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Van de voorzitter 
 

Afgelopen week was ik op bezoek bij de themabijeenkomst "Veilig 
zelfstandig wonen" in Badhoevendorp.  Samen met Martin van 
Beek en Jan Kloppenburg hebben we ons best gedaan om on-
ze  KBO  Haarlemmermeer op de kaart te zetten. Met name Mar-
tin stond daar onze organisatie zo goed mogelijk over het voet-
licht te brengen. We hebben folders en tijdschriften uitgedeeld 
en af en toe was er wel iemand die echt belangstelling toonde 
voor onze organisatie. We stonden er gebroederlijk met de PCOB 
Haarlemmermeer. De happening was georganiseerd door de Stich-
ting Seniorenraad Haarlemmermeer. Ik trof daar Wim Dijkster-
huis ,onze voormalige bestuurssecretaris. Hij had als secretaris 
van de genoemde Seniorenraad de zaak prima op poten gezet. 

Er zijn vele bezoekers geweest die allemaal langs de verschillende 
kraampjes liepen om zich te laten voorlichten over de verschillen-
de activiteiten die er zoal in de Haarlemmermeer op sociaal maat-
schappelijk terrein plaatsvinden. Vele maatschappelijke belangen 
organisaties waren vertegenwoordigd. Jong en oud kwamen zich 
op de hoogte stellen van wat er zoal werd geboden. 

Het thema van de bijeenkomst was veilig zelfstandig  wonen. Ik 
ben zelf bij de verschillende inleidingen aanwezig geweest. Er was 
het verhaal van Tom Horn de wethouder Zorg Welzijn en Wonen. 
Hij benadrukte vooral dat het voor iedereen belangrijk is zich op 
het ouder worden voor te bereiden. Het is daarbij belangrijk te 
kijken of je huis ouderdom proef is. De mens is ten slotte zelf 
verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen zodat 
je zo lang mogelijk in je eigen huis kunt blijven wonen. 

De woning corporatie  Ymere was aanwezig om uit te leggen hoe je 
je kunt  inschrijven bij Woningnet.  Voor ouderen die een huurwo-
ning van Ymere hebben en die bv kleiner willen gaan wonen is het 
belangrijk om zich in te schrijven op Woningnet. Daar kunnen ze 
zich registreren en kijken wat de mogelijkheden zijn om een aan-
gepaste woning te krijgen die bij hen past.  
 

 

 



 

 

 

 

Er was ook een uiteenzetting over veiligheid die werd verzorgd 
door de politie van de Haarlemmermeer. Zij benadrukte vooral 
dat ouderen op moesten passen voor mensen die hen willen afper-
sen of bedriegen. Een vaak voorkomend oplichtingsmiddel is de 
zogenaamde babbeltruck. Wees op u hoede als er bv. twee men-
sen  bij u binnen willen komen met een of andere smoes. Als u 
mensen niet kent, laat hen nooit binnen en laat hen zich legitime-
ren. .  

Ik vond zelf de presentatie van de stichting Expeditie Slim Thuis 
het meest leerzaam en het meest interessant. Er werden allerlei 
slimme hulpmiddelen gepresenteerd die het leven in en om het 
huis makkelijk maken.Met name als je wat ouder gaat worden is 
het handig om allerlei technische faciliteiten in je huis te laten 
installeren die je leven een stuk makkelijker maken. 

Kortom ik vond het een geslaagde middag.  

 

Johan Naron 
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Veranderingen  
in het ledenbestand 

 Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als u wijzigingen die nuttig zijn 
voor de ledenadministratie zoals een overlijden, een adreswijziging binnen 
of buiten de Haarlemmermeer, EEN NIEUW E-MAIL- ADRES of een OPZEG-
GING van het lidmaatschap tijdig doorgeeft of laat doorgeven aan onze le-
denadministrateur Vincent van Rhoon Adres:Atletiekstraat 53, 2143CA 
Hoofddorp, tel:0235612229  

 of per e-mail ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

 Opzegging van het lidmaatschap dient te schriftelijk te geschieden vóór 1 
december van het  lopende jaar 

De bus van de SvHN  rijdt ook voor KBO -leden uit  Haarlemmermeer .               De bus 
kan echter alleen blijven rijden met uw steun. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom!  
In Hoofddorp—Zuid (Nieuw Vennep—Rijsenhout—Abbenes—Zwaanhoek) rijdt 

de SvHZ met een eigen Bus van de Stichting Senioren Samen op Weg. Ook 

deze bus is beschikbaar voor KBO leden. 

Bel  voor Nieuw Vennep e.o. 

