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Inleveren kopij voor het december nummer (191) 2018 van MeerNieuws is 

een week vervroegd, vanwege het feit dat de bezorging een week eerder 

plaats vindt in verband met kerst evenementen. Inleveren kopij dus uiterlijk 

op 19 november 2018 naar het emailadres van de redactie; 

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Zie ook blz. 21 bovenaan. 
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Waarom zou je, als 60plussers  

lid worden van de KBO? 

 

Ja, waarom zou je dat doen als je toch niet meedoet aan activiteiten en als 

je niet verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid of Zilveren Kruis Achmea?  

In het KBO-PCOB magazine staan interessante artikelen en tips  over ge-

zondheid, bewegen, wonen financiën enz., maar dat geven andere senio-

renbladen ook.  Echter…… uw ouderenbond doet meer. 

Belangenbehartiging door KBO-PCOB 

Toen Kees, mijn man, en ik ruim 10 jaar geleden lid werden van de KBO, 

deden we dat omdat we het vanzelfsprekend vinden dat je je aansluit bij 

een belangengroep. In de vakantie kampeerden we in het laagveengebied 

in het zuidoosten van Friesland en beseften we weer eens hoe belangrijk 

het was dat de veenarbeiders zich indertijd organiseerden, want ‘samen 

sta je sterk’. Kees was en is actief binnen het CNV-Onderwijs en na zijn 

pensioen voor de post-actieven.  

 

SAMEN STA JE STERK,  

ook als ouderen. Dat onze bond KBO/

PCOB zich ten volle inzet voor de belan-

gen van ouderen kunnen we lezen op de website www.kbo-pcob.nl.  

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de belangenbehartiging voor 

senioren abonneert u zich dan op de digitale nieuwsbrief KBO-PCOB.nu. 

Deze verschijnt in de regel tweewekelijks. 

De KBO-PCOB laat op verschillende manieren en momenten van zich ho-

ren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van een persbericht of het 

verwoorden van een standpunt in de media. Zij wordt regelmatig ge-

noemd, zowel online en op social media als in diverse kranten, tijdschrif-

ten, radio- en televisieprogramma’s. 

 

 

 

http://www.kbo-pcob.nl


 5 

 

Belangenbehartiging door  

KBO Haarlemmermeer 

 

 

Ook de KBO Haarlemmermeer probeert de belangen van senioren te be-

hartigen. Zo bezoekt Peter Numan de netwerkbijeenkomsten in Nieuw 

Vennep en ik die van Hoofddorp Noord/Oost/Centrum. De bedoeling 

daarvan is dat vrijwilligers en professionals op de hoogte zijn van de 

voorzieningen  en het aanbod van welzijn en zorg in dat gebied en dat zij 

elkaar gemakkelijk weten te vinden. Ook zijn wij beiden aanwezig ge-

weest op een ‘Symposium Meer voor Elkaar’.  

De gemeente schreef in de uitnodiging dat vier jaar ‘Meer voor Elkaar’ een 

periode was waarin veel is veranderd. De gemeente werd verantwoorde-

lijk voor de uitvoering van de WMO en de Jeugd- en Participatiewet. Via 

het zogenoemde Haarlemmermeers model krijgen inwoners die het nodig 

hebben ondersteuning van professionals.  Maar ‘Meer voor Elkaar’ moet 

vooral ook letterlijk worden genomen en daarom gaat het Haarlemmer-

meerse model ervan uit dat inwoners naar elkaar omkijken en zélf hulp en 

ondersteuning organiseren. Professionals en vrijwilligers behoren samen 

tot de helden van ‘Meer voor Elkaar’.  

De gemeente vond het tijd om stil te staan bij wat we hebben bereikt. “Wat 

heeft de samenwerking ons allen gebracht?  Wat voor mooie voorbeelden 

kunnen we delen? En wat kan er beter in de toekomst? We kijken terug, 

maar ook vooruit. Samen met jullie”. 

En dat hebben we gedaan en we kregen alle gelegenheid om onze ervarin-

gen te delen, te vertellen wat goed gaat en wat beter kan. Er werd serieus 

naar ons geluisterd en ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeente aan de 

slag gaat met voostellen die gedaan zijn. 

