis, Zwanenburg-Halfweg. 

5 maart 2023: Theatergroep Radost met inheemse dansvormen, Aanvang 

om 14.00 uur in Badhoevedorp in het dorpshuis. 

12 maart 2023: Salonduo Fratres met romantisch salon repertoire; Aanvang  

14.00 uur in de Jeugd van Gisteren te Hoofddorp. 

19 maart 2023: Van Berini tot Solex: Aanvang om                                           

14.00 uur in Nieuw Vennep bij Pier K. 

26 maart 2023: Vocalgroup Take it Easy zingt een gevarieerd repertoire;  

14.00 uur in Zwanenburg Dorphuis, Zwanenburg-Halfweg. 

U kunt de kaartjes kopen, alleen door te reserveren.  

Een kaartje kost € 5,- Inclusief een kopje koffie. Reserveren 

kan naar zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl  

de reservering dient uiterlijk de vrijdag voor de voorstel-

ling om 09.00 uur te zijn gedaan. U kunt ook telefonisch reserveren op    

telefoonnummer 023-5698873. 

mailto:zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl
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Ons eigen afdelingsblad  

MeerNieuws  

+  

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 

 16 maart 

 20 april 

 25 mei 

 22 juni 

  

10 augustus 

14 september 

 12 oktober 

 16 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. W. Dijksterhuis,Söderblomstraat80, 2131 GM Hoofddorp. 

tel.023-5556734. 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.  G.L.L. van der  Zanden  uit Cruquius 

Mevr. N. van de Vegt  uit  Hoofddorp 

Mevr. E. de Jong  uit Hoofddorp 
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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 

2153 LN 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 

Algemeen bestuurslid 

Lo Gilles 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

tel. 023-5640959 

e-mail:  l.gilles@kpnplanet.nl  

Voorzitter  

Greet van Schaik 

Fedoralaan 33 

2152 DE Nieuw-Vennep 

tel. 0252-685747 

e-mail:  

voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl 

Redactie MeerNieuws 

Greet Deddens 

Van den Berghlaan 98D 

2132AV  Hoofddorp 

Tel: 023 5615002 

e-mail: 

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

PR&C email: publicrelations@kbo-haarlemmermeer.nl 

Redactie nieuwsbrief 

Wim Dijksterhuis 

Söderblomstraat 80 

2131 GM Hoofddorp 

tel. 023-5556734 

e-mail: 

kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl  

Bankrelatie: Rabobank  

Iban.NL86RABO034.45.14.862. t.a.v. KBO Haarlemmermeer 

 

Welzijn 

Vacant 

Ledenadministratie 

Wim Dijksterhuis 

Söderblomstraat 80 

2131 GM Hoofddorp 

tel. 023-5556734 

e-mail: 

ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl  

mailto:penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:Advertenties%09%09%09%09%09%09%09%092/21
mailto:webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:publicrelations@kbo-haarlemermeer.nl
mailto:redactiemeernieuws@kbohaarlemmermeer.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 

Museumbezoek etc.: 

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

 

Midweek: 

Bep Everaardt. 

Tiny van den Wollenberg. 

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

Breien voor sociale doeleinden 

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:a.j.m.boon1938@kpnmail.nl
mailto:lidaschrama@ziggo.nl
/www.kbo-haarlemmermeer.nl
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