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MeerNieuws 192 

Februari 2019 

Katholieke Bond van Ouderen 
Haarlemmermeer 

De belangenorganisatie voor senioren 

 

Het bestuur nodigt u uit voor de ledenvergadering die gehouden  

zal worden op 10 april 2019. Zet het alvast in uw agenda! 
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Inleveren kopij voor het maart nummer (193) van MeerNieuws  

uiterlijk op 11 februari 2019 naar het emailadres van de redactie; 

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Belangrijke telefoonnummers. 

Politie: 

Levensbedreigende situatie 112 

meldingen   0900-8844 

Gem. Haarlemmermeer  0900-1852   info@haarlemmermeer.nl 

Meerwaarde   023-5698888  informatie@meerwaarde.nl 

Mantelzorg en meer  020-3335353  info@mantelzorgenmeer.nl 

Senioren internet café  023-5556335  secretariaat@sich.nl 

Regiotaxi   0900–9343  (aanvraag via de WMO) 

Sensoor    0900-0767  (een luisterend oor) 

Spaarne Gasthuis  023-2240000 

Belangengroep- 

gehandicapten   023-5698881  info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl 

Veilig thuis    0800-2000  huiselijk geweld en financiële  

Spoedpost Spaarne Gasthuis 023-224 23 22 

Blokkeren pas   0800-0312 

mailto:informatie@meerwaarde.nl
mailto:info@mantelzorgenmeer.nl
mailto:info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl
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Beste lezers, 

 

Is er plaats in de herberg? 

Bij Kerstmis horen de verhalen van 2000 jaar geleden, maar ook andere verhalen die 

het gebeuren van toen in deze tijd plaatsen. Ik vertel daarom tijdens ons kerstfeest 

graag een verhaal aan kinderen en kleinkinderen. Dit jaar koos ik er een uit een boekje 

van Nico ter Linden: De geboorte van J.C. en andere kerstverhalen.  

 

“Negen jaar was hij en hij zat in groep 4. Hij had natuurlijk in groep 6 moeten 

zitten, maar Dirk was niet zo vlug. Als ze op het schoolplein een partijtje gin-

gen voetballen, werd hij altijd als laatste gekozen. Ook met zijn hoofd was hij 

niet erg snel. Maar Dirk was wel heel aardig, een goedzak was hij.  

 

Ze gingen op school een kerstspel spelen. “Juf, mag ik Jozef zijn?” vroeg Dirk. 

Maar juf zei: “Nee, ik heb liever dat jij de herbergier bent,” want ze dacht:  

“Als herbergier hoeft hij maar weinig te zeggen, dat kon hij dan makkelijk 

onthouden.” 

Het kerstfeest kwam: vaders, moeders, opa’s en oma’s zaten in de zaal, de 

kerstboom brandde, ze zongen een mooi lied en toen kon het spel beginnen. 

Dirk stond klaar achter de deur van de herberg. Jozef en Maria kwamen aan-

gelopen, heel langzaam, want Maria was moe. Klop, klop, klop. Dirk deed de 

deur open:  

“Wat moeten jullie?” “Wij zoeken onderdak, meneer de herbergier, een plek 

om te slapen. Mijn vrouw moet een kindje krijgen en we zijn overal al ge-

weest. Heeft u een klein plekje voor ons?” 

 

Vragend keek Jozef de herbergier aan. “Alstublieft” zei hij nog. De herbergier 

zei niks, Dirk zweeg. Hij keek naar Jozef, hij keek naar Maria en hij probeerde 

streng te kijken, maar dat kon hij niet. Het was doodstil in de zaal. Jozef zei 

niets, Maria zei niets. En Dirk? Dirk zei ook niks. Maar hij moest wel wat zeg-

gen. O, dacht juf, die domme Dirk, die ene zin kan hij niet eens onthouden. 

Eigenlijk wil ze hem niet voorzeggen , maar ze moest wel. Ze fluisterde: 

“Nee,  

ga maar naar de stal.” Het was net of Dirk haar niet hoorde. Ze fluisterde het 

nog een keer. En zachtjes zei hij, helemaal niet zoals hij het moest zeggen, 

maar goed,  

eindelijk zei hij het dan toch: “Nee, ga maar naar de stal.”  
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Jozef sloeg verdrietig zijn arm om Maria heen en samen liepen ze weg, naar 

de stal. Dirk moest nu de deur van de herberg dichtdoen. Met een bons, dat 

hadden ze zo geoefend. Bom! Maar Dirk deed het niet. Hij keek de twee na. 

