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Voorwoord 

Soms zit het mee, soms zit het tegen. 

 

Wat waren we blij dat Jeannine van Goethem de nieuwe voorzitter van  

de KBO-Haarlemmermeer wilde worden. Het bestuur had hoge verwach-

tingen. 

Wat een teleurstelling voor ons, maar ook voor haarzelf, toen bleek dat  

ze door privé omstandigheden genoodzaakt, het besluit moest nemen om 

haar functie neer te leggen. Als bestuur respecteren we dit besluit en we 

wensen Jeannine het allerbeste. In de vorige MeerNieuws schreef ze:  

‘Ik hoop u allen te zien op onze algemene voorjaarsvergadering’. Gisteren 

(3 april) mailde ze de bestuursleden: ‘Alle goeds voor jullie allen, inclusief 

uiteraard KBO - Haarlemmermeer’. 

Peter Numan en Stef Rijke zouden die 3e april nog wat afspraken maken 

voor de feestelijke vrijwilligersmiddag. Nu echter kwamen ook de  overige 

bestuursleden bij elkaar in Nieuw Vennep om te praten over: hoe nu ver-

der? We besloten nog even te wachten met het actief zoeken naar een nieu-

we voorzitter en hebben de taken, die bij deze functie horen, verdeeld. 

 

Maar soms zit het mee:  Ina Podt is, als afgevaardigde van de evenemen-

tencommissie, het zesde lid geworden van het bestuur. Haar foto en adres-

gegevens zult u  in de volgende MeerNieuws aantreffen. 

 

Lieve mensen, wij hopen velen van u te zien op de voorjaarsleden-

vergadering op 23 mei. In tegenstelling tot andere jaren is er geen apart 

boekje met het jaarverslag maar is dit verslag, samen met de notulen,  

afgedrukt in dit nummer van MeerNieuws. De verantwoording van de 

financiële middelen wordt uitgedeeld bij aanvang van de ledenvergade-

ring. 

 

Wij vragen u één of een paar bloemen mee te nemen naar de ledenverga-

dering. Joke Schreurs en Ina Podt maken hier mooie boeketjes van. 

Deze boeketjes brengen we naar mensen die ziek zijn, eenzaam, niet meer 

in staat  om de deur uit te gaan. Kent u een kwetsbare oudere die wij blij 

kunnen maken met een bloemetje van de KBO, dan mag u deze vrouw/

man/echtpaar persoonlijk een boeketje brengen. 

Namens alle bestuursleden, Els van Dongen-Caarls 
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Voorjaarsvergadering op 23 mei 2018 

Het bestuur van de KBO Haarlemmermeer nodigt u van harte uit voor 

de voorjaarsledenvergadering op woensdag 23 mei 2018 in de Galazaal 

van: 

Event Center Fokker 

IJweg 1094 Hoofddorp 

Aanvang 14.00 uur  

De zaal is open vanaf 13.45 uur 

Agenda 

 

1.  Opening / mededelingen.                                                                    

2.  Vaststellen agenda. 

3.  In- en uitgaande stukken. 

4.  Notulen ledenvergadering van 29 november 2017 zie blz. 6. 

 Deze notulen liggen ook ter inzage vóór aanvang van de vergadering. 

5.  Financieel verslag 2017: balans 31-12-2017 en exploitatie overzicht 2017. 

6.  Verslag van de kascontrole commissie over het boekjaar 2017.   

7.  Begroting 2018 en herziene begroting 2017. 

 Pauze. 

8.  Verkiezing kascontrolecommissie 2018. 

9.  Jaarverslag 2017 zie blz. 9. 

10.  Informatie van de evenementencommissie.  

11.  Bloemengroet. 

12.  Rondvraag. 

13.  Sluiting.                  . 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij rekenen op een grote opkomst 
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Notulen van de ledenvergadering gehouden op 29 november 2017  

bij Event Center Fokker, IJweg 1094 te Hoofddorp. 

 

Aanwezige bestuursleden: 

Voorzitter Johan Naron, penningmeester Stef Rijke, secretaris Peter Numan, 

ouderen adviseur Els van Dongen-Caarls, ledenadministrateur Vincent van 

Rhoon en webmaster Martin van Beek. 

 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

We beginnen deze vergadering met een presentatie van mevrouw Otto, 

 van de gemeente Haarlemmermeer over de sociale kaart. 

De sociale kaart is een website van de gemeente waar men van alles kan 

vinden over: geldzaken, werk, gezin, gezondheid, wonen en activiteiten in 

de buurt. Mevrouw Otto raadt ons aan om de website van de sociale kaart  

te vermelden op onze website. Zo kunnen onze leden hier nog beter kennis 

van nemen. 

