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Van de voorzitter 
 

Het jaar is voorbij gevlogen. Er is veel gebeurd.  
Vertrouwde gezichten namen afscheid. Wim Dijk-
sterhuis en Jan Kloppenburg verlieten het be-
stuur. Nieuwe gezichten zoals Martin van  Beek 

en Peter Numan kwamen het bestuur versterken.  
Ik weet niet of u dat ook heeft, maar de tijd gaat zo snel .  
Ik ben al weer 4 jaar uw voorzitter. De tijd is voorbij gevlogen.  
Ik moet u helaas mededelen dat ik u als voorzitter ga verlaten. 
Mijn vrouw gaat binnenkort met pensioen en we hebben besloten 
dat we Nederland gaan verlaten .Ik heb het werk altijd met veel 
plezier gedaan en ik hoop dat ik een positieve bijdrage heb gege-
ven aan de KBO Haarlemmermeer, aan de Regio Amstel Meerlan-
den en aan de provincie Noord Holland van de KBO. In die 4 jaar 
heb ik  veel nieuwe contacten gemaakt met vele mannen en vrou-
wen die zich  inzetten voor de KBO . Iemand anders zal mijn taak 
overnemen en ik kan u verklappen dat het waarschijnlijk een vrouw 
zal zijn. Ik ben heel erg blij dat een vrouw zich beschikbaar heeft 
gesteld voor mijn opvolging.  
Ik denk overigens dat het samengaan de KBO en de PCOB  de be-
langrijkste gebeurtenis van het jaar is geweest. In onze regio zijn 
er wat verkennende gesprekken met de PCOB geweest, en ik 
hoop  dat we in de Haarlemmermeer en in de regio er ook iets mee 
gaan doen.  
Het einde van het jaar komt er aan, maar eerst nog Sint Nicolaas 
en Kerstmis. Vooral het laatste feest is het belangrijkste omdat 
we de geboorte van Jezus herdenken. Hij is mijn en uw inspirator 
in ons leven. Zijn boodschap van liefde en solidariteit en het opko-
men voor de minsten in onze samenleving zal ons moeten inspire-
ren om van deze boodschap getuigenis af te leggen in ons leven 
van elke dag. Ik denk daarbij vooral aan al die vluchtelingen die 
naar ons toe willen en zijn gekomen. Ik wens u nu al een Zalig 
Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar. 
 
Johan Naron 



 

 

 

OEPS !  

 

 

Beste KBO-Leden, 
 

Helaas heb ik niet-gecorrigeerde notulen van de ledenverga-

dering van 24-05-2017 naar de redactie gestuurd, om deze te 

plaatsen in MeerNieuws nr. 180.  

 

U zult begrijpen dat ik daar niet blij mee ben. Mijn excuses 

daarvoor. 

 

Een nieuwe versie van MeerNieuws nr. 180, met daarin de juis-

te notulen, kunt u lezen via onze website. 

 

Zoek op Internet naar:  http://www.kbo-haarlemmermeer.nl/

meernieuws/ en klik daar op de MeerNieuws van November. 

 

 

Peter Numan 
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Veranderingen  
in het ledenbestand 

Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als u wijzigingen, die nuttig zijn voor de 

ledenadministratie, zoals een overlijden, een adreswijziging binnen of buiten de 

Haarlemmermeer, EEN NIEUW E-MAIL- ADRES of een OPZEGGING van het lid-

maatschap tijdig doorgeeft aan onze ledenadministrateur Vincent van Rhoon. 

Adres: Atletiekstraat 53, 2143CA Hoofddorp, 0235612229  

 of per e-mail ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

 Opzegging van het lidmaatschap dient te schriftelijk te geschieden vóór 1 

december van het  lopende jaar 

 

 



 

 

De Evenementencommissie maakt een doorstart! 
 Het is best spannend, elke maand opnieuw uw aandacht te trekken 
voor een dagje uit, voor een voorstelling of anderszins.  
Tijdens de ledenvergadering wordt Jaap Slijkerman tot nieuwe 
voorzitter van onze commissie benoemd. Piet van de Coevering 
doet een stapje terug, maar blijft actief betrokken. Met een cul-
turele agenda zullen wij uw aandacht vestigen op interessante 
voorstellingen in Hoofddorp en omgeving. Wij informeren en nodi-
gen de leden uit (samen) naar iets toe te gaan, dan wel er aan deel 
te nemen. 
Wij hebben ervaren dat bij een georganiseerde rondleiding tot op 
het laatste moment teveel deelnemers afhaken. 
 