H’meer zuid: 
0252-689050 

Bel voor Hoofddorp e.o. 
H’meer Noord: 
06-50556783 



 

 

 
Najaarsledenvergadering op                    

29 november 2017 
  

Het Bestuur van de KBO Haarlemmermeer nodigt u hierbij van 
harte uit voor het bijwonen van de najaarsledenvergadering.  

Event Centre Fokker 
IJweg 1094 Hoofddorp 
Aanvang 14.00 uur  

De zaal is open vanaf 13.45 uur 
                                AGENDA 
1. Opening met een inspirerend moment 
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Notulen ledenvergadering van 24 mei 2017                                       
De notulen zijn ook opgenomen in KBO ‘Meer’ Nieuws nummer 180 

van oktober 2017.     (De notulen liggen ook ter inzage voor 
aanvang van de vergadering.) 

5. Bestuursverkiezing 
Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende bestuursleden 
aftredend: 
1. voorzitter Johan Naron; Hij stelt zich niet herkiesbaar.  
2. Vincent van Rhoon ; Hij heeft er 2 termijnen opzitten dus niet 
herkiesbaar.  
6. Evenementencommissie                                                                                                 
De voorzitter van de Evenementencommissie Piet van de Coeve-
ring zal het stokje overdragen aan Jaap Slijkerman 
En we kijken terug naar de verschillende activiteiten welke het 
afgelopen jaar georganiseerd zijn en kijken vooruit naar activitei-
ten van het komende jaar.                       
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
Na de sluiting zal mevrouw Vivienne Otto van de gemeente ons een 
uitleg geven over de socialekaart van de gemeente Haarlemmer-
meer. 
De socialekaart is een website van de gemeente waar u van alles 
kunt vinden over: Geldzaken, werk, gezin, gezondheid, wonen of 
activiteiten in uw buurt.  
Daarna is er een drankje om verder met elkaar gezellig te praten. 

Wij rekenen op een grote opkomst. 
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Notulen van de voorjaarsledenvergade-
ring 24 mei 2017 in Event Center Fok-
ker, IJweg 1094, Hoofddorp.                                            

 
 

 

Aanwezige bestuursleden; 

Voorzitter Johan Naron, Penningmeester Stef Rijke, Secretaris 
Peter Numan, (Els van Dongen-Caarls) en  Ledenadministratie 
Vincent van Rhoon. Webmaster Martin van Beek   

 

1. Opening door de voorzitter Johan Naron 

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze ergade-
ring.  

Mededelingen:                                                                                                        
We zouden vandaag officieel afscheid nemen van Jan Kloppen-
burg maar helaas, hij is op vakantie. Jan was een zeer actief lid.  

De voorzitter maakt zich grote zorgen over het bestuur. Hij 
heeft diverse keren een oproep in ‘Meer’ Nieuws geplaatst voor 
nieuwe bestuursleden. Als het zo doorgaat zijn er op 1 januari 
2018 nog maar 3 bestuursleden: secretaris, penningmeester en 
voorzitter PR en Communicatie. Ook de redacteur moet helaas 
stoppen met het maken van ‘Meer’ Nieuws. Hij maakt ‘Meer’ 
Nieuws nog één keer. De voorzitter doet nogmaals een dringen-
de oproep, meld je aan en vooral vrouwen zijn gewenst.  ER 
MOET WAT GEBEUREN, WE MOETEN IN AKTIE KOMEN.   

 

2. De K van Katholiek en de C van Christelijk  

Overweging van de voorzitter Johan Naron   

De voorzitter geeft een overzicht hoe het in de loop van de tijd 
is gegaan met het katholieke geloof, ook als instituut. Maar het 
gaat niet zozeer om het instituut kerk, maar om een levende ge-
meenschap, beweging. 

Ook zegt hij dat we als katholieken de boodschap van het evan-
gelie uit hebben te dragen, dat we ons vooral in moeten blijven 
zetten voor de kwetsbare medemens,  



 

 

zoals voor hen die vereenzamen en voor de  vluchtelingen.  
Het geloof blijft z’n invloed houden op ons leven en op het 
leven om ons heen.  

Hij leest twee Bijbelteksten voor die voor hem van bete-
kenis zijn: een tekst van Paulus over de liefde en de Berg-
rede uit het evangelie van Mattheüs. 

Deze zijn van belang voor alle mensen van alle tijden over 
de gehele wereld. 
 

Onderstaand een gedeelte van de tekst over de liefde: 

“Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de lief-
de niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cim-
baal. (………) De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde 
is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets. 
Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf 
niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade 
niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt 
vreugde in de waarheid. (……) Deze drie dingen blijven al-
tijd bestaan: geloof, hoop en liefde; maar de liefde is het 
voornaamste”. 
 