De voorzitter bedankt haar hartelijk en overhandigt haar een cadeaubon. 

 

Een inspirerend moment  

Els van Dongen verzorgt samen met Joke Schreurs een inspirerend moment. 

Het thema van de inspiratie is ‘hoe gedragen we ons ten aanzien van onbe-

kenden, of naar ons idee eigenaardige mensen’. Natuurlijk staan we ook stil 

bij de overleden leden van het afgelopen jaar. Voor al deze leden steken wij 

een kaarsje op en zingen met z’n allen het lied; Als alles duister is.  

De voorzitter spreekt nog een nawoord. 

 

2.Vaststelling agenda.  

De agenda wordt aangepast. 

Eerst punt 6 en dan de notulen. 

 

3. Ingekomen stukken. 

De secretaris heeft acht afzeggingen ontvangen voor deze vergadering. 

 

4. Notulen van de ledenvergadering gehouden op 24 mei 2017. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen waardoor de notulen zijn goedgekeurd 

met dankzegging aan de secretaris. . 
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5 Evenementencommissie. 

Piet van de Coevering neemt het woord en vertelt dat Jaap Slijkerman,  

die het voorzitterschap van hem zou overnemen, plotseling is opgenomen 

in het ziekenhuis. Tijdelijk zal Piet van de Coevering het voorzitterschap 

voortzetten. De evenementencommissie heeft voor eenieder een kopie met 

het programma van het afgelopen jaar.  

De commissie zoekt nog leden. De heer Sloothaak is inmiddels toegetre-

den 

6.Bestuursverkiezing 

De voorzitter bedankt de heren Garthof, Driessen en van Dongen, die 

stoppen met het rondbrengen van het KBO-PCOB magazine en Meer-

Nieuws, voor de vele jaren dat zij dit hebben gedaan in weer en wind.  

Alsnog wordt afscheid genomen van Jan Kloppenburg als bestuurslid.  

De voorzitter dankt hem voor alle jaren dat hij zich heeft ingezet voor de 

vereniging. Hij hield ons bij de les. Ook van Wim Dijksterhuis (hij is nu 

niet aanwezig) nemen we afscheid als redacteur van ons verenigingsblad 

MeerNieuws. Voor Wim hebben we een nieuwe redacteur, t.w. mevrouw 

Lida Schutte-Caarls.  

Al deze leden krijgen een mooie bos bloemen en een cadeaubon. Ook de 

vergadering bedankt deze leden met applaus. 

 

De voorzitter bedankt de huidige ledenadministrateur, de heer Vincent 

van Rhoon, voor zijn inzet. Hij treedt af na twee termijnen van elk vier jaar 

en ook hij krijgt een bos bloemen en een cadeaubon.  

Gelukkig heeft een van onze leden, de heer Lo Gillis, zich beschikbaar ge-

steld om de taak van ledenadministrateur op zich te nemen en tevens 

neemt hij zitting in het bestuur. De vergadering gaat hier met applaus mee 

akkoord. Lo Gilles vertelt wat hij zoal heeft gedaan binnen een aantal ou-

derenbonden. 

 

De voorzitter: 

“Vele malen hebben we de leden opgeroepen, via MeerNieuws maar ook 

op de website, voor een nieuwe voorzitter. Een maand geleden kwam ik  

in contact via de website met iemand die wel interesse had om wat voor 

onze vereniging te betekenen. Na een goed gesprek, ook met bestuursle-

den, heeft zij ja gezegd. Ik wil u graag voorstellen  aan de beoogde nieuwe 

voorzitter: Mevrouw Jeannine van Goethem.”  
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Met applaus wordt zij begroet en neemt plaats in het bestuur per 1 januari 

2018.  

De nieuwe voorzitter neemt het woord en vertelt wat zij zoal gedaan heeft  

in haar werkzame periode. 

 

Johan Naron, de voorzitter, neemt afscheid. Met veel plezier kijkt hij terug 

naar wat er is bereikt in deze vier jaar. De regioraad die weer functioneert  

en het overleg met het provinciale bestuur. Met dank aan zijn bestuursleden 

neemt hij met vrede afscheid van de KBO Haarlemmermeer.  

Hierna neemt Els van Dongen het woord om de voorzitter Johan Naron te 

bedanken voor zijn inzet, binnen de vereniging en ook daar buiten. Hij krijgt 

een bos mooie bloemen en een cadeaubon.  

 

7. Rondvraag. 

• Martin van Beek: “We zijn naarstig op zoek naar nieuwe bezorgers 

voor diverse regio”. 

• Jaap Suurbier: “Is er wel democratisch besloten om de eucharistie 

• vieringen af te schaffen?” Antwoord: “Nee dat is niet besloten”.  