De kerstmarkt in Antwerpen op 16 dec. 2017 
De datum voor de kerstmarkt in Antwerpen komt dichterbij.  
We vertrekken 08.00 uur bij het witte kerkje in Nieuw Vennep en 
dan om 08.15 uur van het Van Stamplein in Hoofddorp. (Gaarne 10 
minuten voor vertrek aanwezig zijn, zodat de bus op tijd kan ver-
trekken.) De mensen, die vanuit Nieuw Vennep vertrekken moeten 
dit even doorgeven aan Piet v.d. Coevering of Bep Everaardt. 
 

Opera in de bioscoop: een leuk ontmoetingsmo-
ment 
Na de uitzending van de Notenkraker (5 en  12 december), waar 
wij meerdere van onze leden hebben ontmoet en ook over horen 
praten, vragen wij nu uw aandacht voor de opera  Rigoletto van 
Verdi in de Cinemeerse.  
De rechtstreekse  uitzending vanuit het London Opera House 
vindt plaats op dinsdagavond 16 januari, aanvang 20.00 uur en de 
herhaling op dinsdagmiddag 23 januari, aanvang 14.00 uur. De prij-
zen zijn € 21,50 voor de avondvoorstelling en € 17,50 voor de mid-
dagvoorstelling, inclusief een kopje koffie of 
thee met wat lekkers.  
Kaarten kunt u nu al kopen aan de kassa of 
zijn te reserveren bij de Cinemeerse ( 023-
3031030) en dienen uiterlijk 2 dagen voor de 
voorstelling afgehaald te worden. U ontmoet 
in de pauze vast meer KBO-leden! Wij zullen 
nagaan of de geluidssterkte kan worden aan-
gepast, want voor meerdere mensen klinkt 
alles te hard. Misschien een idee, neem wat 
oordopjes mee of overleg even met de 
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Een kijkje in het verhaal: 

Rigoletto is de hofnar van de losbandige Hertog van Mantua en 
wordt door de vader van één van de slachtoffers van de Hertog  
vervloekt om zijn onbeschaamde geschater. Maar Rigoletto 
heeft een dochter, wat bijna niemand weet en die hij angstvallig 
probeert te beschermen tegen de buitenwereld. Als de hertog 
Rigoletto's  mooie dochter Gilda toch weet te vinden en haar 
verleidt, lijkt het of de vloek is uitgekomen. De opera telt vele 
muzikale hoogtepunten, zoals de aria 'la donna è mobile', waarin 
de Hertog zijn minachting voor vrouwen breed uitmeet. Onder-
tussen zint Rigoletto op wraak en smeedt een plan…….. 
 

Liever in gezelschap naar bioscoop, theater of 
museum?  
Diverse van onze leden hebben de Stichting “Vier het Leven” 
ontdekt. De gastvrouwen/heren begeleiden u van “uit tot thuis”. 
Zij  regelen alles voor u. De aanpak is echt serieus. Minimum 
leeftijd is 65 jaar. U kunt zich aanmelden als gast via website 
www.4hetleven.nl of per telefoon: 035 5245156. Heeft u be-
hoefte om dichtbij te informeren, bel dan met Suus Reijers 
5641455 of Piet v.d. Coevering  5570194. 
 

Midweek Wolvega van 4 t/m 8 juni 2018. 
 
We zijn naar het hotel in Wolvega geweest om kennis te maken. 
Het is een voormalig verzorgingshuis waarin nu een hotel geves-
tigd is. Hotel Inn. Het geheel maakt een ruime indruk, alle ka-
mers (appartementen) zijn goed te bereiken met trap, lift en 
rollator. Elke kamer is voorzien van een zitkamer, slaapkamer en 
badkamer. Het centrum van Wolvega is ongeveer 10 minuten lo-
pen en aan de overkant van het hotel is een mooi wandelpark. 
Met onze bus maken we diverse interessante uitstapjes, waar-
over later meer. We gaan er wat leuks van maken. Gaat u met ons 
mee? Bel of mail Jaap Slijkerman of Bep Everaardt. 
 

