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Beste lezers, 

 

 

Afgelopen vrijdag zijn we thuisgekomen van de midweek met de KBO en 

nu zit ik alweer achter de computer om het voorwoord voor MeerNieuws 

te schrijven. Morgen, 11 juni, moeten de artikelen opgestuurd worden naar 

de redactie; het voordeel is dat ik de deelnemers aan de midweek en de 

activiteiten nog helder voor de geest heb.  

 

Ik hoor de stemmen van mijn medereizigers in Holland Inn in Wolvega  

en zie ons nog lopen door het Vlechtmuseum in Noordwolde of varen  

in de Weerribben of ….  

Ik geniet nog van de schilderijen van Marius van Dokkum, die we op  

eerste dag van deze KBO-midweek gezien hebben in expositieruimte  

De Mantel in Andijk.  

Het is toch wel heel toevallig dat in de Plus bijlage van het Haarlems Dag-

blad van zaterdag j.l. drie pagina’s gewijd waren aan deze schilder.  

Sinds eind mei heeft Marius namelijk een eigen museum, het Museum  

Marius van Dokkum in Harderwijk. Het is het enige geregistreerde museum 

in Nederland dat volledig gewijd is aan een nog levende kunstenaar.  

André van Duin heeft deze geopend. Hij was behoorlijk onder de indruk: 

“Zijn portretten zijn prachtig, en ik vind het knap dat je van alledaagse 

dingen zulke mooie schilderijen kunt maken. Vooral de humor van Marius 

spreekt me aan”. Aldus Van Duin. 

 

De humor brengt me weer terug bij de deelnemers aan de midweek.  

Ik heb genoten van de humor van velen: geen grappen of grollen maar zo-

maar van die kleine humoristische zinnetjes. Dit zegt wel iets over de sfeer 

in de groep, ongedwongen, gezellig en warm. Er waren nogal wat vrou-

wen zonder partner of vriendin. Een van hen zei tegen mij: “Ik zag er vorig 

jaar tegen op om alleen mee te gaan, maar zoals je ziet: ik ben er dit jaar 

weer bij”.  

Zomaar een kleine impressie.  
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Een andere activiteit waar ik met plezier aan terug denk, is de ledenver-

gadering van 23 mei. Na het officiële gedeelte hebben de aanwezigen  

in groepjes gebrainstormd over een ander invulling van de ledenverga-

deringen en de vrijwilligersbijeenkomst. Er werd zeer geanimeerd ge-

praat en er kwamen vele ideeën. Stef Rijke schrijft hierover op blz. 5/6. 

 

Een goede suggestie vonden wij het om vóór de gemeenteraads-

verkiezingen voor de Haarlemmermeer (21 november) de fracties uit te 

nodigen voor een bijeenkomst waarin ze hun programma presenteren. 

Stef heeft aan de seniorenraad gevraagd om dat een gezamenlijke activi-

teit te laten zijn. Wim Dijksterhuis, secretaris van de raad, vond het een 

goed idee maar vanwege een tekort aan bestuursleden zag hij het niet 

zitten om het voortouw te nemen. 

Kort daarvoor had ik, weer heel toevallig, Christine Veling, de voor-

zitter van de Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord, gesproken. 

“We moeten toch eens iets samendoen”, hadden we tegen elkaar ge-

zegd. Et voilà, een gesprek hierover kan dus niet wachten tot na de zo-

mer, zoals we hadden afgesproken. Deze week zal ik contact met haar 

opnemen en haar bovenstaand voorstel doen.  

 

Mochten we besluiten zo’n bijeenkomst te organiseren, wie van u wil 

dan meedoen met de voorbereiding? Gaarne opgeven bij Stef of mij  

(zie blz. 22). 

En, mocht u iemand weten m/v, die we zouden kunnen vragen als voor-

zitter, laat u ons dat dan ook weten. Wanneer alle bestuursleden weer 

terug zijn van hun -soms lange- vakanties gaan we ons beraden over de 

zoektocht naar een nieuwe voorzitter. 

 

Vriendelijke groeten 

Els van Dongen-Caarls (interim voorzitter) 
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Vanuit het bestuur 

 

Zoals Els al schreef hebben we tijdens de ledenvergadering van 23 mei 

aan de aanwezigen gevraagd welke wensen er zijn voor de invulling 

van deze vergaderingen en of men ideeën heeft voor onderwerpen. 