En iedereen zag dat er twee dikke tranen langs zijn wangen gleden.  

Hij huilde. Dat moest helemaal niet, dat hoorde niet. Dirk moest een strenge 

herbergier zijn. Maar dat kon hij niet. Hij huilde.  

 

En toen ging het helemaal mis, want opeens riep Dirk - en dat verzon die 

gekkerd zelf, dat hoorde niet in het spel – hij riep: Nee, niet weglopen, kom 

terug, kom maar weer terug, jullie mogen wel op mijn kamer slapen. 

Iedereen was in de war, juf helemaal, zo hadden ze het niet ingestudeerd. 

Het hele kerstspel viel in duigen. Dirk had beter een zwijgende herder kun-

nen zijn, of de ezel. Er waren er die zeiden: “Wat jammer, het kerstspel ging 

dit jaar helemaal mis.” Maar anderen zeiden: “Het ging mis en juist dáárom 

ging het goed, zó goed, dat wij het nooit meer zullen vergeten.” 

 

 

Kerkasiel 

“Jullie mogen wel in onze kerk schuilen,” zeiden leden van de protestantse 

Bethelkerk in Den Haag tegen een Armeens gezin. De familie moet na negen 

jaar Nederland verlaten, maar zolang er een dienst in de kerk is, kunnen ze 

niet worden uitgezet. 

Sinds eind oktober wordt er dag en nacht een liturgieviering gehouden want 

de overheid mag geen kerkdienst onderbreken om mensen mee te nemen. 

Zaterdagavond 29 december werd door pastores en predikanten uit Hoofd-

dorp ingevuld. Onze dochter en ik waren daarbij aanwezig en nog 30 andere 

Hoofddorpers . Door dergelijke activiteiten besef je weer eens dat het goed is 

om je verbonden te weten met de christelijke gemeenschap. 

Wat het voor het Armeense gezin betekent, heeft Hayarpi, de oudste dochter, 

begin december verwoord in het gedicht op de volgende pagina.  
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Al 5 weken lang 

Ik vraag me af 

Hoe dit kan 

Adembenemend 

We bidden al 5 weken 

We zingen al 5 weken 

We leren al 5 weken 

Dag en nacht 

7 dagen per week 

God prijzen 

Loven, aanbidden 

Dit beseffen 

Doet mijn ziel juichen 

Er is vrede in de Bethel 

Er is rust te vinden 

Er is gezelschap 

Er is ontzettend veel liefde 

Als geschenk 

Van God  

 

En het is veilig 

In dit Godshuis, Bethel 

Want wij zijn veilig 

Veilig in Jezus’ armen 

Amen. 

Zie: gedichtenvanhayarpi.wordpress.com 

Els van Dongen-Caarls. 

Hoofddorpse voorgangers dragen de kaars over aan voorgangers uit  

Culemborg.  
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Enkele punten uit de bestuursvergadering van 8 januari 2019: 

• Twee bestuursleden zijn naar de vrijwilligerscentrale geweest en 

hebben zich laten informeren over het plaatsen van vacatures voor 

(o.a.) een voorzitter. 

• Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van de leden-

vergadering die gehouden zal worden op 10 april 2019. 

De agenda moet worden opgesteld, alsook de jaarverslagen van de 

secretaris en de penningmeester en de verslagen moeten worden ge-

drukt en verspreid. 

• De verzelfstandiging van KBO Haarlemmermeer is afgerond. 

U leest daar meer over in dit MeerNieuws  

 

 

 

 

 

Structuurwijziging. 

 

Beste Leden van de KBO Haarlemmermeer, 

 

In MeerNieuws 191 heb ik u geïnformeerd over de structuurwijziging van 

KBO Noord Holland naar KBO Haarlemmermeer. Hierin is geschreven over 

de overschrijving van uw lidmaatschap na 1 januari 2019.  