 De voorzitter reageert hier direct op en vraagt aan de aanwezigen wie 

 er voor een eucharistieviering ,voor de aanvang van de vergadering is. 

 Niemand steekt z’n hand op, dus de aanwezigen ondersteunen het 

 bestuur. 

• Jopie Joosten vond de herdenking erg mooi en inspirerend.   

 De zieke leden van de KBO krijgen een chocolade Sinterklaas.  

 

8. Sluiting. 

De voorzitter neemt het laatste woord en geeft de leden mee voor de kerst  

als afsluiting: vrijheid, feest van Jezus, de vluchtelingen, delen met elkaar 

met gewone mensen.  

 

“Dank voor uw aanwezigheid en laten we nu samen iets drinken”. 

 

Peter Numan 

Secretaris KBO Haarlemmermeer.  
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Jaarverslag 2017 

 
1. Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de KBO Haarlemmermeer over het jaar 

2017. 

Het verenigingsjaar 2017 werd afgesloten met een ledenvergadering, 

gehouden op 29 november in het Event Center Fokker, in Hoofddorp. 

Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van de voor-

zitter Johan Naron en, daar zijn 2e termijn was verlopen, ook van  

Vincent van Rhoon de ledenadministrateur.  

 

2. Samenstelling bestuur per 1 januari 2017: 

Voorzitter;    Johan Naron 

Penningmeester;    Stef Rijke 

Secretaris;     Peter Numan 

Ledenadministratie;    Vincent van Rhoon 

Welzijn;     Els van Dongen-Caarls 

PR en Communicatie;  Martin van Beek. 

 

3. Commissie PR en Communicatie 

De commissie PR en Communicatie houdt zich bezig met alle commu-

nicatie binnen de vereniging en naar buiten. De commissie bestond op 

1-1- 2017 uit: webmaster/voorzitter Martin van Beek, redacteur Wim 

Dijksterhuis en lid Herman Broek. In de loop van het jaar heeft Wim 

Dijksterhuis de eindredactie van het maandblad moeten stoppen 

i.v.m. zijn gezondheid. Stef Rijke heeft hem tijdelijk waargenomen. 

Eind van het jaar heeft Lida Schutte - Caarls zich bereid gevonden om 

de redactie op zich te nemen.  

De commissie verzorgt de website en zorgt dat het verenigingsblad 

wordt gedrukt en verspreidt, gelijk met KBO-PCOB magazine. Ook 

verzorgt zij het aanmaken van folders en brochures. 

 

4. Ledenadministratie 

Op 01-01-2017 stond het aantal leden op 750. 

48 nieuwe leden hebben we verwelkomd. 

17 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. 
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17 leden zijn helaas overleden. 

7 leden zijn verhuisd. 

1 lid is geroyeerd. 

Op  31-12-2017 hebben we 756 leden. 

 

5. Bestuurs-mutaties 

De huidige voorzitter heeft in het verleden aangegeven dat hij voor vier 

jaar plaats zou nemen in het bestuur en dat moment is nu gekomen. 

Ook de ledenadministrateur zou eind dit jaar stoppen, daar hij er dan 

twee termijnen op heeft zitten. Naarstig is het bestuur op zoek gegaan 

naar twee nieuwe leden. De voorzitter heeft hierover veel geschreven in 

MeerNieuws en ook op de website. In de afgelopen najaarsvergadering 

van 29 november 2017  heeft het bestuur, gelukkig, twee nieuwe be-

stuursleden aan u kunnen voorstellen t.w. mevrouw Jeannine van 

Goethem de nieuwe voorzitter en de heer Lo Gillis de nieuwe ledenad-

ministrateur. 

 

6. Vergaderingen 

Het bestuur van de afdeling heeft in 2017 zes maal vergaderd. 

 

Externe contacten: 

- KBO- Noord- Holland. 

- Informatiemarkt die gehouden werd samen met de gemeente 

Haarlemmermeer, de St. Meer voor Elkaar en de St. Seniorenraad 

H’meer (voorheen de 55 plus beurs). Deze markten vonden plaats in 

Hoofddorp, Nieuw Vennep en Badhoevedorp.  

- Steungroep Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer. 

- Regioafdeling; Amstelland-Meerlanden. 

 

7. Activiteiten van de KBO Haarlemmermeer: 

 

Commissie Welzijn 

Bezoek aan KBO leden. Vanwege ziekte van Els van Dongen heeft zij 

haar werk als ouderenadviseur tijdelijk neergelegd en derhalve geen 

leden bezocht. In 2017 zijn er weinig leden overleden die een partner 

nalieten. Juanita Boon heeft de nabestaanden gebeld en enige van hen 

stelden een bezoek op prijs.  
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Samen in gesprek 

De kerngroep bestond uit Coby Bergsma, Leo Mesman en Els van 

Dongen. Erna de Bree en Corrie van Dongen zorgden voor de koffie 

en thee. 