Vanuit de groepjes kwamen onder ander de volgende suggesties: 

 

Samen eten: 

Doorgaan met de erwtensoepmiddag, maar wel zorgen voor een grotere 

ruimte, zodat meer KBO leden er aan deel kunnen nemen.  

Een stampottenmaaltijd of een high tea, dat zou in het Fundament onder 

de RK kerk in Hoofddorp kunnen. 

 

Ledenvergaderingen: 

Deze aantrekkelijker maken met publiekstrekkers b.v. de weerman John 

Bernard, Jan Lange gevangenispastor, Sedfrey of Eko de nieuwe voor-

gangers van de Hoofddorpse parochie. De laatste kunnen iets vertellen 

over hun land van herkomst (Filippijnen/Indonesië) en hoe het is om 

hier te zijn. Scheidsrechter Roelof Luigen uit de eredivisie of Jan Keizer 

uit Volendam. 

Een langere vergadering + thema + vrijwilligers in ’t zonnetje met feeste-

lijke afsluiting. 

Vanuit een groepje kwam de opmerking: “Zoals het nu vandaag gaat 

vind ik het wel gezellig” (bedoeld werd: met elkaar over een onderwerp 

praten). 

 

Als thema’s werden genoemd: 

Gezond ouder worden met een inleiding door een geriater. 

Eenzaamheid. Fractieleden van de gemeente uitnodigen i.v.m. de ver-

kiezingen van november 2018. 

Praatje van Franke van der Laan (Heimanshof) over de natuur in de 

Haarlemmermeer.  

Bijeenkomst over de WMO, uitvoering en goede voorlichting. 

Wat is de invloed en de ervaring met het veranderende openbaar ver-

voer b.v. van bejaardenhuis naar hulppost of ziekenhuis? 
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Met elkaar iets leuks doen zoals: 

Oud Hollandse spelen. Operette liederen beluisteren. 

Vrijwilligers lunch. Bingo. Dag naar Stal op de Kaag met een rondvaart 

met de fluisterboot en een wandeling met lunch.  

 

Naar andere gericht zoals: 

Burenhulp / sleutelhulp / hondenuitlaten. 

Boodschappen doen. Bejaardenhuis hulp. Digitale ondersteuning. 

Kunnen wij ouderen iets betekenen voor het Wijkleerbedrijf?  

 

In de bestuursvergadering van 10 juli gaan we met bovenstaande ideeën 

aan de slag, sommige geven we door aan de evenementencommissie, an-

dere aan Samen in Gesprek. In de volgende MeerNieuws zullen wij u 

hierover informeren.  

 

Stef Rijke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  

In het Wijkleerbedrijf worden mensen die nu een uitkering hebben opge-

leid om buurtbewoners die wat extra hulp kunnen gebruiken, te helpen. 

De opleiding vindt grotendeels in de praktijk plaats. Door de opleiding 

hebben de deelnemers meer kans op een betaalde baan waardoor zij niet 

meer afhankelijk zijn van een uitkering. 

De wijkbewoners kunnen ook iets terugdoen bv. helpen met de Neder-

landse taal, wegwijs maken in de bibliotheek, ondersteuning bij rekenpro-

blemen, luisteren naar hun verhaal en vertellen over de eigen levensge-

schiedenis. 
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28 juni; Rondvaart Aalsmeer. 

 

27 juli; Museum Schokland. 

 

9 augustus; Loonse en Drunense Duinen. 

 

Voor meerdere info over bovenstaande: zie MeerNieuws 185 (mei),  

MeerNieuws 186 (juni) of de site van de KBO Haarlemmermeer.  

U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met Pieter Pels of Ydi Langenberg 

 

21 augustus; Met de Bosmobiel door het Amsterdamse Bos.  

Ga gezellig mee met de Bosmobiel het Amsterdamse Bos verkennen.  

Op dinsdagmiddag 21 augustus rijden we onder leiding van een gids door 

het bos. Onderweg stoppen we voor koffie of thee met gebak (incl).  

We proberen met openbaar vervoer of met eigen auto's te gaan.  

Nader nieuws hoort u bij inschrijving. 

De kosten bedragen €15,-- per persoon. 