Wij hebben hierop geen reacties ontvangen dus zijn alle leden vanaf deze 

datum overgeschreven naar de vereniging KBO Haarlemmermeer.  

Behalve de naam veranderd er verder niets voor u.   

Wel horen daar de  nieuwe statuten en een nieuw algemeen reglement bij.  

De statuten zijn vast gesteld door KBO Noord Holland en het algemeen  

reglement moet in de jaarvergadering van 8 april 2019 goedgekeurd worden. 

 

In de loop van januari 2019 zullen we van de bank een nieuwe ten naamstel-

ling ontvangen, het rekeningnummer blijft hetzelfde. 

 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.    

Peter Numan 

Secretaris. 
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Wij gaan er een mooi jaar van maken. 

Midweek 2019 

De Midweek 2019 belooft erg spannend te worden.  

In de periode van maandag 3 t/m vrijdag 7 juni 

verblijven we in Millingen  

a/d Rijn. We zullen een mooi programma in elkaar 

zetten en rekenen op een vol hotel. De eerste dag bezoeken wij de Breierij in 

Beneden-Leeuwen en dit bezoek begint met een leuke introductie en een 

kopje koffie met gebak.  

Hier kunnen liefhebbers uit de groep misschien wel op een professionele 

wijze de ‘catwalk’ betreden….Dan gaan we op weg voor de lunch naar hotel 

Moeke Mooren in het Land van Maas en Waal.  

In de avonduren maken wij kennis met Millingen en omgeving middels een 

voordracht of diapresentatie.  

 

Er zijn nog een drietal tweepersoonskamers beschikbaar en enkele één-

persoonskamers. Deelnemers betalen € 450,- per persoon en de toeslag voor 

een éénpersoonskamer is € 45.-. 

Aanmelden kan nog bij Bep Everaardt, Piet van de Coevering of Frans Hes-

sels (gaarne per email: zie Colofoon). 
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Wat gaan we doen in het eerste kwartaal van 2019. 

 

Vrijdag 22 februari; Museum Het Schip. 

Dit van oorsprong woningbouwcomplex ontworpen door Michel de Klerk, 

behoort tot de top van de architectuurstroming de Amsterdamse School. De 

woningen werden verhuurd door woningcorporatie Eigen Haard en waren 

‘paleizen’ voor de arbeiders van toen. Wie heeft er niet gehoord van de be-

roemde Amsterdamse School, nu komt u achter de finesses. 

In het museum is een tentoonstelling te zien over de wereldberoemde Cata-

laanse architect Gaudí, de overeenkomsten tussen de beide bouwstijlen en 

hoe deze architecten tijdloze schoonheid brachten in verloederde steden. 

Ook zijn er bijzondere objecten te zien die Gaudí ontwierp.  

 

Een ticket kost € 15,- incl. een rondleiding langs het gebouw en de bezichti-

ging van een geheel ingerichte museumwoning. Toegang met museumjaar-

kaart is gratis en dan kost de rondleiding  

€ 5.-.  Bij voldoende deelname krijgen we een privé rondleiding waarvan de  

extra kosten voor rekening van de evenementgroep zijn. Na afloop is er gele-

genheid iets te gebruiken in de lunchroom. Wij verzamelen op Vrijdag 22 

februari om 09.30 uur op het station (bij het winkeltje ) en nemen de trein van 

09.39 uur naar Amsterdam. Dan gaan verder met de bus naar de Spaarndam-

merstraat en lopen dan nog 500 meter  naar het museum.  

Aanmelden zie blz. …...  

Maart; Een rondje Haarlem.   

Wij zoeken nog naar een geschikte dag voor een rondvaart per luxe boot.  

We hebben voorlopige afspraken gemaakt voor dagtochten met  

Doelen Coach. 

 

Dinsdag 30 april; Julianadorp. 

De tulpen staan in bloei en daar gaan we van genieten. We maken een rond-

rit in Julianadorp en brengen een bezoek aan de Poldertuin waar we ook nog 

een bosje kunnen plukken in de Tulpenpluktuin. Kosten zijn € 45.- p.p. 

(incl. koffie/thee, lekkernij, lunch, rondrit en een bosje tulpen).  