Ook u krijgt de gelegenheid om uw stem te laten horen en wel tijdens het 

verkiezingsdebat dat op voorstel van de ledenvergadering van de KBO 

wordt georganiseerd. Op dit moment (7 oktober) hebben zich zes politieke 

partijen aangemeld om daaraan mee te doen.  

Els van Dongen-Caarls, interim-voorzitter 
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Bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank. 
Donderdag 25 oktober reizen we af naar Amster-

dam. Enkele tientallen leden gaan met ons mee. 

Het is kort dag, maar wilt u nog mee bel dan met 

Piet van de Coevering (uiterlijk tot 24 oktober 

2018). We vertrekken met de trein van 09:30 uur, 

in Amsterdam nemen we tram lijn 4, richting RAI en stappen dan uit op het 

Frederiksplein. 

 

Bezoek aan het Binnenhof  

Ook voor deze uitdag hebben zich veel leden ge-

meld. We vertrekken met de trein van 09:04 uur en 

wandelen dan rustig richting het gebouw van de 

Tweede Kamer. Bijdrage in de kosten voor rondlei-

ding zijn € 9,50 p.p. en daar komen de kosten voor 

de treinreis nog bij. Heeft u alsnog interesse bel 

dan met Juanita Boon of Piet van de Coevering. 

 

Museum De Hermitage 

In het vorige “MeerNieuws” hebben wij hier 

meer over geschreven. Voor liefhebbers van 

een museum is dit een “Must”. Wij gaan 13 

november (gewijzigde datum) . We vertrek-

ken met de trein van 10:25 uur. In Amster-

dam aangekomen drinken we koffie bij Loet-

je, tegenover het CS , vervolgens gaan we met de metro naar het Waterloop-

lein en dan is het ongeveer nog vijf minuten lopen naar de Hermitage. 

Opgeven bij Juanita Boon of Ina Podt. 
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De Kerstmarkt in  

Osnabrück op 20 december. 

Dit is een zeer geliefde dagtocht. 

Ook wij verwachten veel belang-

stelling, U kunt zich nu nog opge-

ven bij Ydi Langenberg of Ina 

Podt. De kosten voor  vervoer zijn  € 25.= p.p., verblijfkosten voor eigen re-

kening.  We  vertrekken om 09:15 uur vanaf het Van Stamplein. 

 

Kerststallen in de Hofkerk, Linnaeushof 94 te Amsterdam 

Een tentoonstelling van kerstgroepen van 

over de hele wereld en dat voor de 21-ste 

keer. Bij  voldoende  belangstelling gaan we 

daar naar toe op Donderdag 3 januari 2019 

en we worden ontvangen  om 14.00 uur. Kos-

ten zijn voor bezoek tentoonstelling, inleiding, koffie/thee € 1,50. Willen we 

er ook nog gebak bij dan € 2.= extra. De kerk is rolstoeltoegankelijk. Aan-

melden bij Piet van de Coevering. 

 

In de Meerse vindt plaats Route 65. Een 

maand lang historie en vele andere in-

drukken over SPANJE. Echt een manier 

om het kleurrijke Spanje te ontdekken. 

Start van het programma op 8 november. 

Route boekje kunt u vanaf heden bij De 

Meerse afhalen. 
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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 

 

 

In de bioscoop Kinepolis/CineMeerse op 11 en 13 janu-

ari 2019 de uitvoering van het nieuwjaarsconcert in 

Sydney door André RIEU. 

 

 

 

Wat u gemist heeft: 

Op 20 september zijn wij met de trein naar Amersfoort geweest voor een 

stadswandeling. In restaurant De  Observant werden wij verwelkomd 

met  een heerlijk kopje koffie met een schaal koekjes àsorti. Om 11.30 

kwam de gids van het Gilde van Amersfoort ons 

halen voor de wandeling. We hebben veel ge-

hoord over de historie van de stad en de muur-

huizen. Na de wandeling zijn we weer naar de 

Observant gegaan voor een voortreffelijke lunch. 