U  kunt zich opgeven bij Bep Everaardt of bij Piet van de Coevering, graag 

voor 7 augustus i.v.m de reservering. 
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Ook in de nazomer en winter gaan weer op stap. 
 

6 september; museum in Ridderkerk. 

 

Wij sluiten aan bij een dagtocht van Doelen naar het Museum Planetarium 

Johannes Postschool te Ridderkerk. Wij worden ontvangen met koffie/thee  

en gebak en krijgen daarna een rondleiding door o.a. het capitulatie lokaal.  

Op 15 mei 1940 in de Tweede Wereldoorlog vond in dit lokaal de capitulatie 

van Nederland plaats. De historische plek is tot in detail nagebouwd.  

Ook is er een klaslokaal met oude schoolbanken waar u ervaart hoe het vroe-

ger was. We gaan kijken naar een Planetariumfilm en als u wilt kunt u een 

‘reisje in de tijd’ maken en/of zelf rondkijken in het museum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend aan het bezoek aan het museum maken we een rondvaart over 

het Rijsoordse deel van de Waal en lunchen we aan boord. 

U kunt zich opgeven bij Ina Podt of Ydi Langenberg. 

Vertrektijden:  8.30 uur Zwanenburg, Dennenlaan 

   08.45 uur Hoofddorp, Burg. Van Stamplein  

 09.00 uur Aalsmeer, Dreef.  

De terugreis is gepland om 15.30 uur.  

Kosten: € 45,-- p.p. incl. koffie/thee met gebak, rondleiding, film, varen en 

lunch aan boord. 

 

Aanmelden voor alle dagtochten bij voorkeur per mail., zie blz. 22. 



  10 

 

20 december Kerstmarkt Osnabrück. 

 

Deze kerstmarkt, geopend van 12.00 uur tot 21.00 uur, behoort tot een van de 

mooiste kerstmarkten van het noorden en is geliefd bij zowel Duitsers als 

Nederlanders. De coulisse voor deze markt is het historische Raadhuis, de 

Mariakerk en de Dom. U kunt genieten van ijspret aan het Ledenhof en erg 

populair zijn de, 's werelds grootste, speelklok voor het theater en het bijna 

100 jaar oude carrousel voor het Raadhuis van de Westfaalse Vrede. Bijzon-

der is ook de grootste speeldoos van de wereld, waarvan de levensgrote  

figuren al sinds 1999 op de muziek van 25 verschillende kersliederen draaien.  

Bij een Duitse kerstmarkt horen natuurlijk ook een glas Glühwein, gerooster-

de amandelen en een Käsegriller. U kunt genieten van zo'n 112 kraampjes en 

misschien slagen voor kerstcadeautjes en lekkernijen. Er is kortom heel veel 

te zien en te beleven. (www. Osnabrück.de/weihnachtsmarkt).  

Kosten € 25,-- per persoon.  

Vertrektijd:  

9.00 uur Aalsmeer, 

9.15 uur Van Stamplein Hoofddorp.  

Terugreis uit Osnabrück 19.00 uur.  

Opgeven bij Ydi Langenberg of Ina Podt. 

 

Hopelijk hebben wij u kunnen inspireren om ook eens mee te gaan met een 

van deze dagtochten. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.  

 

De evenementencommissie wenst u een hele fijne zomer en graag  

TOT ZIENS. 

 

Aanmelden voor alle dagtochten bij voorkeur per mail, zie blz. 22. 

http://www.osnabrueck.de/weihnachtsmarkt
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Christelijk gemend koor Cantamus doet een oproep. 

 

Altijd al eens in een koor willen zingen, maar ziet u op tegen een langdurig 

lidmaatschap, dan is dit uw kans. 

Het koor gaat op 23 maart 2019 in Nieuw-Vennep de St. John Passion van 

Bob Chilcott uitvoeren, alsmede van Mendelssohnn Psalm 42 - Wie der 

Hirsch schreit, Verleih uns Frieden en Hear my Prayer. 

 

Cantamus wil ook niet-leden graag de gelegenheid geven aan dit project mee 

te werken. We starten met dit project na de zomervakantie op 23  

augustus.  

Bent u geïnteresseerd? Kom dan op een donderdagavond naar gebouw het 

Brandpunt. Hoofdweg 770. Hoofddorp. Aanvang 20.00 uur. Gewoon binnen-

lopen, kijken en luisteren en misschien wel wat meezingen.  