Er zijn negen themabijeenkomsten geweest: 

• De crematie van een schoonmoeder. 

• De Russisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam. 

• De K van Katholiek en de C van Christelijk. 

• Duurzaam en bewust leven, vergroening van kerken. 

• Afsluiting van het seizoen met zang en dans. 

• De mysticus Hildegard van Bingen. 

• Bezoek aan wijkcentrum de Lichtkring. 

• Stamboom / familie Caarls. 

• Kan er spraken zijn van voltooid leven. 

De middagen werden als interessant en gezellig ervaren. Op bijna alle 

bijeenkomsten waren meer dan 20 mensen aanwezig waarvan een 

klein deel vaste bezoekers en andere, geïnteresseerd in het thema van 

de betreffende bijeenkomst.  

 

Belastingservice 

Door onze belasting invulhulpen: A. Roos, P. van Vliet en A. Boon 

werd in het voorjaar van 2017 weer veel werk verzet. Een aantal van 

onze leden heeft een beroep op hen gedaan bij het invullen van de 

belastingaangifte. 

 

De evenementencommissie; 

De evenementencommissie bestaande uit: Piet van de Coevering,  

Jaap Slijkerman, Bep Everaardt, Ina Podt, Suus Reijers, Ydi Langen-

berg en Wim Dijksterhuis als redacteur, kwam in 2017 een aantal ma-

len bij elkaar. Door deze commissie zijn ook het afgelopen jaar weer 

veel plannen uitgevoerd en uitjes georganiseerd. 

Tijdens de najaarsvergadering van 2017 zou Jaap Slijkerman de voor-

zittershamer overnemen maar i.v.m. ziekte wordt dit voor korte tijd 

uitgesteld en neemt Piet van de Coevering het tijdelijk waar. 
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Een samenvatting van wat deze commissie u heeft aangeboden in 2017: 

 

De buitenactiviteiten 

•  Hermitage Amsterdam. 

•  Snertmiddag in de Burcht. 

•  Musical Soldaat Van Oranje. 

•  Rondje Noord Holland met bezoek aan de tingieterij. 

•  Wandeling Landgoed het Oude Slot in Heemstede. 

•  Weegschaalmuseum in Naarden. 

•  Frans Halsmuseum in Haarlem. 

•  Eisinga Planetarium in Franeker. 

•  Midweek Valkenburg / Museum Plus Bus Haags Gemeente Museum. 

•  Arboretum in Rotterdam. 

• Drie dagtochten naar Terschelling. 

•  Future land =  2e maasvlakte / Van Noppen chocolaterie. 

•  Russisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam. 

•  St. Bavo kathedraal in Haarlem. 

• Kerstmarkt in Antwerpen. 
 

Doorlopende binnenactiviteiten 

Elke dinsdagmiddag wordt er klaverjas en/of rummikub gespeeld in de 

serre van De Burcht aan de Aletta Jacobsdreef 150 in Hoofddorp. Op de 

maandagmiddag wordt er bridge gespeeld. Van de deelnemers wordt 

een kleine bijdrage per middag gevraagd. 

 

Overige in 2017 georganiseerde evenementen 

In februari werd er in de serre van De Burcht door het Snertteam  

bestaande uit Elly, To, Mieke en Lida, een ‘snert’-middag georganiseerd. 

Er was koffie, thee, erwtensoep en er waren broodjes. 

 

8. Onze medewerkers achter de schermen  

 Het bestuur wil alle vrijwilligers hartelijk danken voor al het werk dat 

zij hebben verzet in 2017. Vooral ook de bezorgers van ons nieuwsblad 

MeerNieuws en het KBO-PCOB magazine, voorheen Nestor, die in weer 

en wind hun ronde doen. De vrijwilligersmiddag is dit jaar niet doorge-

gaan maar doorgeschoven naar het voorjaar van 2018. 
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Verslag van het bezoek aan het Diamant Museum te Amsterdam  

op dinsdag 20 maart 2018 door Juanita Boon. 

 

Om 10.00 uur was het verzamelen op het Station Hoofddorp, waarna bus  

397 ons voor de deur, recht tegenover het Rijksmuseum, afzette.  

Ideale verbinding! 

Onze groep werd met alle egards ontvangen. Tijdens de rondleiding werd 

verteld dat diamant voor het grootste gedeelte uit koolstof-tomen bestaat en 

door vulkaanuitbarstingen naar de oppervlakte wordt gestuurd. 

