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MeerNieuws 188 

September 2018 

Katholieke Bond van Ouderen 
Afdeling Haarlemmermeer 

Dé belangen organisatie voor senioren 

Verkiezingsdebat; in samenwerking met de SSH en alle overige senioren-

verenigingen in de Haarlemmermeer; zie blz  11 ! 
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Beste lezers, 

 

Onze kleinzoon van 13 zag bij ons Het boek voor moeder en dochter op tafel 

liggen. Hij vond het reuze interessant zo’n boekje uit 1906. Ik liet hem de 

laatste MeerNieuws zien: “Kijk, ik heb het gebruikt voor artikeltjes in het 

blad van de ouderenbond. Nu wil ik het boekje aan het Haarlemmermeer 

Museum geven, maar wil jij het misschien hebben?” Tot mijn verrassing 

wilde hij dat wel, zo’n boekje, meer dan 100 jaar oud, dat nog van z’n bet-

overgrootmoeder was geweest!  

 Ik bladerde de MeerNieuws nog even door en zag toen – en dit was een 

onaangename verrassing- dat de kopij voor de volgende uitgave uiterlijk 6 

augustus ingeleverd moet zijn op het redactieadres.  

Ik ga over twee dagen op vakantie en kom op 6 augustus terug. 

 

Heeft u dat nou ook dat je allerlei klussen en klusjes gedaan wilt hebben 

voor je op vakantie gaat? Het  huis moet netjes zijn, de was gedaan en de 

tuin moet er goed uitzien. En ik wil ook nog enige ‘orde aanbrengen’ in 

mijn computerbestanden en documenten. En nu komt er ook nog eens bij: 

het  voorwoord schrijven voor de MeerNieuws. 

Laat ik het mezelf wat gemakkelijk maken.  

Ik verzamel gedichten en heb er een uitgezocht die mij doet denken aan de 

vakantieperiode waarin je de gelegenheid hebt andere mensen  

 

ee dagen later:  

We hadden besloten onze vakantie een dag uit te stellen. Dat is bij ons niet 

uitzonderlijk, dat is al heel wat keren gebeurd, maar nu kreeg ik de gele-

genheid om de KBO-Haarlemmermeer te promoten in InforMeer. 

Ik werd namelijk opgebeld door een redacteur van deze krant met de 

vraag of ze mij een interview mocht afnemen, zij had daarvoor ook Christi-

ne Veling van de Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord benaderd. 

Dat interview heeft ze toen telefonisch afgenomen en vanmiddag zijn 

Christine en ik in het gebouw van de ‘Jeugd van Gisteren’ op de foto ge-

gaan met op de achtergrond sjoelende leden van de SVHN.  
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Ik hoop dat u dit artikel heeft gelezen en de foto heeft gezien. InforMeer ver-

schijnt elke donderdag in HC Nieuws en het Witte Weekblad. Heeft u een 

computer dan kunt u deze ook online lezen.  

 

Els van Dongen-Caarls (interim voorzitter) 

ONTMOETINGEN ONDERWEG 

Ik kom jou tegen  

en jou 

en u. 

 

Maar tegenkomen 

is nog geen ontmoeten! 

 

Ontmoeten is: 

ik heb tijd voor je 

ik vind het fijn 

dat ik je zie, 

ik wil graag met je spelen… 

 

Ontmoeten is: 

ik heb een verrassing voor je, 

ik heb wat lekkers voor u bewaard. 

Ik denk wel eens aan jou 

ik bid wel eens voor u. 

 

Mensen onderweg.... 

het is fijn 

jou te ontmoeten 

en jou 

en u! 
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Mededelingen vanuit de bestuursvergadering van 10 juli 2018 

Wij vergaderen de laatste maanden in het parochiehuis in Hoofddorp. We 

hebben hier meer ruimte als we met het voltallige bestuur aanwezig zijn. 

Daar we nog geen voorzitter hebben is Els van Dongen-Caarls interim voor-

zitter. Hierover later meer. 

