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Beste lezers, 

 

 

Eind september heeft het bestuur een brief gestuurd naar leden tussen de  

50 en 75 jaar. Het waren er iets meer dan 250. Bent u van die leeftijdsgroep 

en kunt u het zich herinneren? 

Wij vroegen aan de geadresseerde of hij/zij interesse heeft om onze vereni-

ging te leiden, of dat hij/zij iemand kent die wij daarvoor zouden kunnen 

benaderen. 

Maar daarna bleef het stil,…… geen telefoon, geen mail……… 

En toen moesten we ons volgende plan in de strijd werpen: de krant  

benaderen.  

Persoonlijk contact werkt het beste. Ina Pot kent Anja Maas, journaliste  

van het HCNieuws, en zij benaderde haar. Peter Numan en ik werden  

geïnterviewd en een week later kwam een fotograaf tijdens onze bestuurs-

vergadering (jammer dat Ina daar niet bij kon zijn). Nu maar hopen dat  

het artikel met de kop KBO op zoek naar voorzitter geplaatst wordt.  

Heeft u het al gezien?  

 

15 November was ik op een kennis- en inspiratiebijeenkomst van de  

Vrijwilligers Centrale Haarlemmermeer. Ik ontdekte dat zij ons tips aan 

kunnen reiken voor onze zoektocht naar een voorzitter, daarom heb ik me 

meteen ingeschreven voor de cursus Haal meer uit Haarlemmermeervoorel-

kaar.nl 

Ik kende deze online marktplaats al langer, maar op deze cursus krijgen 

we tips hoe we optimaal gebruik kunnen maken van dit platform dat  

hulpaanbod en hulpvragen van vrijwilligers bij elkaar brengt. We kunnen 

dan ook mensen benaderen die buiten ons netwerk vallen.  

 

Dat wordt dus onze derde poging. En wanneer dit niet lukt? Dan weet ik 

het niet meer! Ik zal het maar eerlijk zeggen: ik hou de taak van interim-

voorzitter niet vol, naast het werk dat ik al doe voor Welzijn.  

Ook de andere bestuursleden kunnen het er niet bij hebben.   
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Wat zou het fijn zijn als u ook mee wilt denken en mee wilt zoeken. 

Vanwege het gemis van een voorzitter is er geen eindejaarsleden-

vergadering en worden ook onze overleden leden niet herdacht.  

Daarom worden hun namen nu in deze MeerNieuws vermeld met een  

gedicht er bij. 

Rest mij u -namens het bestuur- een fijne en zinvolle decembermaand  

te wensen en voor het jaar 2019 geef ik u een spreuk mee: 

 

Met vriendelijke groeten 

Els van Dongen-Caarls, interim-voorzitter. 

Herinner je gisteren, denk aan morgen, maar leef vandaag. 

Enkele punten vanuit de bestuursvergadering gehouden op 9 oktober: 

 

• Omdat de postzegels elk jaar duurder worden heeft het bestuur 

besloten de leeftijd waarop we verjaardagskaarten versturen te 

verhogen van 75 naar 80 jarigen. We proberen de uitgaven te  

 beperken zodat de contributie niet zal moeten worden verhoogd.  

 Het bestuur vraagt hier begrip voor. 

• Er is een werkgroep geformeerd voor het zoeken naar een voor-

zitter. Hiervoor is inmiddels een brief uitgegaan naar onze leden 

tussen de 60 en 75 jaar, met de vraag of er interesse is de vereni-

ging te leiden. Tot op heden is er geen reactie op gekomen.  

• De nieuwe structuur binnen de KBO NH is besproken. Zie hier-

voor blz. 6. 

• Volgend jaar moet er een nieuwe brochure komen. Hier is over 

gebrainstormd.  

• Er zijn suggesties geopperd om nieuwe leden uit te nodigen el-

kaar te ontmoeten. 
 
 

Volgende vergadering 13 november.  

Peter Numan, secretaris.  
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Beste leden,  
Via de nieuwsbrief nr 45 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken  

met betrekking tot verzelfstandiging van onze vereniging. Inmiddels is bij  

de notaris de oprichtingsakte  van onze vereniging gepasseerd en is de in-

schrijving bij de Kamer van Koophandel in orde gemaakt.  