 

http://www.4hetleven.nl


 

 

Bezoek aan de Russisch Orthodoxe Kerk 
Vrijdag 20 oktober gingen we met een groep van 21  personen 
op bezoek bij de Russisch Orthodoxe Kerk aan de Lijnbaan-
gracht in Amsterdam. We kwamen binnen  in een kerk zonder 
banken en dat is voor de Nederlands christelijke traditie onge-
woon. De achterliggende gedachte  is dat de eucharistie een 
diepe vorm van verbinding met God is en die beleef je dan, uit 
eerbied, staand. 
We konden rondlopen en o.a. de prachtige iconen, de doopvont 
van mozaïek gemaakt door parochieleden en het gedeelte waar 
de overledenen worden herdacht, bekijken. Ook werd het gor-
dijn naar het Heilige der Heiligen geopend, om ons een inkijk te 
geven in het deel van de kerk dat alleen toegankelijk is voor 
priesters. Er stond een altaar waar de voorbereiding voor de 
communie plaats vindt. Het gehele interieur van de kerk ademt 
een warme sfeer uit. 
Van een bestuurslid en een priester kregen we een interessante 
uitleg over de historie en de traditie van de kerk, met daarin 
veel symboliek en de betekenis van de rituelen. Er was een le-
vendige interesse vanuit de groep, en er kwamen veel vragen die 
werden beantwoord in een open sfeer. Na afloop was aan de re-
actie van de groep te merken dat het bezoek  een bijzondere 
ervaring was. Wat fijn om dit met een groep te mogen doen en 
te leren van deze geloofsgemeenschap. Met dank aan de evene-
menten commissie die dit heeft georganiseerd.  
Coby Bergsma 
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Bezoek aan de kathedrale kerk Sint BAVO  
Met openbaar vervoer zijn we naar Haarlem gegaan. Het weer was 
goed en de sfeer dus ook. We zijn ontvangen door de koster die 
ons veel heeft verteld over het begin van de bouw en over de ver-
schillende bouwpastoors.  In glas in lood is daarvan de geschiede-
nis ook vastgelegd. We hebben geleerd het gebouw te lezen.  

Uitvoerig is de rondleider ingegaan op de vele kunstwerken die zijn 
aangebracht. Dit jaar in april waren bloemen-mozaïeken aange-
bracht, waarin meer dan 50.000 bloemen waren verwerkt. In 2018 
zullen we daar extra aandacht aan geven. Na afloop zijn we via een 
gezellige route naar de Jopenkerk getogen voor een mooie lunch.  

 

 

 

 

 

 

De leden van de evenementencommissie wensen u  

Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar.  

 

De bus van de SvHN  rijdt ook voor KBO-leden uit  Haarlemmermeer .                
De bus kan echter alleen blijven rijden met uw steun. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom!  

In Hoofddorp Zuid (Nieuw-Vennep, Rijsenhout, Abbenes en Zwaanhoek)  

rijdt de SvHZ met een eigen bus van de Stichting Senioren Samen op Weg.  

Ook deze bus is beschikbaar voor KBO leden. 

 

Bel voor Nieuw-Vennep e.o.    Bel voor Hoofddorp .e.o. 

Haarlemmermeer Zuid     Haarlemmermeer Noord 

0252-689050      06-50556783 



 

 

Het Boek voor Moeder en Dochter  
Door Els van Dongen-Caarls 

Onder deze titel werd in 1906 een boekje uitgegeven.  

Het bevat volgens de titelpagina een: 

volledig onderricht in alles wat eene vrouw,

als huishoudster en moeder, dient te weten. 
 

Mijn tante Jo (*1904 †1996), in wier nalatenschap ik dit boekje 
vond, kon het zonder gewetensbezwaren raadplegen, want het was:  

met kerkelijke goedkeuring 

------------ bewerkt ----------- 

naar de gegevens van ervaren huisvrouwen, 

geneesheeren en opvoedkundigen 

door een r.k. priester 
 

Lieve help, wat hadden onze moeders/grootmoeders het zwaar!  
Wij gepensioneerde vrouwen zeggen wel eens: “Wat heb ik het 
druk, ik zou er geen baan bij kunnen hebben.” De vrouwen van een 
eeuw geleden konden er naast het huishouden zéker geen betaalde 
baan bij hebben.   
Volgens het boekje waren alleen de moeders verantwoordelijk  
voor het welzijn van man en kinderen.  
 