 

U bent van harte welkom. Het is wel verstandig om van te voren even aan te 

kondigen dat u langs wilt komen.  

Mw. Anneke Harlaar (secretaris): 023-5625584. 

www.cantamus.nl 
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Sociaal makelaars      -Bruggen slaan waar ze niet vanzelf ontstaan- 

 

MeerWaarde, de Haarlemmermeerse welzijnsorganisatie, heeft het initiatief 

genomen om op zeven plekken in onze polder sociaal makelaars aan te stel-

len.  

Iedereen kan contact opnemen met een sociaal makelaar. Stel, je woont in 

Badhoevedorp, Vijfhuizen of in welke Haarlemmermeerse kern dan ook.  

Je kunt je nog goed redden, je bent mobiel, je hebt een partner of een vriend-

(in) en met hem/haar onderneem je allerhande activiteiten. Maar dan slaat 

het noodlot toe: je partner/vriend(in) overlijdt en zelf breek je je heup tijdens 

een ongelukkige val, waardoor je na revalidatie niet meer mobiel bent.  

Hoe kun je dan nieuwe sociale contacten opbouwen en wat voor activiteiten 

zijn er bij jou in de buurt waar je aan mee zou kunnen doen? 

Dan bel je de sociaal makelaar in jouw dorp/wijk. Hij/zij denkt met je me, 

helpt bij het verhelderen van vragen en zoekt met jou naar mogelijkheden. 

 

Het uitgangspunt van de sociaal makelaars is dat sociale contacten essentieel 

zijn voor het ervaren van gezondheid en geluk van mensen. Zij kunnen  

ingeschakeld worden door eenieder die: behoefte heeft aan meer sociale  

contacten, gezelligheid of dagbesteding; vragen of zorgen heeft over het  

welzijn van een buurtbewoner; wil weten welke activiteiten er in de wijk 

zijn; iets mist in de buurt of juist een leuk idee heeft voor de buurtbewoners; 

kansen ziet voor samenwerking tussen bewoners en organisaties in de wijk; 

zich wil inzetten voor andere mensen. 

 
Sociaal makelaar voor:  mail     telefoon 

Nw-Vennep Getsewoud linda.hermsen@meerwaarde.nl  6.11451752 

B’dorp + Z.burg  magne.dekreek@meerwaarde.nl 06.31744428 

Nw-Vennep Centr.+Linq. peter.rethans@meerwaarde.nl  06.15308207 

Hoofddorp Bornholm  nathalie.beltman@meerwaarde nl 06.37570634  

H’dorp Graan v. V./Pax yvonne.vandenberg@meerwaarde.nl  06.11513458 

H’dorp Centr./Nrd/Oost  annette.vangroen@meerwaarde.nl 06.37037976 

H’dorp Overbos  mary.vanderdrift@meerwaarde.nl 06.45007085 

 

Staat uw gebied er niet bij, dan kunt u contact opnemen met een PlusPunt 

van MeerWaarde, zie www.meerwaarde.nl/pluspunten of bel 023.5698861  

(ma t/m vr van 0.900-12.00uur) 

 

Els van Dongen-Caarls: ouderenadviseur 
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Uit de nieuwsbrief van de KBO-PCOB, 24 mei 2018 

 

Roep om voldoende leeftijdsbestendige woningen houdt aan 

Sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande 

woningvoorraad en zorgen voor betaalbare woningen. Dat is het doel van de 

Nationale woonagenda van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Dit 

kwam vandaag uitvoerig ter sprake in de Tweede Kamer in een debat over 

de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. Dat hier een gebrek aan 

is staat wat KBO-PCOB betreft vast. Zeker voor senioren valt er op de wo-

ningmarkt winst te behalen. 

 

Woonwensen inzichtelijk maken 

Het aantal senioren groeit gestaag en de woonwensen zijn zo verschillend  

als senioren zelf. De een wil van een koop- naar een huurwoning, een ander 

wil terughuren en de ander wil met familie en/of vrienden gaan erfdelen. 

“Senioren hebben eigenlijk weinig beweegruimte wanneer ze een verhuis-

wens hebben” stelt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. “En dat  

is nou zo jammer, want bij een nieuwe levensfase zou de keuze voor een  

andere leefomgeving tot de mogelijkheden moeten behoren”. 