Dit betekent dat de KBO Haarlemmermeer nu een zelfstandige vereniging 

met volledige rechtsbevoegdheid is maar nog wel lid is van KBO Noord-

Holland.  

 

Tot nu toe was u formeel lid van de KBO Noord-Holland en ingedeeld bij de 

afdeling Haarlemmermeer. Nu wij een zelfstandige vereniging zijn moeten 

wij u wel officieel inschrijven als lid van onze nieuwe vereniging KBO Haar-

lemmermeer. Uw lidmaatschap van KBO Noord-Holland vervalt dan auto-

matisch. De condities van uw lidmaatschap,  

zoals de contributie, de bladen (MeerNieuws en 

Magazine) etc., blijven gelijk en wij blijven al 

onze activiteiten gewoon uitvoeren.  

Ook de ledenservice blijft hetzelfde.  Kortom:                           

 “de KBO blijft de KBO”.  

 

 

 

Zonder tegenbericht uwerzijds schrijven wij u in 

als lid van KBO Haarlemmermeer.  

Hebt u vragen over dit onderwerp of over de nieuwe situatie, dan kunt u mij, 

Peter Numan secretaris, bellen of een mailtje sturen. Mijn gegevens staan ach-

ter in MeerNieuws.  

Wilt u onverhoopt géén lid worden van KBO Haarlemmermeer, meld dat 

dan aan mij vóór 1 januari 2019.  

Dus, als u gewoon lid wilt blijven van KBO, en daar gaan wij eigenlijk wel 

een beetje van uit, hoeft u niets te doen.  

Tijdens de eerst komende jaarvergadering zullen wij het Algemeen Regle-

ment aan u voorleggen voor goedkeuring. Tevens worden de Statuten en het 

Algemeen Reglement geplaatst op de website www.kbo-haarlemmermeer.nl  

 

Met vriendelijke groet Peter Numan, secretaris KBO-Haarlemmermeer. 

http://www.kbo-haarlemmermeer.nl


 7 

 

Gevraagd…. 
mensen die hun vaardigheid/interesse/affiniteit in willen zetten voor onze 

KBO. 

 

Een voorzitter. 

Wij denken aan een man/vrouw: 

die oog heeft voor de belangen van ouderen 

die ook belangstelling heeft voor individuele leden 

die de werkzaamheden van de commissies en werkgroepen waardeert 

en de vrijwilligers kan stimuleren en bemoedigen 

die ieders overtuiging en levensbeschouwelijke achtergrond respecteert 

en zich kan vinden in christelijke waarden, zoals: omzien naar  

 elkaar, gerechtigheid en solidariteit. 

De taken die daarbij horen zijn: 

het leiden van de bestuursvergadering en sommige ledenbijeen- 

komsten 

het onderhouden van de interne contacten zoals boven aangegeven 

het onderhouden van externe contacten waaronder andere organisaties 

die de belangen van ouderen behartigen. 

 

Bezoekers  

die op visite willen gaan bij leden in Badhoevedorp, Nieuw Vennep of 

Zwanenburg.  

Tijdsduur: één dagdeel per maand 

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

 

Een lid van de facilitaire groep van ‘Samen in Gesprek’. 

Deze verzorgt de publiciteit voor de themabijeenkomsten, zet de informatie 

over de bijeenkomst (meestal aangeleverd door de inleider) in een keurige 

lay-out en vermeldt daarbij de praktische informatie. 

Tijdsduur: twee dagdelen per maand (van september t/m mei). 

 

Inlichtingen: Els van Dongen-Caarls. Zie blz. 22.  
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Afscheid van een goede vriend. 

 

30 oktober hebben wij afscheid genomen van Jaap Slijkerman.  

De leden van onze commissie en veel KBO-leden waren aanwezig samen 

met een groot aantal parochianen in de parochiekerk De Heilige Joannes de 

Doper.  