De inleiding begint met de volgende zinnen: 
 
De huisvrouw heeft het huiselijk geluk in handen. Zij is op de  
eerste plaats geroepen om een gelukkig huisgezin te vormen.  
In 90 van de 100 gevallen is het de schuld der vrouw, dat in een 
huishouden van geluk en vrede geen sprake is, dat de man zich 
overgeeft aan den drank, terwijl vrouw en kinderen gebrek lijden. 
Zoo gaan vele familiën ten gronde door de schuld der vrouw. 
 

Hoe geheel anders is het huisgezin waar eene degelijke huisvrouw, 
die slechts leeft voor man en kinderen, haren zegenrijke invloed 
doet gelden. Daar is vrede en geluk, daar ontkiemen en bloeien de 
schoonste deugden, daar is welstand zelfs bij een gering inkomen, 
daar gevoelt een man zich nergens gelukkiger dan bij vrouw en kin-
deren. 
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“Goede vrouwen maken goede mannen,” zegt het spreekwoord 

 

Wat ben ik blij dat mijn man en ik volwassen zijn geworden tijdens 
de 2e feministische golf en dat wij ons sámen verantwoordelijk 
voelen voor het geluk van ons gezin. 
 

In volgende uitgaven van MeerNieuws wil ik u nog meer 
‘onderrichtingen’ doorgeven  dit boekje.  
Hoe kijken wij –na lezing- tegen onze voormoeders aan: medelij-
dend, met bewondering, verbazing of denken we: “Hé, dat kunnen 
we ons nu ook nog ter harte nemen”? 
 
 
——————————————————————————————————— 
 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGMIDDAGPODIUM

Programma december 2017 

 

17 december 14.00 uur   
Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 
Swingend kerstprogramma Barbershopkoor Singing Unlimited 
 
24 december 14.00 uur   
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm  
Sfeervol winterconcert door het Trio Luccicante 
 
31 december geen voorstelling 
 
De toegangsprijs bedraagt € 5,--, inclusief een kopje koffie of 
thee.  
Toegangskaarten kunnen gereserveerd worden op vrijdag van 9.30 
tot 11.30 uur bij MeerWaarde op telefoonnummer 023 – 5698873. 
Ook een rit heen en terug met RegioRijder is dan te bestellen. 



 

 

Samen in gesprek  

Over de zoektocht naar onze voorouders  
en verhalen van de familie. 
 

Wat is er leuker dan te ‘grasduinen’ in je eigen familiegeschiede-
nis? Mijn zus Lida en ondergetekende hebben dat gedaan en wil-
len u graag meenemen in onze verrassende zoektocht met vele 
ontdekkingen. Daarnaast willen wij handreikingen geven om zelf 
aan de slag te gaan: Wat kun je vinden in archieven?  
Hoe kun je digitaal informatie verzamelen? Wat hebben oude 
foto’s te vertellen?  
 

Veel mensen vinden het voldoende om hun stamboom te maken,  
maar leuker is het om een boek te maken en daarin verhalen, ak-
tes, foto’s enz. op te nemen.  

Wij kunnen van enkele van onze verhalen vertellen, hoe we er aan 
gekomen zijn en hoe we ze hebben verwerkt in ons boek over de 
familiegeschiedenis. 

Ons boek hebben we de naam gegeven  
Kroniek van de familie Caarls –Twee eeuwen familiegeschiedenis. 
In de recensie schrijft onze neef Jasper onder andere:  
“Deze familiekroniek  schetst een  verrassend rijk en bijzonder 
veelzijdig beeld van meer dan tweehonderd jaar West-Friese 
geschiedenis”. En hij eindigt met: “De kroniek van de familie 
Caarls laat zien dat wij, ook na alle veranderingen die de 20ste 
eeuw heeft gebracht, met onze voorouders verbonden blijven”. 
 

Want stel je voor: Ik, als oudste van ons gezin, heb onze groot-
vader (*1863) meegemaakt en hij heeft zijn opoe nog gekend 
(*1792). Zo zijn we met haar verbonden én met de Franse tijd 
(1795-1813), want deze voormoeder heeft die periode voor een 
deel bewust beleefd.  
 

Hebben wij uw interesse gewekt dan hopen we u welkom te heten 
op 

donderdag 11 januari van 14.00 tot 16.00 uur in het Parochiehuis,  
Kruisweg 1073, Hoofddorp. Opgave niet nodig. 