We hebben bericht ontvangen van Theo van de Coevering dat hij de organi-

satie van Meer Bridge heeft over gedragen aan Frieda Kennis.  

U heeft natuurlijk veel gelezen over de privacywet. Inmiddels hebben wij 

daar ook gegevens over en zullen hierover in deze MeerNieuws schrijven. 

Ook hebben we besloten om belangrijke informatie, die ons bereikt via de 

KBO-N-H en de KBO-PCOB, te vermelden in MeerNieuws. 

In de laatste ledenvergadering is geopperd om een middag te organiseren 

i.v.m. de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Ik kan u meedelen dat er 

inmiddels contacten zijn gelegd, ook met gemeenteraadsleden. Een werk-

groep is bezig dit uit te werken. Als er meer bekend is zullen wij u dat spoe-

dig laten weten.  

 

U zult begrijpen dat het bestuur zich grote zorgen maakt over hoe wij verder 

moeten zonder voorzitter. In één jaar tijd twee keer afscheid nemen van de 

voorzitter valt voor ons ook niet mee.  

Wij vragen ons af (we hebben ruim 700 leden) is er nu niemand die deze taak 

op zich wil nemen??? 

Wat de voorzitter van de KBO-PCOB ,Manon Vanderkaa , ook schrijft in het laatste 

magazine:  

“Wij hebben geen deskundige nodig, wij zijn de deskundigen. Als vereniging zie ik 

het als onze nobele taak dat wij mensen bij elkaar brengen, Zodat zij hun kennis kun-

nen delen. Dat werkt fantastisch”. 

Daarom doet het bestuur een dringend beroep op u allen: 

Help uw vereniging 

Peter G.L. Numan, secretaris KBO Haarlemmermeer 
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12 september; reünie Midweek Wolvega.  

De midweek en ook de afsluiting was geweldig. Er wordt een fotoreportage 

gemaakt en die gebruiken we als uitgangspunt op onze reünie in het Paro-

chiehuis. Aanvang 14.00 uur, sluiting rond 16.00 uur.  

Iedereen herinnert zich vast wel de geweldige sfeer bij het elkaar weerzien. 

We verwachten alle deelnemers maar bent u verhinderd geef dit dan even 

door aan Bep Everaardt. Was u geen deelnemer maar wilt u de reünie wel 

mee maken? U bent van harte welkom maar laat het Bep even weten i.v.m. 

de voorbereiding. 

 

Nog even terug naar 28 juni 2018:  

De streekbussen staakten drie dagen … 

en daar stonden we dan, op het punt om met 22 deelnemers naar Aalsmeer  

te vertrekken voor een leuke rondvaart. 
Echter, de commissieleden stonden hun mannetje en door rond te bellen wa-

ren er snel zes auto´s beschikbaar om alle deelnemers naar Aalsmeer te bren-

gen en weer terug naar huis. Het is een heerlijke tocht geweest.  

Van de schipper hoorden wij veel belangrijk nieuws over het heden en verle-

den van de seringenteelt en ook veel informatie over de samenhang tussen 

de Aalsmeerse wateren en het Haar-

lemmermeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! 
Deelname bezoek aan het Amsterdamse Bos met de Bosmobiel op 21 augus-

tus is volgeboekt, evenals de dagtocht met Doelen Reizen op 6 september 

naar het Planetarium in Ridderkerk. 
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20 september; Historisch Amersfoort. 
Op donderdag 20 september heeft de evenementencommissie een wandeling 

gepland in het oude centrum van Amersfoort waarbij ook een bezoek aan de 

bekende Koppelpoort niet zal ontbreken. 
 

Na de koffie in de oude stadsherberg 'de Observant' zal de gids ons daar op-

halen voor een 1.5 uur durende wandeling die zal eindigen bij Bistro ’t Kan-

netje’ waar wij onze lunch zullen gebruiken.  

Het tarief voor de wandeling bedraagt € 5 - per persoon,. ter plaatse aan de 

gids te voldoen. De kosten voor de uitgebreide lunch bedragen € 15.50.  