Op de binnenplaats ook nog even een duwtje 

gegeven tegen het beeld van de stoute non (waarschijnlijk van de hand 

van prinses Beatrix). Hierna weer op weg naar de trein en naar huis. Wat 

jammer dat er maar zeven deelnemers waren. Dank aan Ydi. 
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Commissie Welzijn—Omzien naar elkaar 

Op 21 september kwamen we als nieuw bezoekersgroep-

je voor de eerste keer bij elkaar om afspraken te maken. 

We bezoeken leden die zichzelf melden of door anderen 

aangemeld worden. Dit zijn mensen die een bezoekje op 

prijs stellen bv. omdat ze ziek zijn of vanwege ouderdom 

nauwelijks meer buiten komen. 

Enkele keren per jaar wisselen we ervaringen uit. Deze groep wil ook een 

klankbord voor Els zijn in verband met haar werk als ouderenadviseur/

cliëntondersteuner.  

Mensen in Hoofddorp worden bezocht door Marrie Terlouw en Corrie van 

Dongen, Juanita Boon bezoekt in deze plaats partners van overledenen. 

Els van Dongen bezoekt partners van overledenen elders in de Haarlemmer-

meer. 

Mensen in Vijfhuizen worden bezocht door Anneke van der Putten. 

Lo Gillis houdt de administratie bij. 

We vragen aan leden in Zwanenburg/Halfweg, Badhoevedorp, Nieuw Ven-

nep om KBO-leden in hun woonplaats en dichtbij gelegen kleine kernen te 

bezoeken.  

Wilt u zich bij ons aansluiten, stelt u zelf een bezoekje op prijs of weet u ie-

mand die graag bezoek ontvangt belt of mailt u dan naar: 

Marrie Terlouw,   tel. 5640281 of marriekroon@hetnet.nl 

Els van Dongen,   tel. 5612273 of welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Gevraagd 

Bezoekers die op visite willen gaan bij leden in Badhoevedorp of Nieuw 

Vennep of Zwanenburg, . 

Inlichtingen: 

Marrie Terlouw-Kroon, tel. 5640281 of marriekroon@hetnet.nl 

mailto:welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl
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Hoeveel straatnamen zijn er in Haarlemmermeer? 

Wat is het verhaal  achter deze namen? 

Leo Mesman en Henny Boschman nemen ons deze 

middag mee door jouw straat en veel andere plek-

ken in onze gemeente. Niet alle namen hebben een 

bijzondere achtergrond, maar er zijn toch ook veel 

wegen en straten met een interessant verhaal. 

 

“Er zit vaak meer achter dan je denkt” vertelt ons Henny Boschman…... 

 

Deze middagen worden georganiseerd door de KBO Haarlemmermeer 

i.s.m. de parochie Joannes de Doper.  

 

Hebt u een vraag over een buurtschap of een straat, dan kunt u deze per 

telefoon of mail stellen tot uiterlijk 1 november aan: 

Leo Mesman, tel. 06.516.209.39 of mesmanleo51@gmail.com   

 

 

 

 

SAMEN IN GEPREK over het verhaal 

achter straatnamen in de Haarlemmer-

meer 

op donderdag  8 november van 14.00 tot 

16.00 uur in het Parochiehuis, Kruisweg  

1073, Hoofddorp. Opgave niet nodig, vrij-

willige bijdrage voor koffie/thee. 

Informatie: Coby Bergsma, tel. 
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Het boek voor moeder en dochter (7)  
 
door Els van Dongen-Caarls  

Behalve het boek voor moeder en dochter (MeerNieuws nr. 181 t/m 187)  had ik  

uit de nalatenschap van mijn -in 1913 overleden- grootmoeder een rolletje 

papier dat ‘de zekere en waarachtige lengte van Onzen Lieven Heer Jesu 

Christi’ zou aangeven. Ook hiermee wil ik u weer een kijkje in het verleden 

geven. 