De waarde wordt bepaald door karaat, zuiverheid, kleur en slijpsel. Om van 

een ruwe diamant een flonkerende steen te maken is een bewerking nodig,  

te weten: kloven of zagen, snijden en slijpen. Zelfs de kleinste diamant heeft 

57 facetten. Wit is de duurste kleur maar diamanten kunnen ook gelig, roze 

of blauw zijn en zelfs zwart. We mochten dit van heel dichtbij bekijken, echt 

schitterend. 

Daarna door naar de showrooms en het museum, want hoe mooi een dia-

mant ook is, hij komt het meest tot zijn recht in een sieraad. Na al dit moois 

nog naar de museumwinkel waar ook Swarovski en Zirkonia te koop en be-

taalbaar was.  

Het werd hoog tijd voor koffie en daarvoor gingen we naar het restaurant in 

het Concertgebouw om een gezellig uitje af te sluiten. De bus heeft ook daar 

een opstapplaats en binnen 40 minuten waren we weer terug in Hoofddorp. 

Op 27 juli gaat 

de reis  naar 

Museum  

Schokland. 
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Onze Midweek naar Wolvega van 4 t/m 8 juni 2018. 

 

De aanbetaling heeft u allen gedaan. Gaarne zien wij de slotbetaling vóór 

1 mei tegemoet op het rekeningnummer van de penningmeester.  

Heeft u samen een kamer dan betaalt u nog € 325,- per persoon.  

Heeft u alleen een kamer dan graag € 365,- overmaken.  

We vertrekken op 4 juni om 08.00 uur uit Nieuw Vennep en dan om 08.15 

uur uit Hoofddorp vanaf het Van Stamplein.  

 

Het programma van de vierde dag donderdag 7 juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de vierde dag hebben we ‘s morgens vrij, u kunt gaan wandelen, naar 

de stad gaan of gewoon wat luieren. Na het lunchbuffet gaan we varen 

door het natuurgebied De Weerribben. Dit doen we met de overdekte boot 

van Tiemen Vaartjes (toepasselijke naam). We maken een vaartocht door 

een gebied waar alleen kano's en de boten van Tiemen mogen komen.  

We varen 75 minuten en sluiten af met een kopje koffie of thee.  

 

In de avond hebben we een bijzonder diner, opgeluisterd met muziek en 

een optreden van het duo Marion en Wim Maters. Dit kan weer gezellig 

worden!.  

Daarna lekker slapen. 
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Ook de komende tijd organiseren wij dagtochten met Coach-Limousine en 

taxiservice Doelen . 

 

27 juli: Museum Schokland. Bij Museum Schokland gaat u de geheimen van 

dit bijzonder stukje Nederland ontdekken. Een ervaren rondleider vertelt u 

over de geschiedenis van dit voormalige eiland. Vanaf het museum maken 

wij een 'avontuurlijke' ontdekkingstocht over het Zuiderzee-eiland.  

Kosten voor deze dag € 40,- p.p. incl. entree, koffie met gebak, film, rondlei-

ding , lunch en rondrit. U kunt in de bus betalen. Bij verhindering één week 

voor vertrek dit melden bij Ina Podt. 

Vertrek: 

8.45 uur Aalsmeer  Dreef 

9.00 uur Hoofddorp  Burg. Van Stamplein 

9.20 uur Zwanenburg Dennenlaan. 

Terugreis  15.30 uur 

 

9 augustus: onze laatste zomerse dagtocht naar de Loonse en Drunense 

Duinen. Dit nationaal park wordt ook wel de Brabantse Sahara genoemd. 

Hier vinden we grote zandvlaktes, heidevelden en bossen. We starten met 

koffie of thee bij De Rustende Jager mét een Brabantse Broeder! Daarna een 

rondrit met een stop van een half uur, zodat u op eigen gelegenheid kunt 

wandelen. Voordat we richting huis gaan genieten we eerst nog van een 

koffietafel. 

Kosten € 45,- p.p. incl. entree, rondrit, koffie of thee met lekkernij en een 

koffietafel. U kunt in de bus betalen. 

Vertrek: 

8.30 uur Aalsmeer  Dreef 

8.45 uur Hoofddorp  Burg. Van Stamplein 

9.05 uur Zwanenburg Dennenlaan 

Terugreis 15.30 uur. 
 

 

U ziet, twee fantastisch leuke reisjes: voor elk wat wils. 

U kunt zich voor deze dagtochten opgeven bij Ydi Langenberg en Ina Podt,  

bij voorkeur per mail, onder opgave van uw (mobiele) telefoonnummer en 

adres. Tot ziens! 