Het was indrukwekkende dienst waar veel herinneringen aan Jaap werden 

opgehaald. Jaap heeft jaren deelgenomen aan het werk van onze commissie 

voor alle leden van de KBO. Zijn laatste levensdagen hebben wij als com-

missie van nabij meegemaakt en Jaap was daar blij om. 

 

Wij missen nu een man van stavast die altijd bijdroeg aan een goede besluit-

vorming. Zijn activiteit voor de Midweken was groot. Wij gaan op zoek 

naar een waardige plaatsvervanger zoals Jaap dat gewild zou hebben.  

Zijn werk zullen wij voortzetten. 

De leden van de Evenementencommissie hebben hun werk graag gedaan 

voor al onze leden van KBO Haarlemmermeer. Zij wensen u een  

  Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar. 
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Ook in 2018 heeft onze commissie veel evenementen aangeboden.  

Velen van u hebben daaraan deelgenomen, echter nog meer leden hebben  

die stap niet kunnen of durven zetten. Dit zou een goed voornemen kunnen 

zijn voor 2019.  

Wij verzorgen graag uw dagje uit of deelname aan de midweek. Let maar op 

onze berichten ook in deze Meernieuws. 

18 december; Kerstconcert. 

De vrienden van het Spaarne nodigen u uit voor het kerstconcert (koorzang) 

in de grote zaal van het ziekenhuis te Hoofddorp. Vanaf 19.00 uur inloop, 

aanvang 19.30 uur. Gratis toegang en na afloop een hapje en een drankje.  

U bent van harte welkom. 

 

18 december; Amsterdam Light Festival. 

Een boottocht door grachten.  

Kijk ook eens op onze site www.kbo-haarlemmermeer.nl en zie:  

‘Nieuwsbrieven’. Onder nummer 45 vindt u alle informatie. Opgave bij  

Pieter Pels of Piet van de Coevering. 

 

20 december; Kerstmarkt in Osnabrück. 

In ons maandblad MeerNieuws nr. 187 en latere nummers vind u hierover 

nadere informatie. Enkele tientallen van onze leden gaan mee, dat kan gezel-

lig worden. Opgave bij Ina Podt of Ydi Langenberg. 

 

3 januari: Kerststallen tentoonstelling in de Hofkerk te Amsterdam.  

Tentoonstelling van kerststallen van over de hele wereld. Dit is voor de  

21e keer dat kerstgroepen worden tentoongesteld. Kosten zijn heel beperkt. 

Reiskosten eigen rekening. Entree € 1,50 incl. een kopje koffie of thee maar 

wilt u er gebak bij dan zijn de kosten € 2.= extra. Opgave bij Piet van de  

Coevering. 

 

 

Aanmelden voor alle dagtochten bij voorkeur per mail. Zie blz 22. 

 

http://www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Kinepolis Cinemeerse 

 

Niet vergeten!! 

11 en 13 januari; André Rieu in de bioscoop.  

De uitvoering van het Nieuwjaarconcert in Sydney.  

Kaartjes kunt u reeds kopen bij Kinepolis, Raadhuisplein 12 in Hoofddorp.  

Niet te lang wachten, de belangstelling is groot. 

Symposium 4 jaar Meer voor Elkaar 

 

In de vorige MeerNieuws schreef ik in het voorwoord over het symposium 

Meer voor Elkaar dat Peter Numan en ik hebben bijgewoond. Uit de terug-

blik die de organisatie ons toestuurde, licht ik een paar items van het zoge-

naamde ‘toekomstplein’. Dit waren tafels waar iedere bezoeker die dat wilde 

voor kortere of langer tijd kon aanschuiven en meepraten met gemeenteamb-

tenaren.  

 

Allereerst de tafel over ouderen, waarin bezoekers de vraag voorgelegd  

kregen:  Hoe kunnen we de groeiende groep ouderen in Haarlemmermeer 

prettig laten leven en wonen? 

Aan deze tafel werden diepgaande gesprekken gevoerd over oud worden  

in Haarlemmermeer.  