Vertrek 08.45 uur vanaf Burgemeester van Stamplein, terugreis ca 16.00 uur. 
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Dinsdag 16 juli; De Vecht en Loosdrechtse Plassen 

We maken een rondvaart over De Vecht en De Loosdrechtse Plassen.  

Aan boord krijgen we koffie en gebak, alsmede een lunch. Langs De Vecht 

staan prachtige kastelen. Tijdens de rondvaart vertelt de schipper over het 

ontstaan van het plassengebied en de historische bezienswaardigheden  

langs De Vecht.  

Vertrek 09.05 uur vanaf het Burg. van Stamplein en de terugreis, via een 

mooie rit, vangt aan ca 14.30 uur. Kosten € 45.- p.p. incl. alles.  

 

Maandag 26 augustus; Visserijdagen in Den Oever.  

De visserijdagen zijn ieder jaar weer een spektakel en het is dan feest in  

Den Oever. We kunnen o.a. gratis meevaren op een viskotter tijdens de vloot-

schouw, gratis visjes proeven en al de sterke verhalen aanhoren van de vis-

sersmannen. In de visafslag staat een grote showtafel waarop  talloze soorten 

vis zijn tentoongesteld. Een lust voor het oog.  

Kosten zijn  € 20.-  p.p.  

Vertrek 08.45 uur vanaf Burg. van Stamplein, Hoofddorp en 09.05 uur ten 

hoogte van AH in Badhoevedorp.  

 

In de loop van het jaar bieden we meer dagtochten aan maar deze keus 

hebben we reeds gemaakt en wij raden u aan snel te beslissen, want  

vol = vol! 

Aanmelden voor alle dagtochten bij voorkeur per mail onder vermelding 

van uw telefoonnummer. Zie blz. 22. 

Midweek 2019. Hotel in Millingen aan de Rijn.   
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De laatste maand van 2018 hebben wij met een goed programma afgeslo-

ten.  

 

We gingen o.a. met de trein naar het Amsterdams Ligh Festival waar we met 

elf deelnemers bij restaurant Loetje verzamelden. Bij de steiger dronken wij 

een warme wijn en maakten kennis met de medewerkers van Lovers 

(vriendelijke mensen, stuk voor stuk). We mochten als eersten de boot op en 

vonden zo mooie plaatsen. Via een ingeplugd kabeltje kregen wij een in het  

Nederlands gesproken toelichting tijdens  de 75 minuten durende vaartocht.  

 

Amsterdam kan er wat van! Gewone verlichting vervlochten in de feestver-

lichting. In de donkere  

avonduren zie je niet alle ongerief maar wel de mooie verlichting van de 

stad. Werkelijk om er stil van te worden.  

Jammer dat niet meer leden met ons mee zijn gegaan want we hebben veel 

plezier gehad. Na afloop van de rondvaart hebben we in een echte Amster-

damse kroeg wat gedronken en gegeten en aan verhalen was er geen gebrek. 

Rond 22.00 uur pakte we de trein terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook gingen we naar Den Haag naar het Binnenhof en de Ridderzaal.  

De trein waarmee wij zouden reizen bleek uitgevallen te zijn. Na heel veel 

heen en weer te zijn verwezen en veel verwarrende informatie zaten wij uit-

eindelijk in de juiste trein en kwamen met de nodige vertraging in de Hof-

stad aan. 
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Op het Binnenhof werden wij ontvangen door een gids die een informatieve 

film over de historie van deze plek liet zien. Daarna klommen we via een 

smalle wenteltrap naar het balkon van de Ridderzaal waar we een goed zicht 

hadden op deze ruimte. Duidelijk zichtbaar waren de tronen maar alles leek 

wel wat kleiner en anders dan we gewend zijn te zien op tv. 

 

Na weer voorzichtig te zijn afgedaald gingen wij via het Binnenhof door naar 

de Tweede Kamer. Alvorens binnen te mogen werden we verzocht onze 

spullen in kluisjes op te bergen en werden wij gefouilleerd op dezelfde wijze 

als voor het vertrek per vliegtuig. Aangekomen in de Tweede Kamer namen 

wij plaats op de publieke tribune met een mooi gezicht op de Kamer.  