Het zijn vijf aaneengeplakte, met tekst bedrukte stroken papier, openend met 

de aanhef "Zekere en waarachtige lengte van onzen Lieven Heer Jesu Christi" 

- aangetroffen in het H. Graf in 1655 - gevolgd door een uitleg over het nut 

van het bezit van de lengte, een serie gebeden en een goedkeuring door M.S. 

Syben, lib.censor, d.d. 2 juli 1766. 

Dit gebedsrollertje beloofde hen het volgende: 

En welke deze Lengte van onze Lieve Heere bij zich draagt, of in zijn huis heeft, deze 

is verzekerd voor alle zijne Vijanden, zij zijn zienbaar of onzienbaar. En voor alle 

Straat-Rovers, en allerhande Toverij is hij zeker, behoed en bewaard. En geene val-

sche tonge of vals gerugt mag hem ook niet schadigen. En wanneer eene zwangere 

vrouw zulks bij haar draagt, of tusschen de borsten ombind, deze zal zonder groote 

smarte bare, en mag haar niet mislukken in hare geboorte. 

Wat is een afschuwelijk grote teleurstelling voor mijn opa toen zijn vrouw 

bij de geboorte van hun zesde kind overleed en ook het kind het niet over-

leefde. Het gebedsrolletje had hen niet behoed voor deze ramp. Toch bleef 

het rolletje in huis. 

Ruim een eeuw later heb ik dit aan pastor Kees van Lent gegeven. Hij wil op 

Kaageiland een museum voor kinderen realiseren met religieuze boeken en 

voorwerpen. 
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Zondagmiddag Podium 

Programma november 2018 2018 

 

4 november 14.00 uur. 

Badhoevedorp Het Dorpshuis 

Internationaal Dans ensemble Paloina met de voorstelling “Grenzeloze 

Liefde 

 

11 november 14.00 uur 

Vijfhuizen Dorpshuis De Oude Waterwolf, Kromme Spieringweg 436  

Heerlijke klanken door het Haarlems accordeonorkest  

 

18 november 14.00 uur 

Nieuw-Vennep gebouw van Pier K 

‘Festa di Vigorosa’, hoogtepunten uit het 30-jarig bestaan van het koor  

 

25 november 14.00 uur 

Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 

De Whiskeymo’s met het swingende programma ‘Het hangt in de lucht’  

 

2 december 14:00 uur 

Badhoevedorp, Het Dorpshuis 

Dein mee op de vrolijke operette muziek van Vereniging La Musiquette  

Kosten: 

De entreeprijs bedraagt € 5,00 en is inclusief een kopje koffie of thee. 

Kaartverkoop en Meertaxi: 

kaarten zijn zolang de voorraad strekt verkrijgbaar aan de zaal vanaf 13.30 

uur. Reserveren van toegangskaarten en vervoer met de RegioRijder op  

vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 023-569 8873 . 
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 Dank aan onze leden voor uw stem in de  

Rabobank clubkas campagne 

Via een nieuwsbrief en een bericht op 

de website deden wij een oproep aan 

leden met een rekening bij de Rabo-

bank. Door het uitbrengen van uw 

stem kon u een bijdrage verdienen 

voor KBO Haarlemmermeer uit het 

Rabobank Regio Schiphol Coöperatie-

fonds.  

Totaal was hiervoor € 60.000,00 be-

schikbaar. 

Op 3 oktober was de uitreiking van de cheques tijdens een avond in het Ne-

derlands Transport Museum in Nieuw-Vennep.  

Namens het bestuur mochten penningmees-

ter Stef Rijke en bestuurslid Martin van 

Beek een cheque in ontvangst nemen ten 

bedrage van € 698,00. Dit bedrag is dus ge-

heel tot stand gekomen door úw stem.  

 

 

 

Onze oprechte dank dus voor uw deelname.  

 

Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep is een nieuw muse-

um. Het is open sinds 28 april 2018 en zeker een bezoekje waard.  

Kijk ook op hun website www.nederlandstransportmuseum.nl/ 

 

  

http://www.nederlandstransportmuseum.nl/
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GEEN BRUG TE VER …. 