Jong en oud hadden daar ideeën en gedachten over. Zo willen we dat de  

oudste ouderen (85+) ook mee kunnen doen aan bijvoorbeeld buurt-

maaltijden. Vaak is deze doelgroep minder mobiel en moeten zij opgehaald 

worden. Er zal steeds meer behoefte zijn aan ‘aanleunwoningen’ bij zorg-

centra, zodat partners samen kunnen blijven wonen. Mensen komen juist met 

elkaar in contact in de buitenruimte. Het is daarom van belang dat mensen, 

ook met een beperking, van een tuin gebruik kunnen blijven maken.  
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Wensen van ‘nieuwe generaties’ ouderen veranderen als het gaat om dag- 

besteding. De standaard bingo past daar wellicht niet meer bij.  

Blijf daarom flexibel in het aanbod.  

 

Eenzaamheid onder ouderen is een probleem. Dat kun je bestrijden door 

een Verzorgingshuis 2.0.  

N.B. Een verzorgingshuis 2.0 is een modern verzorgingshuis waar mensen zelf een 

appartement huren en waar op een doelmatige wijze ook zorg geboden kan worden. 

Verschil is dat de overheid dan niet meer voor het wonen én de zorg betaalt.  

Mensen kunnen de zorg zelf regelen via hun zorgverzekering 

 

Aan een andere tafel vroegen ambtenaren van de gemeente zich af: Hoe 

kunnen we van de inwoners die jeugdhulp of WMO ontvangen horen of 

ze tevreden zijn over de hen aangeboden hulp? 

Het belangrijkste voorstel was dat persoonlijk contact meer inzicht geeft in 

de wensen van inwoners dan de jaarlijkse enquêtes. Voor kwetsbare inwo-

ners zou de vragenlijst korter gemaakt kunnen worden. Ook is het voor die 

doelgroep aan te raden in kleine groepen een gesprek te voeren. Ervarings-

deskundigen kunnen hierbij helpen.  

 

Bij projecten die goed lopen, zoals eetgroepen, is het interessant om een keer 

langs te gaan om te vragen naar de motivatie van deelnemers. De sociaal 

makelaars komen veel in contact met inwoners en zijn daarom een bron van 

informatie als het gaat om ervarin-

gen in de zorg. 

 

Els van Dongen-Caarls 
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Pastor Rob Mascini, deskundig in vroegchristelijke kunst, neem ons deze 

middag mee naar de tijd van Jezus geboorte en vooral naar het oude Rome. 

Hij schrijft daarover: 

“Met u wil ik op zoek gaan naar wat het kerstfeest in het prille begin van het 

christendom betekende. Wij belijden ´God is mens geworden´. Het is een 

unieke belijdenis. Alleen christenen proberen dit te geloven! Voor andere 

godsdiensten is dit een onmogelijkheid! Luisterend naar de oude verhalen en 

kijkend naar kerken, mozaïeken en fresco’s uit de eerste eeuwen kunnen we 

vermoeden wat dit geloof voor mensen betekende. En we realiseren ons dat 

duizenden er hun leven voor gaven.  

Zo kijkend en luisterend zullen we zien dat het geloof in Gods menswording 

ook voor ons in onze maatschappij heel actueel is en inspirerend. Het zal een 

waardige adventsvoorbereiding zijn op Kerstmis.  

En verder genieten we deze middag van foto’s van prachtige en indrukwek-

kende gebouwen en de kunst die daarin te vinden is.“ 

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

SAMEN IN GEPREK over kunst in de 

eerste eeuwen na Christus 

op donderdag 13 december van 14.00 tot 

16.00 uur in het Parochiehuis, Kruisweg 

1073, Hoofddorp. 

 

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

de parochie Joannes de Doper. Daarom komen we bij elkaar in het parochie-

huis aan de Kruisweg  

Opgave is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage voor koffie of thee wordt op 

prijs gesteld. 

Informatie: Coby Bergsma, 023.56.524.00 of j.j.bergsma@live.nl 

mailto:j.j.bergsma@live.nl
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Henk de Groot, bestuurslid van deze vereniging, is vanmiddag onze gast.  