 

Aanmelden voor alle dagtochten bij voorkeur per mail., zie blz. 25. 
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Haarlemse hofjes 

 

Lunchcafé In Den Swarten Hondt was in de 17e eeuw een herberg en is één 

van de oudste bestaande horecagelegenheden in Haarlem. Een mooiere 

plek voor de start van een hofjeswandeling is er bijna niet te vinden. We  

wandelen onder leiding van een stadsgids en als we terug komen staat de 

tafel gedekt en sluiten af met een oer Hollandse hofjeslunch.  

De kosten voor dit arrangement bedragen € 20,- ter plaatse te voldoen aan 

de gids. Wij verzamelen vrijdag 25 mei om 10.00 uur bij de bushalte  

Verwulft in Haarlem. Als u met ons mee gaat reageer dan a.u.b. zo spoedig 

mogelijk in verband met de reservering, zie blz. 25. 

 

Binnenkort in Cinemeerse: The Royal Ballet met Swan Lake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Royal Ballet behoort anno 2016 met ongeveer 100 dansers tot de grotere 

balletgezelschappen ter wereld. Het gezelschap heeft in het Royal Opera 

House eigen balletstudio’s en kantoren. Het Royal Ballet heeft een eigen or-

kest, dat vanaf september 2015 geleid wordt door de Vlaamse dirigent Koen 

Kessels. 

De live uitzending is op dinsdag 12 juni, aanvang 20.10 uur en kost  € 21,50. 

In de week daarna volgt de herhaling en de kosten daarvan zijn € 17,50. 

Plaatsen kunt u nu reeds bespreken aan de kassa.  
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Bram de Bres is sinds het jaar 2000 vrijwilliger in de levensbeschouwelijke 

boekhandel ’t Kruispunt naast de katholieke kerk en hij is tevens rondleider 

in de Bijbelse tuin. 

Bram geeft ons per mail enkele voorbeelden van hetgeen ons te wachten 

staat.  

“In de tuin groeien bomen en planten die in de bijbel genoemd worden, zoals 

eik, moerbeiboom, vijgenboom en druiven. Er zijn er ook die in de volks-

mond een naam hebben gekregen zoals prikneusjes, ook wel Jezusogen ge-

noemd en salomonszegel naar de zegelring van Salomo, ook wel jakobslad-

der genoemd. Er zijn planten met stekels zoals een christusdoorn waarvan er 

twee struikjes in de tuin staan. Twee christusdoorns hebben geen stekels en 

deze heten daarom valse christendoorn. 

Meimaand is Mariamaand. In de kruidentuin staan een paar van de zeven 

balsemkruiden die, volgens een legende, bloeiden op de plek waar Maria 

stierf: lavendel, marjolein, tijm, hysop, citroenmelisse, basilicum en rozema-

rijn. Een niet-bijbelse boom die al meer dan honderd jaar in de tuin staat, een 

spirituele betekenis heeft en een lange geschiedenis, is de Ginkgo Biloba.  

In Japan is dit een heilige boom. Hij wordt gebruikt als medicijn voor diverse 

gezondheidsklachten. In de tuin staan een mannelijk en vrouwelijk exem-

plaar naast elkaar. De laatste zie je heel weinig. Je ziet de ginkgo vaak op be-

graafplaatsen en als kleine soort steeds meer in tuinen”.  

Op 17 mei hoopt Bram meer te vertellen, eerst door middel van foto’s en 

daarna in de tuin. Bij mooi weer blijven we in de tuin om het seizoen af te 

sluiten door met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een 

drankje. Is het te koud of regent het dan doen we dat in het Parochiehuis. 

Deze middagen worden georganiseerd door de KBO-Haarlemmermeer i.s.m. 

de parochie Joannes de Doper. 

SAMEN IN GEPREK over bomen en planten 

in de Bijbelse tuin op donderdag 17 mei van 

14.00 tot 16.00 uur in het Parochiehuis en de 

Bijbelse tuin, Kruisweg 1073, Hoofddorp.  

Opgave niet nodig, vrijwillige bijdrage voor 

koffie/thee. 

Informatie: Coby Bergsma, tel. 023.56.524.00 of 

j.j.bergsma@live.nl 

mailto:j.j.bergsma@live.nl
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10 mei 1940 

Door Adriaan Theil. 

 

Als kind nummer acht, werd ik op 5 juni 1929 geboren in de Bloemlust-

straat in Wassenaar. Een straat gelegen in de zogenaamde Rooie Buurt 

(vanwege de rode daken?). 

Nu ben ik bijna 89, kom mijn bed haast niet meer uit en slaap de dag door. 

In bed liggend komen spontaan herinneringen boven drijven. Mijn eerste 

herinnering was toen ik vier jaar was. Ik had koorts en mijn moeder liet 

dokter 

Van Praag langs komen. Hij luisterde naar mijn longen en ik moest in- en 

uitademen. Ik werd zo kwaad dat ik hem uitschold voor vuile dondersteen. 