Inleiding 

Op 17-08-1996 probeerde Joes Kloppenburg in de Voetboogstraat in Am-

sterdam een einde te maken aan een vechtpartij. Hij moest dit bekopen met 

zijn leven, want hij werd doodgeslagen door een 21-jarige dronken man, 

die waarschijnlijk ook nog een drug daarbij had ingenomen.  

Het begrip “Zinloos Geweld” is hierdoor ontstaan. 

Gemeente Amsterdam eerde Joes op 26-09-17 door een brug over het Sin-

gel naar Joes te vernoemen. Om ervoor te zorgen dat ook mensen die bv. 

over 100 jaar die brug passeren kunnen weten waaróm die brug Joes’ z’n 

naam heeft gekregen, is op 11-09-18 een bord bij de naam bevestigd met in 

het kort een beschrijving van wat er op 17-08-96 gebeurde. 

De KRO/NCRV maakte van laatstgenoemde gebeurtenis opnamen, die 

verwerkt gaan worden in het eerste deel van een 4-delige TV- serie, ge-

naamd “TROOST”.  Dat eerste deel wordt, naar verwachting, op 29-11-18 

uitgezonden. 

Wat doet zo’n ramp met je? 

Je leeft in een roes. Er gebeurt dan zóveel, terwijl mijn energie weggeëbd 

is. Bovendien kom je met allerlei gerechtelijke aspecten in aanraking. En 

dáár weer bovenop blijkt hoe verschillend mijn vrouw en ik met ons ver-

driet blijken om te gaan. Verwijten over en weer.  

Gevolg daarvan is ook nog een gevecht om onze relatie heel te houden en 

daarvoor ontbreekt de energie. 
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Hoe dan verder? 

Mede omdat zowel mijn vrouw, Afra en ik voldoende nuchtere mensen 

zijn, is het ons, met vallen en opstaan, gelukt onze levensdraad weer op te 

pakken. 

Maar de schaduw, die sinds die noodlottige dag over ons hele leven hangt, 

verdwijnt nooit.  

Ons is zóveel ontnomen: met welke lieve vrouw zou Joes zijn leven gaan 

delen? Zouden zij gezegend worden met een of meer kinderen, respectieve-

lijk kleinkinderen. Onze stamhouder is ons ontnomen. 

Na zo’n anderhalf jaar meende ik weer wat energie 

“over” te hebben, d.w.z.  ik kon ook iets anders gaan 

doen dan overleven.  

Ja, wij hebben levenslang en de dader heeft effectief 

5 ¼ jaar gevangen gezeten. 

Samen met de beste vriend van Joes hebben wij 

Stichting Kappen Nou! opgericht.  

Doelstelling 

“Bewustmaking”, dat is de spil waar alles om draait. 

Ik voelde het als mijn missie te trachten te voorkómen dat anderen, vooral  

jongeren, het zóver laten komen dat zij niet meer weten wat zij aan het 

doen zijn. In de mate waarin ik anderen kan behoeden voor wangedrag, 

kreeg ik het gevoel dat Joes z’n dood MINDER ZINLOOS zou zijn/worden. 

Middel 

Ten behoeve van die bewustmaking heb ik gedurende 10 jaar in heel het 

land heel wat lezingen gegeven.  

Of zij inderdaad agressie en/of geweld hebben weten te voorkómen, is mij 

niet bekend. Natuurlijk ontvang ik nooit zo’n bericht: 

“Gisteravond stond ik op het punt iemand eens flink aan te pakken, maar 

door uw lezing van vorige week heb ik daarvan afgezien”. Nee, zo naïef 

ben ik niet. 

Dader 

Met de dader hebben wij nooit persoonlijk contact gehad. Daar hadden/

hebben wij ook geen behoefte aan, gegeven het feit dat hij ons nooit enige 

spijt heeft betuigd.  
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Zijn situatie thuis was verre van normaal. In feite heeft hij nooit de kans ge-

kregen om het goede te doen, vooral omdat zijn ouders hun verantwoorde-

lijkheden niet of nauwelijks hebben genomen, áls zij die al kenden. 

Het feit dat, als gevolg daarvan, wij onze (enige) zoon hebben verloren, dát 

vreet aan je! Daarom heb ik meer moeite met die ouders dan met de dader. 