De gids vertelde ons uitvoerig waar o.a. ministers, ambtenaren, kamerleden, 

boden en pers hun plek hebben. Helaas was er op dat moment geen debat, 

dit zou pas in de loop van de middag plaats vinden. 

 

Voor we uiteen te gaan hebben we nog wat gebruikt in het gebouw van de 

Tweede Kamer. Hiermee was een einde gekomen aan een interessante och-

tend in de Residentie en gingen de deelnemers richting Mauritshuis, Buiten-

hof of naar het station om weer naar huis te gaan. 

 

 

In vitrines waren maquettes te bewonderen.  
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Dagtocht naar de kerstmarkt in Osnabrück.  

Het is al weer een tijdje geleden dat wij onze jaarlijkse dagtocht naar de 

kerstmarkt maakten, dit keer, met 21 KBO-leden.  

Na een prettige reis van ca. 3 uur arriveerden wij midden in het oude  

centrum van deze bijzondere stad. Uit de bus komend kon je meteen de 

prachtige Mariakerk, de Dom en vervolgens het Raadhuis bezoeken.  

In dit Raadhuis was een mooie maquette te bewonderen van het middel-

eeuwse Osnabrück. In het Raadhuis is ooit de Westfaalse Vrede gesloten. De 

herinnering hieraan wordt levend gehouden door bijeenkomsten waarbij ook 

onze voormalige Koningin Beatrix aanwezig is geweest. 

 

Wij hebben  genoten van de leuke kerstmarktkraampjes met allerlei artikelen, 

van de glühwein, de crêpes, warme chocolademelk, pizza's, alsook van de 

vele mooie winkels, straten en pleinen. Voor de veiligheid was goed gezorgd: 

voor de ingang van het centrum stond een stevige metalen barrière!  

Na een lange heerlijke  middag in dit centrum, vertrokken we voor de terug-

reis die zoals altijd goed was verzorgd door Riet Filius van Doelen Dagtoch-

ten.  Ook alle lof voor de chauffeur.  

mailto:lidaschrama@ziggo.nl
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Wat moet je in het leven loslaten en wat willen we zeker vasthouden?  

Er zijn veel dingen die je door de jaren heen moet (leren) loslaten:  

je jeugd, onbezonnenheid, dromen, je kinderen, geliefden, je gezondheid  

en zelfstandigheid.  

Interessante vraag daarbij is: wat geeft dan houvast? Wat doet er op een  

gegeven moment (nog wel) toe? Als het niet meer gaat om wat je doet en  

wat je kunt, gaat het ten diepste om wie je bent. Als je wereld steeds kleiner 

wordt, wat geeft dan perspectief?  

 

De leiding van dit gesprek is in handen van pastor Leo Mesman (Joannes de 

Doperparochie) en pastoraal werker Mario Boelen (Protestantse Gemeente 

Hoofddorp) 

 

 

Deze middagen worden georganiseerd door de KBO Haarlemmermeer  

i.s.m. de parochie Joannes de Doper. Info: Leo Mesman, tel.06 516 209 39 of 

mesmanleo51@gmail.com.  

SAMEN IN GEPREK over Vasthouden 

en Loslaten  

op donderdag 7 februari van 14.00 tot 

16.00 uur in het Parochiehuis, Kruisweg 

1073, Hoofddorp. Opgave niet nodig,  

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  

 

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 
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Zondagmiddag Podium 

Programma februari 2019 

 

03 februari 14.00 uur  

Badhoevedorp Het Dorpshuis 

The Sentimentalists met Nederlandstalige swingmuziek  

 

10 februari 14.00 uur 

Hoofddorp De Jeugd van Gisteren 

Vrolijke liederen en sfeervolle muziek van de zangers van Waterwijs. 

 

17 februari 14.00 uur 

Nieuw-Vennep gebouw van Pier K 

Blaasmuziek van koperensemble Brazzled! en saxofoonkwartet  

Met Maten. 

 

24 februari 14.00 uur. 

Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 

Zweedse dansen en muziek door dansgroep Lillan en Duo Noord-West. 

 

Kosten: 

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

Kaartverkoop en RegioRijder:  

Toegangskaarten kunnen gereserveerd worden op vrijdag van 9.30 tot 11.30 

uur bij MeerWaarde op telefoonnummer 023–5698873. Ook een rit heen en 

terug met RegioRijder is dan te bestellen. 
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Suggesties uit de ledenvergadering van 23 mei 2018. 