50PLUS heeft de minister verzocht een woonwensenonderzoek onder oude-

ren te houden. Hierbij kan aandacht worden geschonken aan goede voorbeel-

den zoals de Knarrenhof, familiehuizen, het buurtverpleeghuis, etc.  

KBO-PCOB stuurt er al geruime tijd op om de woonwensen juist aan senio-

ren zelf te vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via achterbanonderzoek. 

  

Senioren een plek op de woningmarkt 

Daarnaast is de minister verzocht om een aanzienlijk deel van de nieuw te 

bouwen woningen te bestemmen voor seniorenhuisvesting. Voor zover het 

om bestaande woningen gaat wordt het aanvullende verzoek gedaan aan  

de minister om met woningbouwcorporaties afspraken te maken om een 

groot deel van bestaande woningen leeftijdsbestendig te renoveren.  

“Het aantal senioren neemt toe en is haast geboden om voldoende leeftijds-

bestendige woningen te realiseren. Dit had bij wijze van spreken gisteren al 

moeten gebeuren”. 

 

De stemmingen over de verschillende voorstellen vinden op dinsdag 29 mei a.s. 

plaats in de Tweede Kamer.  
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Het boek voor moeder en dochter (6) 

door Els van Dongen-Caarls 

Bladerend door het boekje las ik onder het hoofdstuk wellevendheid: 

Bij het zitten mag men niet de beenen over elkaar leggen, of ze rusteloos heen en 

weer bewegen. De knieën houde men niet ver van elkaar. Men ga niet schuin op 

de stoel zitten en niet met de arm over de leuning. 

 

Dat van de knieën doet me denken aan mijn kostschooltijd. Het is het eni-

ge dat ik me nog herinner van de wellevendheidslessen die we in de der-

de klas kregen van zuster Apollinaria, hoofd van de Mulo en het pensio-

naat.  

Gek genoeg vonden wij die uurtjes, waarin we leerden hoe ons te gedra-

gen, heel gezellig. Waarschijnlijk omdat we in een ongedwongen sfeer bij 

elkaar zaten, de zuster in ons midden. En omdat we door de ‘puntjes’, zo-

als deze uurtjes genoemd werden, een inkijkje kregen in de grote-mensen-

wereld.  

Appel (de bijnaam van de zuster) maakte gebruik van net zo’n moeder-en-

dochter boekje als waar ik uit citeer en misschien stond daar ook wel:  

 

Voor een christenmensch is de wellevendheid iets meer dan eene uiterlijke plicht-

pleging, het is voor hem eene oefening van deugd. Wil iemand bepaald  

wellevend zijn, dan moet hij verschillende deugden in beoefening brengen, als:  

geduld, zelfverloochening, zedigheid, zachtmoedigheid, nederigheid enz. 

 

De volgende gedragingen worden besproken:  

buitenshuis, aan tafel, in gezelschap en bezoeken.  

Uit elke onderdeel neem ik iets over. 

 

De houding des lichaams moet natuurlijk, vrij en onbedwongen zijn; 

niet stijf en stram, maar ook niet al te bewegelijk. Het hoofd houde men niet voor- 

noch achterover. De gelaatsuitdrukking zij rustig en vriendelijk. Men late zijn 

ogen niet overal nieuwsgierig ronddwalen. De handen steke men niet in den zak 

of onder den voorschot en in zijne gebaren zij men gematigd en eenvoudig. 

 

Vork en lepel houde men niet met de volle hand, doch met duim, wijs 

en middelvinger. Den lepel steekt men niet dwars in den mond, doch men laat b.v.  

de soep over het voorste gedeelte des lepels zonder slurpen in de mond loopen.  
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 Bij het snijden van vleesch houdt men mes en vork schuin en de bovenarmen tegen 

de lendenen gedrukt om zijn buurman niet te hinderen. Als men mes, lepel of vork 

niet behoeft te gebruiken, laat men ze rustig naast het bord liggen; men houdt ze niet 

met de punt naar boven al als men spreekt. 

 

Wanneer iemand iets beweert, wat niet waar is, wacht u dan te zeggen: “dat is niet 

waar” of “dat is gelogen”, doch zeg dan op beleefden toon: “Ik geloof, dat gij u ver-

gist” of “dat gij verkeerd zijt ingelicht”. 