Ik kreeg een klap voor mijn kop van de dokter en mijn moeder was hevig 

ontsteld waar ik dat lelijke woord geleerd had. Inderdaad had ik longont-

steking en mocht op de kamer van mijn vader en moeder slapen met hoge 

koorts. Ik was snel weer op de been en ging naar de kleuterschool aan de 

Johan de Wittstraat bij Juffrouw Thijsen. Mijn eerste vriendje was Lowietje 

van Hoven. Zes jaar oud gingen we naar de lagere school aan de Heren-

weg.  

Begin mei hadden we Pinkstervakantie en gingen narcissen koppen bij bol-

lenboer Mooiman langs de Katwijkseweg. Het was prachtig mooi voorjaars 

weer. Na vier dagen werden we de laan uitgestuurd omdat we meer aan 

het ravotten waren dan koppen van de grote narcissen. Dat was op donder-

dag 9 mei 1940 en we kregen ieder zes dubbeltjes. Vanzelfsprekend gaf je 

die aan je moeder want zij zat nog altijd slecht bij kas.  

 

Op vrijdag 10 mei 1940 maakte vader ons jongens en meisjes heel vroeg 

wakker en zette om zes uur in 

de ochtend de distributie-radio 

aan. Het ronkte van de twee-

motorige zwarte vliegtuigen 

boven Wassenaar. Het was 

oorlog zei mijn vader en je 

hoorde op de radio waar alle-

maal parachutisten neer kwa-

men. Ook waar wij daags tevo-

ren narcissen hadden gekopt.  
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Op het vliegveld Valkenburg, 

op het strand en bij de Maal-

drift probeerden die Junckers 

te landen.  

Ik was bijna 11 jaar oud en 

met ontzetting keken we om-

hoog naar die zwarte mon-

sters die traag over ons huis 

vlogen.  

 

 

 

Een Fokker D-21, die rond de Junckers cirkelde, probeerde die rotzakken  

te verjagen. Ineens zagen we een vuurstraal naar dat kleine vliegtuigje gaan, 

waarop de D-21 brandend omlaag stortte. Wat een schrik. Nog komen die 

beelden glashelder op mijn netvlies nu, na bijna 78 jaar. In de buurt van 

Voorschoten kwam die ongeluksvogel brandend aan de grond en de piloot 

was hartstikke dood. Wat een drama! We waren er allemaal kapot van.  

 

De eerste dagen van de oorlog waren heel verwarrend. Een bataljon Neder-

landse soldaten marcheerden door de Dr. Dokter Leydsstraat en liepen het 

erf op van Janis Ruygrok achter ons huis, naar zijn bollenschuur waar ze 

hun bivak opsloegen. Het waren jonge jongens en ze kwamen overal uit 

Nederland vandaan. Mijn moeder riep ze binnen voor een kop koffie en een 

praatje en om ze te troosten denk ik. Ze waren echt wel bang zag ik.  

Van een soldaat uit Zeeland heb ik zijn naam onthouden; Leunis Barendse. 

Hij werd een beetje verliefd op mijn zus Marie.  

Mijn broer en ik gingen een kijkje nemen aan het begin van de Katwijkse-

weg en de weg naar Duinrell. We werden weggestuurd want men ver-

wachtte een aanval vanaf de zee. Aan de kant van een sloot vonden we een 

karabijn. Ik dorst die niet mee te nemen of te verstoppen. Later had ik daar 

spijt van. Volgens mij is er daar geen schot gevallen, wel dat Graaf Philips 

Jules van Zuylen van Nijevelt was doodgeschoten op verdenking van land-

verraad. Op internet doen ze daar ook nu nog vaag over. In de doofpot ge-

stopt met een geheim slot er op, een raadselachtige gebeurtenis. 
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Op de radio hoorde je allerlei berichten over het verloop van de oorlog.  

Nederlandse vliegtuigen waren gesaboteerd. Men had zand in de benzine-

tanks gedaan en veel Duitse vliegtuigen waren neergeschoten vanaf de 

grond. Hevige gevechten op de Grebbeberg, rond het vliegveld Valkenburg, 

de Haagsche Schouw en het vliegveld Ypenburg bij Den Haag.  

De Koningin was met een marineschip vanuit IJmuiden gevlucht naar Enge-

land. In Rotterdam bij de maasbruggen gaven de mariniers de Duitsers van 

katoen en hielden die grijze wolven lang tegen. Na het laffe bombardement 

op Rotterdam gaf Nederland zich uiteindelijk over op 14 mei want anders 

zou ook Den Haag worden gebombardeerd. Kort daarna marcheerden Duit-

se colonnes al zingend door de straten van Wassenaar met:  “Und wir fahren 

gegen Engeland”  

 

Onze scholen werden gevorderd. In de tussentijd gingen we een kijkje  

nemen bij het weggetje richting vliegveld Valkenburg. Hier en daar lagen 

dode koeien en paarden met al opgezwollen buiken in de wei. Juncker vlieg-

tuigen waren door hun landingsgestel gezakt in de modder. Wapentuig was 

gedumpt in het water van de Kas. Je had toen nog niet het besef dat je geluk-

kige en onbezorgde jeugd voorbij was. 