Groep 

De dader behoorde tot een groep van oorspronkelijk 5 jongens/jonge man-

nen. 

Veel groepsgenoten beseffen niet dat zij MEDE-VERANTWOORDELIJK zijn 

voor gedrag van een of meer andere groepsgenoten.  

Deze verantwoordelijkheid is inmiddels wettelijk vastgelegd en heeft tot ver-

oordelingen geleid. 

Troost 

Wat en wie gaf ons troost?  

In de familiekring vooral Afra’s zus, Ria. 

In de vriendenkring buurvrouw Miep. Beiden hadden bijna dagelijks contact.  

Ook in de kerkgemeenschap ondervonden wij vormen van steun.  

Iemand van Slachtofferhulp stond ons met raad en daad bij.  

Maar ook van voor ons onbekenden, die de moed hadden Joes ter sprake te 

brengen. 

Niet te vergeten de bloemen die door anderen bij het gedenkteken in de Voet-

boogstraat (bij het Spui) gelegd werden. 

 

Afra en Jan Kloppenburg oktober 2018. 
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De rollator door Dick de Boer. 

Omdat de mens veel ouder wordt dan vroeger verandert zijn levens-

wijze, zo ook zijn vervoersmiddel. Eerst ging het te paard daar kon 

men niet veel aan sleutelen, alleen de smid voor hoefijzers. Op je eerst 

gekochte fiets uit de winkel zat geen versnelling, licht of bel. Nu zijn 

ze elektrisch. Daarna bewonderde je de auto in de showroom en later 

kocht je misschien een luxe uitvoering met een comfortabele weglig-

ging. Nu is dit alweer uit en gaat het veel meer om de  elektrische 

technieken en computersystemen die er in zijn verwerkt. Nu kijk ik in 

etalages met bewondering naar een rollator met een boodschappen-

mandje in vele kleurvariaties. Het wordt het meest beeldbepalende 

vervoermiddel in de stad: een lichtgewicht opvouwbaar karretje dat 

je evenwicht opvangt en waar je op kan zitten als je moe bent. Eén 

met zelfcontrole systeem en ingebouwde technieken dat zichzelf me-

chanisch over de drempels of stoepen kan tillen met elektrisch zwaai-

licht als je de weg oversteekt.  

 

(lees verder op pagina 18) 

‘Koffieochtend Met’ 

Iedere derde maandagochtend van de maand is er in het Nieuwscafé 

van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale (in Het Cultuurgebouw) een 

‘Koffieochtend Met’ voor senioren. Een lid van de KBO had mij daar-

op opmerkzaam gemaakt en door haar kreeg ik een mail van Marco 

Langen, de organisator. Deze keer werd gevraagd om een persoonlijk 

verhaal te vertellen aan de hand van een voorwerp.  

Ik houd van verhalen van anderen en van zelf verhalen vertellen, dus 

ging ik op maandag 17 september naar de bibliotheek.  

Een van de vaste gasten daar is Dick de Boer. Hij heeft een blog waar-

op hij zelf gemaakte verhalen zet. Hij las ons het verhaal ‘de rollator’ 

voor. Ik vond het een vermakelijk verhaal en vroeg hem of ik het 

mocht opnemen in ons KBO-blad. Dick vond het een eer dat een van 

zijn verhalen in een ouderenblad zou komen te staan en dus kunt u er 

ook van genieten. 

Els van Dongen-Caarls 
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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 Commissie PR&C er weer in  

een gevuld nummer bij u thuis te bezorgen. 

 

Er zijn vaste rubrieken en vaste toeleveraars van kopij. 

Maar.. u kunt zelf ook een bijdrage leveren. 

Heeft u een onderwerp waarvan u denkt dat het best interessant kan zijn 

voor de leden van ook uw KBO, schrijf daar dan eens over. 

Het hoeft geen literair hoogstandje te zijn. De redactie van MeerNieuws  

stelt een bijdrage zeer op prijs en zorgt ervoor dat de tekst goed wordt ver-

woord. 