Let op: wij vertrekken vanaf station Schiphol wat ons een overstap scheelt 

en we zullen binnen het uur in Amersfoort arriveren. We verzamelen bij de 

roltrap voor Spoor 3 om 9.25 uur. Vandaar nemen we de trein van 9.36 uur 

naar Amersfoort  

Naar Schiphol reizen kunt u vanaf Hoofddorp Centraal met bus 300 of met 

de trein van 09.19 uur. Aan u de keuze.  

Als u mee gaat, geef dit dan zo spoedig mogelijk op bij Ydi Langenberg of bij 

Piet van de Coevering (i.v.m de reservering) met vermelding van uw e-mail 

of telefoonnummer. Dit uitstapje kan alleen plaatsvinden bij een minimale 

deelname van 10 personen dus wij horen graag van u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden voor alle dagtochten bij voorkeur per mail., zie blz. 16. 
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Voor de echte liefhebbers van André Rieu. 

Na de uitvoering op 28 juli in Kinepolis/Cinemeerse van het zomerconcert 

van André Rieu in Maastricht zal op vrijdag 11 en zondag 13 januari 2019  

in deze bioscoop de uitvoering te zien zijn, op groot beeld, van het bijzonde-

re Nieuwjaarsconcert in Sydney. De belang-

stelling is groot, dus als u interesse heeft 

koopt dan spoedig uw kaartjes. 

Let op: donderdag 20 december gaan we met Doelen naar de Kerstmarkt 

in Osnabrück. Lees onze uitgebreide aankondiging in MeerNieuws 187 of op 

de website kbo-haarlemmer-meer.nl. 

U kunt zich hiervoor nu al op geven bij Ydi Langenberg of Ina Podt .  

Bij voorkeur per mail. De kosten voor deze dag bedragen € 25,-. 

Vertrektijden: 9.00 uur Aalsmeer Dreef, 9.15 uur Hoofddorp Burgumeester 

Van Stamplein. 

De terugreis is vanaf 19.00 uur vanuit Osnabrück. Wij verwachten een grote 

opkomst. Tot ziens! 

 

Wat is er nog meer naast onze eigen evenementen? 
 

Het programmaboekje van Vier het Leven is uit voor de maanden september 

t/m november 2018. Zie de site -4hetleven.nl- en zoek op ‘Hoofddorp’. 

 

Wij zien graag dat u inschrijft op onze eigen programma-onderdelen maar 

wilt u echt iets anders, waarbij u van huis tot huis wordt begeleid naar (b.v). 

een voorstelling in De Meerse of het Oude Raadhuis in Hoofddorp of in Pier 

K in Nieuw Vennep, dan kunt u van deze activiteiten gebruik maken. Voor 

het programma van 4het leven kunt u ook contact opnemen met Piet van de 

Coevering. 
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Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy!  

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen 

(persoonsgegevens) verwerken. Dit is een Europese wet die ook in Neder-

land van toepassing is en de oude Nederlandse WBP-wet (Wet Bescherming 

Persoonsgegevens) vervangt. 

  

Ook KBO-Haarlemmermeer verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om te 

functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid 

bent geworden. 

In het zgn. Privacyprotocol geven wij antwoord op de belangrijkste vragen 

over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-Haarlemmermeer. 

Het bestuur van KBO-Haarlemmermeer is niet verantwoordelijk voor het 

gebruik van deze gegevens door een persoon of instantie aan wie deze gege-

vens zijn verstrekt met toestemming van de betrokkene. 

  

De landelijke KBO-PCOB heeft ook een Aandachtsfunctionaris Gegevensbe-

scherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.  

Veel informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de 

landelijke KBO-PCOB website www.kbo-pcob.nl/avg 

 

Het Privacyprotocol van KBO-Haarlemmermeer kunt u binnenkort terug 

vinden op onze website www.kbo-haarlemmermeer.nl 

                                                                                                                                                                             

Deze informatie kunt u ook opvragen bij onze ledenadministrateur. 