Hij laat ons weten: 

 

“De BGH behartigt de belangen van mensen met een beperking. We  

informeren en oefenen invloed uit met als doel mensen met een beperking op 

een gelijkwaardige, zelfstandige en waardige manier deel te laten nemen aan 

de samenleving. 

Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen, of 

het nu gaat om wonen, arbeid, onderwijs, recreatie, cultuur of vervoer. We 

dienen daarbij verder te kijken dan de fysieke toegankelijkheid van wonin-

gen, schoolgebouwen, werkplekken, publiek toegankelijke gebouwen en 

openbaar vervoer.  

 

De bejegening en acceptatie van mensen met een beperking speelt een even 

cruciale rol, naast beschikbaarheid van informatie, bereikbaarheid en financi-

ële toegankelijkheid. 

Gelukkig is op 14 juli 2016 het VN-verdrag handica’ in werking getreden. 

Daarin wordt aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen 

dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Dit helpt ons enorm, 

maar het zal nog lang duren voordat we ons doel bereikt hebben. 

 

Gemeenschappelijke onderwerpen van de KBO en BGH zijn fysieke toegan-

kelijkheid / zelfraadzaamheid / (langer) zelfstandig wonen / mobiliteit / hulp-

middelen / sociaal netwerk.” 

 

Informatie: Els van Dongen, tel. 023.56.122.73 of evandongencaarls@telfort.nl 

SAMEN IN GEPREK over de Belangen-

groep Gehandicapten Haarlemmermeer 

op donderdag 10 januari van 14.00 tot 

16.00 uur in het Parochiehuis, Kruisweg 

1073, Hoofddorp. 
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Zondagmiddag Podium 

Programma december 2018 

 

9 december 14.00 uur Buitenkaag De Ontmoeting t.o. Hoofdweg 2038 

Fanach speelt Ierse, Schotse en poldermuziek.  

 

16 december 14.00 uur  Nieuw-Vennep gebouw van Pier K 

Angelique en Rolf met het kerstprogramma ‘Cristmas Twinkles’. 

 

23 december 14.00 uur Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 

Koor Voce Vivaci met een feestelijk kerstconcert. 

 

30 december 14.00 uur Hoofddorp De Jeugd van Gisteren Beemsterstraat 4 

Alhambra Revisited; een muzikale ontdekkingsreis naar het Moorse hof-

leven.  

 

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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 Verkiezingsdebat 

 

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018  

hebben de gezamenlijke ouderenbonden: KBO, PCOB, Senioren Vereniging 

Haarlemmermeer-Noord en -Zuid en de Stichting Seniorenraad, op maan-

dag 5 november een verkiezingsdebat georganiseerd. 

 

Doel van het debat was om de senioren in de gemeente Haarlemmermeer  

de gelegenheid te geven om, alvorens naar de stembus te gaan, zich een 

goed beeld te vormen van hoe de verschillende politieke partijen denken 

over onderwerpen die voor ouderen van het grootste belang zijn.  

De werkgroep Verkiezingen van de gezamenlijke ouderenbonden hadden 

daarvoor stellingen opgesteld op het terrein van: zorg en welzijn, wmo/

sociaal domein, wonen en woonomgeving, toegankelijkheid van openbare 

gebouwen voor rolstoelen\rollators en openbaar vervoer. 

Het debat vond plaats in Sociaal Cultureel Centrum De Amazone  

De zaal, die voor het debat was gereserveerd, was niet groot maar al snel 

vulde hij zich met belangstellenden. Uiteindelijk moesten er stoelen en kruk-

ken bijgezet worden om alle aanwezigen een zitplaats te kunnen bieden.  

Overbodig te zeggen dat de grote opkomst de organisatoren blij heeft ver-

rast. 

 

Aan het debat namen elf politieke partijen deel, te weten: HAP, Eén Haar-

lemmermeer, Gezond Haarlemmermeer, D66, Groen Links, CDPV, CU/SGP, 

CDA, PvdA, Forza en de VVD. 

Om beurten mochten de politici hun mening over de verschillende stellingen 

geven en met elkaar in debat gaan, waarbij ook de zaal regelmatig aan de 

beurt kwam om vragen te stellen of zaken aan te roeren die hen aan het hart 

gingen. 