Voor elk nummer geldt een inleverdatum: 

Data MeerNieuws 2018:   kopij   bezorging 

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

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

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

Waar je je adres of bestemming in moet stellen op het ingebouwde naviga-

tiesysteem zodat hij je thuis brengt als je bent vergeten waar je woont, zo-

dat je alleen maar achter deze ondersteunende benenwagen hoeft te lopen 

zonder na te denken. 

 

Dick de Boer 

mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
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Inschrijfformulier 2018/2019  

Katholieke Bond van Ouderen   

Hierbij meldt/melden ondergetekende(n) zich aan als lid van 

de KBO Afdeling Haarlemmermeer. 

 

 

De heer : voorletter(s) en achternaam 

………………………………………………………….…………………………. 

Geboortedatum ………………………………………………………………….. 

Mevrouw : voorletter(s) en achternaam  

…………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum...………………………………………………………………... 

Adres……………………………………………………………………………... 

Postcode / Woonplaats…………………………………………………………. 

Telefoonnummer………………………………………………………………... 

E-mailadres……………………………………………………………………… 

 

Het lidmaatschap bedraagt € 25,- per persoon, per jaar. 

U wordt vriendelijk verzocht de contributie binnen 2 weken na aanmelding 

over te maken. op rekening nr. NL86 RABO 0344 5148 62 t.n.v. KBO te 

Hoofddorp. 

Handtekening(en)………………………………………………………………. 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is: 

Ziektekostenverzekering bij: 

*Zilveren Kruis Achmea       Ja / Nee 

*Zorg en Zekerheid       Ja / Nee 

*Ik maak gebruik van een collectiviteitskorting   Ja / nee 

 

Heeft u een hobby of een bepaalde vaardigheid die u wel eens wilt in-

zetten voor de KBO? 

Welke hobby/vaardigheid ……………………………………………………. 

 

U kunt dit formulier opsturen naar: 

Ledenadministratie KBO Afdeling Haarlemmermeer; zie blz.. 

Het formulier scannen en e-mailen kan ook. 
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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 

• Dhr.   F. Hessels 

• Mevr. W.M. Hessels-Weehuizen 

• Mevr.  A.M.T. Tesselaar-Vogels 
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Wijzing in de verschijningsdatum van het laat-

ste KBO-PCOB-magazine en MeerNieuws van 

2018  

In sommige publicaties eind 2017/begin 2018 heeft gestaan, dat het laatste 

nummer zou verschijnen op 11 december. Omdat er signalen waren, dat 

dat te laat zou zijn voor het publiceren van bijvoorbeeld kerst-

evenementen, heeft KBO-PCOB besloten de datum een week te vervroe-

gen.  De juiste datum is dus 4 december 2018. 

Heeft u vragen over de bezorging? Neem contact op met Martin van 
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Commissie Welzijn 

Mw. E. van Dongen-Caarls 

Pater Damiaanstraat 78 

2131 EM Hoofddorp 

Tel: 023-5612273; email: 

wezijn@kbohaarlemmermeer.nl 

Afgevaardigde  

Activiteiten Commissie 

Mw. I. Podt 

Söderblomstraat 32  

2131 GL Hoofddorp  

tel. 023-5625979; email  

inapodt@gmail.com 

Penningmeester  

Dhr. S. Rijke 

Waterwolf 67 

2131 HP Hoofddorp 

Tel: 023-5630321; email: 

penningmeester@kbo 

haarlemmermeer.nl 

Secretaris  

Dhr. P. Numan 

Fideliolaan 40 

2152 PS Nieuw-Vennep 

Tel: 0252-673587; email: 

secretariaat@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 

Ledenadministrateur 

Dhr. L. Gilles 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

tel: 023-5640959; email: 

ledenadministratie@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 

Redactie nieuwsbrief 

Dhr. W. Dijksterhuis 

Söderblomstraat 80 

2131 GM Hoofddorp 

Tel: 023-5556734; email 

kbonieuwsbrief@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 

Mw. J. Boon, tel: 023 5616626 

Midweek 2018 

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

Mw. B. Everaardt. 

Evenementen Commissie  
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