Herman Broek: Ik kijk als 80-plusser met een kritische 
blik naar het instituut kerk. Zeker de “K” van katholiek zit 
ook in mijn DNA en zal daar niet uit verdwijnen. Maar de 
tijd waarin ik alleen maar hoorde hoe ik diende te gehoor-
zamen en te luisteren is evenmin weg te spoelen. Jammer, 
dat ons niet geleerd werd ook zelf na te denken maar we 
vooral moesten luisteren naar donderpreken. Goed dat die 
tijd voorbij is en we nu de handen ineen kunnen slaan met 
gelijkgestemde christenen om samen de mooie verhalen uit 
onze religies te beleven en vorm te geven in onze tijd.  
 

Els van Dongen is optimistischer over de katholieke kerk 
dan enkele jaren geleden, dat komt door paus, Franciscus. 
Barmhartigheid is zijn sleutelwoord. Voor ons als KBO is 
de vraag:  Wat doen wij met de ”K” van katholiek. Hoe kun-
nen wij onze identiteit waarmaken. Daarop zullen we een 
antwoord moeten vinden. 
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3.  Vaststelling van de agenda 

   De agenda hoeft niet aangepast te worden.  
 

4.  Ingekomen en uitgaande stukken 

11 leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering.  

Totaal waren er 43    leden aanwezig. 
 

5  Notulen ledenvergadering van 30 november 2016  

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen dus zijn ze goed-
gekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 

Toelichting op punt 9 Ton van Puyfelik: Het invullen van de belas-
ting is ondanks het stoppen van 3 ‘invul ’leden toch gewoon doorge-
gaan. Er hebben zich 3 nieuwe  mensen aangemeld om te helpen bij 
het invullen van de belastingen. Er zijn geen mensen buiten de 
boot gevallen.   
 

Herman Broek: stelde dat nieuwe KBO-leden niet door de 
“uitstappende belastinginvullers” geholpen konden worden en dus 
buiten de boot zouden vallen. Inmiddels hebben zich nieuwe belas-
tinginvullers aangemeld, die wel de regels van de KBO-PCOB vol-
gen, zodat nu inderdaad zowel “oude als nieuwe” KBO-leden gehol-
pen kunnen worden.   
 

Mevr. Schönhage;  heeft een aanvraag gedaan voor het invulling 
van haar belasting maar heeft geen antwoord gekregen. Zij heeft 
nu wel een nieuwe belasting invuller gevonden. 

6.Financieel verslag 2016  

(Balans 31-12-2016 en exploitatie overzicht 2015-2017) 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, dus wordt het verslag goedge-
keurd. 

7.Verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2016.   

Piet van de Coevering en Bep Everaardt hebben de kas gecontro-
leerd en zijn erg tevreden hoe het er uitziet. Het was erg gezel-
lig. De kascontrolecommissie verzoekt de vergadering om het be-
stuur décharge te verlenen. Dit wordt met applaus bevestigd.  
 

8.Exploitatie en begroting 2017                                                                           
In het verslag staan op bladzijde 17 verkeerde jaartallen vermeld! 
Dit moet zijn exploitatie 2016 en begroting 2017. Verder goed-
gekeurd  



 

 

Pauze 
 

9.Verkiezing kascontrolecommissie 2017 

Piet van de Coevering is aftredend en wordt bedankt. Bep Ever-
aardt en Herman Broek zullen volgend jaar de kas controleren. 
Mevr. de Boon heeft zich aangemeld als reserve lid van de kas-
commissie. 
 

10.Jaarverslag 2016  (Door de secretaris) 

Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag. De secretaris 
heeft ook geen aanvullingen. De voorzitter is tevreden met zijn 
werk en er klinkt applaus. 
 

11.Informatie van de evenementencommissie.  

De voorzitter van de evenementencommissie geeft een verslag 
en vertelt wat er het afgelopen jaar heeft plaats gevonden en 
een overzicht van de nog te verwachten dagtochten en een mid-
week  naar Valkenburg.                                     

Waar zijn we zo al geweest: Soldaat van Oranje.  

In grote lijnen vertelt hij waar we nog naar toegaan:  Frans Hals 
museum Haarlem, Dagtocht naar Franeker, Arboretum Rotter-
dam, Terschelling, Futureland Rotterdam, Kerstmarkt Antwer-
pen, en het bijwonen van een gemeenteraadsvergadering.    