L.F. Gilles 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

tel: 023-5640959 

e-mail: ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl   

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/DZG8V8CF/www.kbo-pcob.nl/avg
http://www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Verkiezingsdebat 

 

Door de samenvoeging van de gemeenten Haarlemmermeer, Spaarnwoude 

en Haarlemmerliede worden er pas op 21 november 2018 in de Haarlemmer-

meer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 

De KBO Haarlemmermeer heeft het plan opgevat en inmiddels het initiatief 

genomen om in nauwe samenwerking met de Stichting Seniorenraad  

Haarlemmermeer (SSH) en verder in samenwerking met alle overige senio-

renverenigingen in de Haarlemmermeer, een verkiezingsdebat te organise-

ren in verband met die komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Via de Raadsgriffier zijn inmiddels alle fracties van de gemeenteraad uitge-

nodigd om hieraan deel te nemen.  

 

Voor het debat zullen een aantal stellingen worden voorbereid, over het  

ouderenbeleid in relatie met de hoofdonderwerpen wonen, veiligheid en 

zorg. Ook u kunt een stelling op één van deze drie onderwerpen formuleren. 

U kunt deze sturen naar: secretariaat@seniorenraad.net. De Seniorenraad 

draagt zorg voor de verzameling en verdere uitwerking van de stellingen, 

die voor de verspreiding aan alle fracties van de gemeenteraad half septem-

ber gereed moeten zijn. Na elk debat over een bepaalde stelling is er gelegen-

heid om vragen te stellen aan de dames en heren politici. U wordt dan ook 

van harte uitgenodigd voor deze avond.  

 

Het voorstel is om voor dit debat de woensdagavond  29 oktober of woens-

dagavond 7 november of de maandagavond 12  november vanaf 19:00 uur te 

reserveren. De definitieve datum en locatie zullen nog nader bekend worden 

gemaakt.” 
 

 

Wim Dijksterhuis. 

mailto:secretariaat@seniorenraad.net
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cursus ‘Klik en Tik’ in de bibliotheek Nieuw Vennep. 
 

 

Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven.  

Informatie van de overheid, belastingaangifte doen, een reis boeken, bank-

zaken regelen, dat gaat tegenwoordig allemaal via internet. Heeft u moeite 

om de weg te vinden op internet? De bibliotheek Haarlemmermeer biedt 

ondersteuning met de cursus Klik & Tik!  

 

Deze cursus helpt u om beter gebruik te maken van de nieuwe mogelijk-

heden van de computer. U leert bijvoorbeeld websites te bekijken, e-mails  

te versturen en hoe u bestanden kunt ‘downloaden’. Er wordt gewerkt in  

een online oefenomgeving, waardoor u de cursus in eigen tempo kunt  

volgen.  

 

De cursus bestaat uit een serie van 7 lessen die op de vrijdagochtend van 

10:00 tot 12:00 uur gegeven worden. De cursus start op 7 september 2018  

en de andere cursusdagen zijn op 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 19 oktober. 

 

Aan het volgen van de cursus zijn géén kosten verbonden. Wel is het aan te 

raden het cursusboek aan te schaffen, de kosten hiervan bedragen € 10,70.  

Er is ruimte voor maximaal 10 cursisten. 

 

Voor inschrijving of meer informatie bel: 0252-620321. 

of kom langs in de bibliotheek! 
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Cursus ‘Werken met de digitale overheid’ in de Centrale Biblio-

theek in Hoofddorp. 

 

Bij de overheid kunt u steeds meer zaken digitaal regelen. Naast de belas-

tingaangifte kun u thuis achter uw computer ook uw donorregistratie rege-

len of u pensioenoverzicht bekijken. Niet iedereen vindt het makkelijk om 

zijn weg te vinden bij de digitale overheid.  

Voor hen is de cursus ‘Werken met de digitale overheid’ ontwikkeld.  

 

Tijdens deze cursus leert u hoe u handige informatie kunt vinden en hoe u 

iets moet aanvragen bij b.v. de gemeente. U leert hoe u huurtoeslag aan-

vraagt, werk zoekt of hoe u een verhuizing doorgeeft. 