Namens het bestuur Els van Dongen-Caarls 

 

Op de voorjaarsledenvergadering van vorig jaar hebben de aanwezigen in 

groepjes gepraat over activiteiten die we als KBO zouden kunnen onderne-

men. Er werd zeer geanimeerd gepraat, de suggesties zijn gerubriceerd en 

puntsgewijze geef ik aan wat we hebben gerealiseerd of nog gaan doen. 

 

1. Een politiek debat in verband met de verkiezing van de gemeenteraad. 

Zoals u heeft ervaren of heeft kunnen lezen, heeft dat plaatsgevonden op  

5 november en het is een succes geweest. Een positief bijeffect is het feit dat 

we samen hebben gewerkt met andere ouderenbonden van de Haarlemmer-

meer en we willen dat voortzetten. 

 

2. Gezamenlijke maaltijd (bv. stamppot) of high tea. 

Daarvoor zijn drie dingen nodig: leden die dit willen organiseren (deze zijn 

er), een kok en een geschikte ruimte met kookgelegenheid.  

Het Fundament onder de katholieke kerk in Hoofddorp werd als suggestie 

genoemd. Penningmeester Stef Rijke heeft hiernaar geïnformeerd, maar dit 

gaat ons budget te boven. We zijn nu in gesprek met Maatvast voor een van 

hun wijkgebouwen.  

 

3. Gezellig samenzijn. Bij alle activiteiten die door onze KBO worden aange-

boden (soepmiddag, kaarten, rummikub, breien, uitjes, midweek, Samen in 

Gesprek, ledenvergaderingen) is en blijft het streven die gezellig te laten ver-

lopen. 

 

4. Ledenvergadering/bijeenkomst. We merkten tijdens genoemde ledenver-

gadering dat het praten in een klein groepje over een bepaald onderwerp 

werd gewaardeerd. Daarom gaan we daarmee door. “Zoals het nu gaat, vind 

ik het wel gezellig,” zei iemand. 

Wanneer we een organisatie uitnodigen voor een presentatie, zullen we dit 

met de inleider samen voorbereiden. We houden in de gaten dat het onder-

werp op een interessante manier gebracht wordt. Er moet ook  

ruimte zijn om in een klein groepje eigen ervaringen te delen.  

“Waarom twee ledenvergaderingen?” vroegen we ons af. Eén is verplicht 

omdat het bestuur rekening en verantwoording af moet leggen over het afge-

lopen jaar. Dat doen we dus op 10 april. 
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5.En in plaats van vergaderen gaan we aan het einde van het jaar iets gezel-

ligs doen bijvoorbeeld samen eten.  

 

5. Themamiddagen 

Er zijn voorstellen gedaan voor onderwerpen die al op het programma van 

‘Samen in Gesprek’ staan, zoals: een bezoek aan de Heimanshof. Dit gaat 

gebeuren op 11 april. 

Een medewerker van het wijkleerbedrijf en een pastor afkomstig uit de Filip-

pijnen of Indonesië worden uitgenodigd voor het seizoen 2019/2020. 

  

7. Vrijwilligersbijeenkomst 

Over hoe we onze vrijwilligers kunnen bedanken gaan we nog eens goed 

nadenken. 

Rijbewijskeuring bij 75 jaar door Peter Numan. 

Omdat ik nog wel eens vragen krijg hierbij mijn ervaring: 

Vier maanden voor het verlopen van mijn rijbewijs ben ik gaan onderzoeken 

wat er allemaal gedaan moet worden. Via de KBO-website heb ik onder 

‘rijbewijskeuring’ een telefoonnummer gevonden.  

Bij de gemeente heb ik een verklaring á € 35,- van geschiktheid opgehaald 

deze ingevuld en 036-7200911 gebeld voor een afspraak. Over 3 weken kon ik 

terecht bij Amstelring in Hoofddorp voor de keuring.  

 

Inmiddels had ik ook bericht ontvangen van de RDW dat mijn rijbewijs ver-

lengd moest worden.  