Het zou te ver voeren om inhoudelijk op alle stellingen in te gaan, maar er 

mag geconcludeerd worden dat het een zeer geslaagde avond is geweest met 

een goed, af en toe zeer geanimeerd, debat. 

De organisatoren van deze avond, de gezamenlijke ouderenbonden, kijken 

er dan ook met tevredenheid op terug. 

 

Christine Veling, voorzitter Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord. 
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We gedenken onze overleden leden van 2018 

 

Mw. A.M.B. Beumer   Badhoevedorp 

Dhr. M. Bloem    Hoofddorp 

Mw. A. P.M. ten Bosch   Hoofddorp 

Mw. A.M. Buters-Cavelage  Hoofddorp 

Mw. J. van Dijk-Focke   Hoofddorp 

Mw. W.A. Dijt-Breems   Hoofddorp 

Mw. J. C. Driessen-Vervaart  Hoofddorp 

Dhr. J.P. Fontaine    Hoofddorp 

Dhr. H. van Gils    Hoofddorp 

Dhr. J.J. van Harlingen   Badhoevedorp 

Mw. H.G. Hesseling-van Bakel  Hoofddorp 

Dhr. J.W. Hoogkamer   Hoofddorp 

Dhr. H.A.M. Lokkerbol   Hoofddorp 

Mw. C.M. Mesman-Warmerdam Hoofddorp 

Mw. T.J. Peetoom-Mosk   Hoofddorp 

Dhr. J. Pourchez    Hoofddorp 

Dhr. J. Slijkerman    Hoofddorp 

Dhr. J.J. Smit    Badhoevedorp 

Mw. A.M. Snijder    Hoofddorp 

Dhr. A. Taartmans    Halfweg 

Dhr. A. Theil    Hoofddorp 

Dhr. L. Tosseram    Zwanenburg 

Mw. C.Warmerdam-Broekhuizen Hoofddorp 

Dhr. H.J. Witjes    Zwanenburg 

Mw. B.Koeckhoven-van Haasteren Hoofddorp 
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Een gedichtje van Toon Hermans 

Voor ieder die zijn/haar partner heeft verloren. 

 

Als de stilte komt 

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd, 

de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt 

en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 

En telkens weer zal ik je tegenkomen, 

we zeggen veel te gauw: het is voorbij. 

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 

niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

we zullen samen door het stille landschap gaan. 

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan. 
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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 2019:   kopij   bezorging 

februari   nr. 192  14 jan.   29 jan. 

maart   nr. 193  11 febr.  26 febr. 

april   nr. 194  11 maart  26 maart 

mei   nr. 195  15 april  30 april 

juni   nr. 196  13 mei  28 mei 

juli/aug.  nr. 197  10 juni  25 juni 

september  nr. 198  12 aug.  27 aug. 

oktober  nr. 199  9 sept.  24 sept. 

november  nr. 200  7 okt.   29 okt. 

december  nr. 201  18 nov.  3 dec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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 Afde-

ling 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. 

Nieuwe leden: 

- de heer G.H. Straayer 

- mevrouw C.M.M. Besselink 

- de heer J. van Duijkeren 

- mevrouw L.W. Kampinga 

- mevrouw M. 't Hart-Schippers 

- mevrouw H.E. Huijsmans 

- mevrouw A.M. Bokhove-Roces 

- de heer F. Hessels 

- mevrouw W.M. Hessels-Weehuizen 

- mevrouw A.M.T. Tesselaar-Vogels 

- mevrouw L.Kenbeek 
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Stelt u een bezoekje op prijs of weet u iemand die graag bezoek ontvangt  

bel of mail dan naar: 

Marrie Terlouw,  

tel. 023-5640281 of  

marriekroon@hetnet.nl 

mailto:marriekroon@hetnet.nl
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Commissie Welzijn 

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 

Interim voorzitter 

Mw. E. van Dongen-Caarls 

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  



 23 

 

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 2019 

Mw. B. Everaardt 

Dhr. P. v.d. Coevering. 

Evenementen Commissie  
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