Na dagen konden we weer naar school in lokaaltjes waar men schoolbanken 

had neergezet en kregen we les van andere onderwijzers. Nog veel later kon-

den we weer naar onze oude school aan de Herenweg en ging ons leven 

ogenschijnlijk zijn gewone gang 

 

 

Dit is een inzending van de heer A. Theil uit Hoofddorp. 

In het verleden schreef hij stukjes die werden geplaatst onder de kop: 

‘Herinneringen van mij oom Oom Adriaan, een krasse 85 plusser’.  

Het vervolg gaat over zijn ervaringen in de oorlog vanaf zijn tijd op de MULO  

tot aan de bevrijding.  
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Data Meernieuws 2018:   kopij   bezorging 

Juni    nr. 186  14 mei  29 mei 

Juli/aug.  nr. 187  11 juni  26 juni 

September   nr. 188  06 aug.  21 aug. 

Oktober   nr. 189  10sept.  25 sept. 

November   nr. 190  08 okt.  23 okt. 

Dec./jan.   nr. 191  19 nov.  4 dec. 

Dank jullie wel! 
Dinsdag 10 april was er een gezellige middag voor de vrijwilligers van onze 

afdeling. Daarmee hebben we ook elkaar bedankt voor hetgeen wij doen 

voor de KBO-Haarlemmermeer. In de 20 jaar dat we bestaan hebben we be-

wezen dat onze vereniging er nog steeds mag zijn: samen hebben we aan-

dacht voor elkaar, organiseren we fijne en interessante activiteiten, geven 

informatie over belangrijke zaken voor ouderen, zorgen voor belangenbehar-

tiging bij de gemeente. 

 

In de volgende MeerNieuws geeft een van de aanwezigen een impressie van 

deze bijeenkomst.  
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BIJ DE 

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 ledenadministra-

teur 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. 
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Secretaris  

Dhr. P. Numan 

Fideliolaan  40 

4052 PS Nieuw-Vennep 

Tel: 0252-673587; email: 

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 
 

Redactie nieuwsbrief 

Dhr. W. Dijksterhuis                

Söderblomstraat 80 

2131 GM Hoofddorp 

Tel: 023-5556734. 

kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl  

Commissie PR&C, Webmaster 

en distributeur MeerNieuws 

Dhr. M. van Beek 

Waddenweg 155 

2134XL  Hoofddorp 

Telefoon 06-29293066; email 

webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Penningmeester  

Dhr. S. Rijke 

Waterwolf 67 

2131 HP Hoofddorp 

Tel: 023-5630321; email: 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Ledenadministrateur 

Dhr. L. Gilles 

 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

tel: 023-5640959; email: 

ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

Commissie Welzijn 

Mw. E. van Dongen-Caarls 

Pater Damiaanstraat 78 

2131 EM Hoofddorp 

Tel: 023-5612273; email: 

welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Voorzitter  

Vacant. 

email: 

voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Bestuur 

Redactie MeerNieuws 

Mw. A. Schutte –Caarls 

Lindholm 259 

2133 CT  Hoofddorp 

tel: 023-5630600; email: 

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Commissie PR&C email: publicrelations@kbo-haarlemmermeer.nl 
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Plaatsvervangend voorzitter: Dhr. P. v.d. Coevering 

 

Stedenbezoek/dagtochten 

Mw. I.Podt. tel. 023-5625979; email inapodt@gmail.com 

Mw. Y. Langenberg. tel. 023-5619947; email: Lang0200@hetnet.nl 

Mw. B. Everaardt. tel. 023-5615898; email: benfeveraardt@quicknet.nl 

Dhr. P. Pels. tel. 023-5622721; email: p.g.pels@quicknet.nl 

 

Culturele activiteiten 

Mw. I. Podt / Mw. Y. Langenberg 

Dhr. P. v.d. Coevering. tel. 023-5570194; email: p.vandecoevering@ziggo.nl 

 

Midweek 2018 

Dhr. J. Slijkerman. tel. 023-5626062; email: jaap.slijkerman@kpnmail.nl 

Mw. B. Everaardt./ Dhr. M. Slootmaker. tel. 023-5630699; email: slootpaat@quicknet.nl 

 

 

 

Evenementen Commissie  
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