Inlichtingen: evandongencaarls@telfort.nl of 023.5612273 
 

Els van Dongen-Caarls.  
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Dhr. J.O. Adriaansen    Hoofddorp 
Mw. J.M.C. van Duren—Houweling Hoofddorp 
Mw. Y.F.M. v. d. Horst-Albert  Hoofddorp 
Dhr. N.J. v. d. Horst    Hoofddorp 
Mw. E.G.M. Koekhoven-Wolff  Hoofddorp 
Dhr. P.H.J.M. Koekhoven   Hoofddorp 
Mw. J. Kuhn     Hoofddorp 
Mw. H.M. Leevendig-de Vries  Hoofddorp 
Dhr. P.C. Pels     Hoofddorp 
Mw. S.G. Schoofs-v. Duuren  Hoofddorp 
Mw. C. Schultze-Kool    Hoofddorp 
Mw. T. Talle     Nieuw-Vennep 
Dhr. H. Talle     Nieuw-Vennep 
Mw. A.M. Vriens-v. Buuren   Badhoevedorp 
Mw.  A.M.C. de Weert   Hoofddorp 
Mw. A.C.A.K. v. d. Wollenberg-Hoet Hoofddorp    
 

BIJ DE 

 Hartelijk 



 

 

Secretaris  
Dhr. P.G.L. Numan 
Fideliolaan 40 
2152PS Nieuw Vennep 
Tel: 0252-673587 
Email:secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Dhr. W. Dijksterhuis                
Söderblomstraat 80 
2131GM Hoofddorp 
Tel: 023-5556734.  

Bankrelatie: Rabobank   
IBAN . NL86RABO034.45.14.862  

Webmaster en distributeur 
Nestor en KBO “Meer” Nieuws 
De Heer M.J. van Beek 
Waddenweg 155 
2134XL  Hoofddorp 
Telefoon 023 5635335 / 06 29293066 
e-mail: webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 
 

Voorzitter 
Dhr. J.A.M. Naron 
Lisserweg 720 
2165 AV Lisserbroek 
Tel: 0252-414678 
E-mail: johannaron44@gmail.com 
Voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl 

Penningmeester/Eindredactie KBO ‘Meer’ Nieuws 

Dhr. S. Rijke     
Waterwolf 67 
2131 HP Hoofddorp 
Tel: 023-5630321; email: 
penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 
redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Ledenadministrateur 
Dhr. V. van Rhoon 
Atletiekstraat 53    
2134 CA Hoofddorp 
Tel: 023-5612229 
E-mail:ledenadministatie@kbo-haarlemmermeer.nl 

Vrijwillige Ouderen Adviseur 
Mevr. E. van Dongen-Caarls 
Pater Damiaanstraat 78 
2131 EM Hoofddorp 
Tel: 023-5612273 
E-mail: evandongencaarls@telfort.nl 
Voor gesprek en persoonlijk advies 

Stedenbezoek: Bel of mail: 
Dhr. P. van de Coevering (VZ EC) 
023-5570194, of  
p.vandecoevering@ziggo.nl 
of Ydi Langenberg  
023 5619947 of  Lang0200@hetnet.nl 
Of Bep Everaardt  
023 5615898 of benfeveraardt@quicknet.nl 

Museum-commissie: 
Bel of mail: 
Ina Podt 
023 5625979  of ipodt@kpnmail.nl 
Ydi Langenberg  
023 5619947 of Lang0200@hetnet.nl 
Suus Reijers  
023 5641455   of suusreijers@quicknet.nl 

Midweek 2017 organisatie 
Bel of mail: 
Jaap Slijkerman 
023 5626062, jaap.slijkerman@kpnmail.nl 
Bep Everaardt  
023 5615898, benfeveraardt@quicknet.nl 

Voor overige evenementen kunt u contact opne-
men met ieder lid van de EC dat daarbij ge-
noemd is. 

 Lid 
De heer H. Broek 
Verbeekstraat 51 
2134DX Hoofddorp 
Telefoon: 023 5270106. email: 
kbo-nieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl 

Webmaster en distributeur  
Nestor 
De Heer M.J. van Beek 
Waddenweg 155 
2134XL  Hoofddorp 
Telefoon 023 5635335 / 06 29293066 
e-mail: webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 
 

mailto:Lang0200@hetnet.nl
mailto:benfeveraardt@quicknet.nl
mailto:ipodt@kpnmail.nl
mailto:Lang0200@hetnet.nl
mailto:suusreijers@quicknet.nl
mailto:jaap.slijkerman@kpnmail.nl
mailto:benfeveraardt@quicknet.nl
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