 

Wordt gij bij den heer des huizes binnengelaten, maak dan een kleine buiging en 

groet beleefd. Ga niet zitten voordat men u daartoe uitnoodigt. Mannen mogen hun 

hoed niet op tafel, stoel of kast leggen, doch houden hem in de hand of leggen hem 

onder hun stoel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een onderwijzer van de lagere school is bij Herman Caarls op bezoek. 

Onze opa zal er zich niet aan ergeren, maar moet meester Pennings volgens 

de heersende wellevendheidseisen niet wat rechterop zitten, zijn hand uit de 

zak halen en zijn hoed onder de stoel leggen?  

  

Dit is mijn laatste bijdrage uit Het boek voor moeder en dochter. Ik wil dit boekje 

niet bewaren. Heeft u er misschien interesse in of weet u een instantie/

museum die dit in het archief wil bewaren? Wilt u mij dit dan laten weten? 
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Verslag van de KBO-midweek in Wolvega  

verzorgd door enkele deelnemers uit de groep. 

 

Maandag 4 juni zijn 42 deelnemers in 

Nieuw-Vennep en Hoofddorp in de bus 

van Oskam gestapt. Vanaf het eerste mo-

ment was de stemming goed en ook de 

chauffeur Paul heeft daaraan bijgedra-

gen. De eerste stop was bij de expositie-

ruimte Van Marius van Dokkum in An-

dijk. Tweemaal koffie met gebak ging er 

wel in. De toelichting op het leven en 

werk van Marius werd door zijn zus in 

vrolijke sfeer verteld en de beelden wa-

ren echt waarheidsgetrouw geschilderd. 

In alle eenvoud leek het wel gefotogra-

feerd werk. 

Aansluitend gingen we naar de Robacher Watermolen te Hauwart voor een 

uitstekend verzorgde koffietafel. Daarna, met een stralend zonnetje, op weg 

naar Hotel Holland Inn waar we met een warm welkom werden ontvangen. 

Na het diner was er een dia-avond over de natuur in de omgeving.  

Na een drankje en een hapje en voor sommigen nog een drankje, is ieder 

gaan slapen. 

 

De ochtend van de tweede dag was bestemd voor het wennen aan de om-

geving en het hotel, een voormalig groot verzorgingshuis van vier verdie-

pingen met heuse appartementen. Prachtig. ’s Middags maakten we een 

rondrit door Wolvega en omgeving, met uitleg van de gepensioneerde 

woordvoerder van de gemeente Weststellingwerf, 24 dorpen in de zuidoost-

hoek van Friesland, waarvan Wolvega de hoofdplaats is. Deze oud-

ambtenaar kon inderdaad heel goed vertellen en we kwamen zo met name 

veel te weten over de bedrijvigheid in de streek. Daarna reden we naar 

Noordwolde in Drenthe voor een bezoek aan het Nationaal Vlechtmuseum, 

dat is gehuisvest in de voormalige Rijksrietvlechtschool, de eerste ambachts-

school voor één ambacht in Nederland. Het is een monumentaal gebouw, 

prachtig gerestaureerd en met de VVV en Bibliotheek uitgebouwd tot een 

cultureel centrum. 
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Onze groep werd in drieën gedeeld en wij kregen van onze gids een  

prachtig verhaal te horen over de geschiedenis van Noordwolde,  

de turfstekerij op de Drentse hei, en de armoede in deze streken.  

Denk aan de Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid in Willems-

oord en andere oorden, Veenhuizen en het Pauperparadijs. Hoe men na het 

verdwijnen van de turf met het vlechten van manden met in het wild groei-

ende wilgentenen en riet een andere bedrijvigheid ontwikkelde, om het 

hoofd boven water te houden. Na de manden kwam het stoelen maken, de 

huisarbeid nam af en er ontstonden kleine bedrijven. Na de Tweede Wereld-

oorlog werden er steeds meer meubels gemaakt van geïmporteerd rotan. 

Daar kregen we prachtige voorbeelden van te zien, zoals de interview-stoel 

van Rik Felderhof. Vrijwilligers van het museum zagen we bezig met vlecht-

werk van mandjes, rammelaars en kunstzinnig vlechtwerk. Het was een 

welbestede, interessante middag.  In de avonduren een bingo onder leiding 

van Bep met veel prijzen en een drankje op zijn tijd. 