De keuring zelf stelt niet veel voor maar het moet wel gebeuren. De bloed-

druk wordt gemeten, de meegenomen urine gecontroleerd op suiker en de 

ogen worden getest  met en zonder bril. Binnen een kwartier stond ik weer 

buiten.  

De arts raadde mij nog wel aan een kopie te maken van de papieren en deze 

aangetekend te versturen. De kosten hiervoor zijn € 8,80.  

 

Volgens de arts  was alles goed maar je moet toch afwachten tot de officiële 

uitslag binnen is. Tot mijn verbazing had ik deze binnen een week van het 

CBR binnen: goedgekeurd!  

Dus kan ik weer vijf jaar verder. Nu alleen nog naar de gemeente om m’n 

rijbewijs aan te vragen.  
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Gevraagd, mensen die …… 

 

Deze rubriek gaan we nu niet invullen.  

Niet omdat de vacatures al vervuld zijn, maar omdat we de teksten aanspre-

kender willen maken.  

Ik schreef u in onze vorige Nieuwsbrief over de cursus Haal meer uit Haar-

lemmermeervoorelkaar.nl, georganiseerd door de Vrijwilligers Centrale Haar-

lemmermeer. 

Als vervolg daarop hebben Martin van Beek en ik een gesprek gehad met 

twee van de cursusleiders. Zij gaven ons goede tips voor het opstellen van 

een advertentie met name voor hun online marktplaats. Deze teksten gaan 

we natuurlijk ook gebruiken voor onze eigen rubriek Gevraagd. 

Behalve dat ze ons tips hebben gegeven, gaan ze ons hiermee ook daadwer-

kelijk helpen.  

Het bestuur hoopt dat deze teksten zo inspirerend en uitnodigend zijn dat 

mensen hierop reageren, zowel leden als niet-leden van de KBO. 

 

Els van Dongen-Caarls   
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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. 

BIJ DE 

Welkom 

- mevrouw M. van der Steeg 

- mevrouw A.A.M. van Loevezijn-van der Hulst 

- mevrouw J.G.M. Ronkes Agerbeek-Müller 

- mevrouw O.F.M. Koning 

- de heer F.T.C. Hokkeling 

- mevrouw C.M. Eekhout 
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Ruimte voor  

uw  

advertentie 
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Welzijn 

Els van Dongen-Caarls 

Pater Damiaanstraat 78 

2131 EM Hoofddorp 

tel. 023-5612273 

email: 

welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Evenementen/activiteiten 

Ina Podt 

Söderblomstraat 32  

2131 GL Hoofddorp  

tel. 023-5625979 

email: 

evenementen@kbo-haarlemmermeer.nl 

Penningmeester 

Stef Rijke 

Waterwolf 67 

2131 HP Hoofddorp 

tel. 023-5630321 

email: 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

Secretaris  

Peter Numan 

Fideliolaan 40 

2152 PS Nieuw-Vennep 

tel. 0252-673587 

email: 

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 

PR&C, Webmaster 

Martin van Beek 

Waddenweg 155 

2134 XL  Hoofddorp 

tel. 06-29293066 

email: 

webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

Ledenadministrateur 

Lo Gilles 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

tel. 023-5640959 

email: 

ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

Voorzitter  

Vacant 

Interim voorzitter 

Els van Dongen-Caarls 

Bestuur 

Redactie MeerNieuws 

Lida Schutte-Caarls 

Lindholm 259 

2133 CT Hoofddorp 

tel. 023-5630600 

email: 

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

PR&C email: publicrelations@kbo-haarlemmermeer.nl 

Redactie nieuwsbrief 

Wim Dijksterhuis 

Söderblomstraat 80 

2131 GM Hoofddorp 

tel. 023-5556734 

email: 

kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl  
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Voorzitter: Ina Podt 

tel. 023-5625979, email: evenementen@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Stedenbezoek/dagtochten 

Mw. I.Podt. tel. 023-5625979, email: evenementen@kbo-haarlemmermeer.nl 

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

Dhr. F. Hessels. tel. 023-5612815, email: hessels@quicknet.nl 

Evenementen/Activiteiten  

Distributeur MeerNieuws 

Martin van Beek. tel. 06-29293066, email: webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 
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