U leert ook omgaan met DigiD: uw digitale sleutel voor de overheid.  

Met DigiD kunt u onder andere belastingaangifte doen, uw pensioen bekij-

ken en uw medisch dossier inzien. 

  

De cursus bestaat uit een serie van 4 lessen.  De cursus is gratis en wordt 

gegeven op dinsdagen van 10:00 tot 12:00 uur in de Bibliotheek 

Hoofddorp-Centrale.  

Er start een cursus op 4 september, op 16 oktober en op 20 november 2018 

Aangeraden wordt  om het cursusboek aan te schaffen á € 16,- 

Er is ruimte voor maximaal 10 cursisten. 

  

Inschrijven kan via 023-5664850 of 

klantenserviceHDR@debibliotheekhaarlemmermeer.nl 

of kom langs in de bibliotheek! 

 

Als u naar deze cursus zoekt op de site van de bibliotheek klik dan op  

‘activiteiten’.  

Vanaf 4 september ben ik als vrijwilliger betrokken bij deze cursus, voor in-

formatie kunt u ook mij bellen.  

Zie blz. 18. 

Lida Schutte Caarls.  

. 

mailto:klantenserviceHDR@debibliotheekhaarlemmermeer.nl
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In de bibliotheek Centrale is een kleine expositie te zien rond het thema 

‘Verenigd in Haarlemmermeer’.  

In de vitrines van de bibliotheek zijn materialen afkomstig uit het vereni-

gingsleven binnen de Haarlemmermeer tentoongesteld. 

 

Oranjeverenigingen 

Naast een vaantje van de Oranjevereniging Beatrix in Nieuw-Vennep is er 

ook een diploma van de Oranjevereniging Hoofddorp voor deelname aan de 

gekostumeerde optocht. 

Tevens zijn er diverse trofeeën van klaverjastoernooien uit de periode 1956-

1978. 

Motorclub 

Minder bekend is misschien de motorclub Haarlemmermeer, die in 1948  

officieel erkend is door de KNMV. Het bijbehorende officiële document is te 

vinden in een van de vitrines. 

Ook te bewonderen is de zilveren lauwerkrans uit 1951 voor het eerste club-

team van de motorclub. 

Meisjesvereniging 

Op het beeldscherm wordt een doorlopende diapresentatie vertoond van 

beelden uit het gemeentearchief met o.a.: 

Muziek- en zangverenigingen (Eensgezind, Excelsior en V.O.O.A.), diverse 

sportverenigingen, de knapenvereniging Timotheus uit Nieuw-Vennep en 

de meisjesvereniging uit Abbenes. 

Alle tentoongestelde materialen zijn weer afkomstig van de stichting Meer-

Historie en het Haarlemmermeermuseum De Cruquius.  
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Ons eigen afdelingsblad MeerNieuws 

 

10 x per jaar verschijnt, tegelijk met het KBO-PCOB Magazine, ons  

eigen MeerNieuws en iedere keer slaagt de redactie er weer in een gevuld 

nummer bij u thuis te bezorgen. 

 

Er zijn vaste rubrieken en vaste toeleveraars van kopij. 

Maar weet u, dat u zelf ook een bijdrage mag en kan 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/taaltechnisch hoogstandje te zijn. De redactie van 

MeerNieuws stelt een bijdrage zeer op prijs en zorgt ervoor dat de tekst goed 

wordt verwoord. 

 

Voor elk nummer geldt een inleverdatum, deze datum wordt vermeld op 

blz. 3. 

Een bijdrage kunt u mailen naar de redacteur van ons blad,  

email adres: redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Data Meernieuws 2018:   kopij   bezorging 

Oktober   nr. 189  10sept.  25 sept. 

November   nr. 190  08 okt.  23 okt. 

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

mailto:redacteur-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 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 bussen van de Senioren verenigingen Haarlemmermeer Noord  en Zuid  

rijden ook voor KBO-leden  .                

Deze  bussen kunnen echter alleen blijven rijden met uw steun. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom!  

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

0252-689050      06-50556783 



 17 
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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 

Vacant 

 

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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