De derde dag begon alweer veelbelovend met een stralend zonnetje.  

We reden met de bus langs pittoreske dorpjes en over mooie beboste wegen 

naar onze bestemming Het Swarte Paert in Hemrik. Een prachtige stoeterij 

van het beroemde Friese zwarte paard waar alle facetten rond dit paard en 

haar cultuur, historie, fokkerij en training werden belicht. We werden rond-

geleid in het koetsenmuseum waar een met bladgoud beschilderde koets 

stond die ooit eigendom was van de bekende bankiersfamilie Rothschild. Er 

waren ook arrensleeën, koetsen met een huif en een huifkar.  
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De rijke herenboeren brachten hun dagen door met goud omhangen kleding 

en de mooie ‘floddermuts’ met het gouden oorijzer en een bloedkoralen 

ketting met gouden slot was de dagelijkse dracht van de rijke boerin.  

De stoere, prachtige, zwarte paarden met hun lange haren en lief karakter 

worden met veel respect behandeld en het was aandoenlijk om te zien,  

tijdens de show, hoe goed het paard luisterde naar haar berijdster.  

Laurenske was een prachtige merrie en ze vormde met haar trainster  

Mariska een mooie combinatie. Mariska gaf commando’s door middel van 

haar voeten en haar handen. We hebben de harde ‘poep’ die Laurenske pre-

cies voor onze neus liet maar voor lief genomen. De commissie had voor de 

avond een heel spektakel bedacht in de vorm van een quiz, onze hersenen 

kraakten behoorlijk. Chapeau voor de commissie, dit was een dag met een 

gouden randje. 

 

Dag 4 Na het ontbijt een bezoek aan Lemmer. Een gezellige plaats waar we 

op een terrasje dicht bij de brug en de sluis (waar de boten regelmatig voor-

bij kwamen) een kopje koffie ‘met’ dronken. Na de lunch in het hotel, op 

naar de Weerribben. In een overdekte boot vertelde de bootsman, vol hu-

mor, anekdotes. Hij vertelde heel veel over het ontstaan en onderhouden  

van de Weerribben en over de (water)planten, otters, ratten en ander ge-

broed. Weer terug in het hotel rond 18.00 uur werd gestart met het bourgon-

disch, muzikaal, diner. Werkelijk voortreffelijk en overdadig. Tijdens het 

diner traden Wim en Marion Maters op. Met een mooie heldere stem brach-

ten zij veel liedjes en regelmatig werd er fijn meegezongen. Zij brachten ook 

nog een gevarieerde quiz. Er is lang nagepraat bij een drankje alvorens naar 

bed te gaan. 
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Dag 5 is aangebroken. Koffer pakken en dan het ontbijt. Helaas regenende 

het onderweg  en van een groepsfoto is dus niets gekomen.  

Bij de Orchideeënhoeve in Luttelgeest hadden we een stop om even te ont-

spannen, iets te drinken en/of te kopen. Na een uurtje werd de reis voortge-

zet richting Harderwijk waar opnieuw een ‘puik’ restaurant voor het af-

scheidsdiner zorgde. De reis richting Hoofddorp is voortgezet onder lichte 

regen maar vlakbij Hoofddorp werd het droog en zo hebben we een fijne 

Midweek afgesloten. Jaap sprak een dankwoord uit aan de chauffeur en on-

der applaus werden zijn woorden en de repliek van de chauffeur beklonken. 

 

Dank aan Bep Everaardt, Jaap Slijkerman en Piet van de Coevering voor de 

organisatie.  

Het verslag kunt u altijd nalezen op de website van onze KBO. 
 

Data Meernieuws 2018:   kopij   bezorging 

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. 
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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 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. 

BIJ DE 

De heer L. van der Werf 

Mevrouw M.B.M. van der Werf-Balk 

Mevrouw H.E. Schalkwijk 
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Secretaris  

Dhr. P. Numan 

Fideliolaan  40 

2152 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  

 

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 

tel. 023-5570194; email: p.vandecoevering@ziggo.nl 

 

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 

Midweek 2018 

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

Mw. B. Everaardt. 

 

 

 

Evenementen Commissie  
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