*Onze grote vraag is: Hoe komen we in contact met de tiental-
len nieuwe leden  ?? 
 

12.Presentatie nieuwe website (Door webmaster Martin. 

De webmaster laat op een scherm zien welke mogelijkheden er 
zijn om door de site heen te surfen. De commissie is ongeveer 
een jaar bezig geweest om deze site te maken zoals hij nu is. De 
oude website was gekoppeld aan de site van KBO Noord-Holland. 
Nu hebben we een eigen website, alleen voor de afdeling Haar-
lemmermeer. Alle berichten die in ‘Meer’ Nieuws staan, staan nu 
ook op de nieuwe site. Alle tabbladen worden een voor een door 
genomen.  Het contactformulier komt bij de secretaris binnen 
en deze stuurt het door naar de desbetreffende commissie.  

Herman Broek: Wordt de website veel bekeken?  En wie heeft 
een computer?  2/ 3 van de leden bekijken de site. Is er angst 
voor het onbekende? 
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13.Toekomst KBO Haarlemmermeer 

In het begin van de vergadering heeft de voorzitter dit pro-
bleem al aangehaald.  

Oproep voor nieuwe bestuursleden, een voorzitter en redacteur 
voor ‘Meer’ Nieuws. Er komt nog één ’Meer’ Nieuws uit o.l.v. Wim 
Dijksterhuis.   

Ook hebben we een reserve webmaster nodig. En ondersteunen-
de leden.  

Hoe gaan we verder?  Als ‘Meer’ Nieuws wegvalt, hoe lossen we 
dat op. Ga plannen maken en ga in gesprek met de 40 personen 
die vrijwilliger zijn.  In  de volgende bestuursvergadering zal er 
over gesproken worden en er komt een plan. Het bestuur moet 
kordater zijn. 

Bedankje voor Wim 
 

14 Rondvraag 

Martin Verbeek die ook de distributie verzorgt van Nestor is op 
korte termijn op zoek naar leden die Nestor willen en kunnen 
rondbrengen. Frida Kennis is de nieuwe bezorgster van ‘Meer’ 
Nieuws voor rayon 3 

In de volgende ‘Meer’ Nieuws komt een overzicht van voor welke 
rayons reservebezorgers gevraagd worden.  
 

Herman Broek: Heeft het bestuur al een plan A of B hoe we 
verder gaan als de aanvulling van bestuursleden niet lukt?  

Ook nu geeft de voorzitter aan dat het grote zorgen zijn.   

Verder geen vragen voor de rondvraag. 
 

15 Sluiting 

De voorzitter bedankt Wim Dijksterhuis nogmaals voor alles 
wat hij heeft gedaan voor de vereniging. 

De voorzitter sluit om 16.00 uur de vergadering en bedankt ie-
dereen voor zijn aanwezigheid en ook collega-bestuursleden en 
nodigt een ieder uit om een glaasje te blijven drinken. 



 

 

De Evenementen in de laatste maanden van 2017. 
 

De bustocht naar  Futureland  (2e 
Maasvlakte) was zeer geslaagd. 
Een verslag van deze trip kunt u 
lezen op de website van KBO 
Haarlemmermeer. Deze week zijn 
we met tientallen KBO-leden te 
gast in de Russisch-Orthodoxe 
kerk in Amsterdam. Verslag hier-
van zult u ook kunnen lezen op de 
website. 

 

Het bezoek aan de Kathedraal Sint BAVO  

vindt plaats op donderdag 9 november. 
Aanvang rondleiding 11.00 uur. We gaan 
met bus 340 van 10.10 uur (van Stam-
plein) en stappen uit bij de  halte Tem-
pelier-straat uit. Vandaar 8 minuten lo-
pen naar de BAVO. Bij voldoende belang-
stelling verkennen we na afloop nog een 
leuk gedeelte van Haarlem. Aanmelden 
bij: Ydi Langenberg (023 5619947) of bij 
Piet van de Coevering (023 5570194) 

 

Bezoek aan de Kerstmarkt in Antwerpen op 16 december. 

De inschrijving verloopt zo goed, dat we een “eigen bus” hebben 
gevraagd. Nog een 6-tal deelnemers kan worden ingeschreven. 
Heeft u belangstelling? Wacht dan niet langer en laat dat even 
weten aan Piet vd. Coevering of Bep Everaardt. Vertrek 08.15 uur 
Burg. Van Stamplein. Kosten voor  vervoer € 25.= p.p.  Kosten voor 
(lunch, lekkere hapjes en drankjes, kadootjes)  zijn voor eigen re-
kening. Speciaal voor deze keer ook een opstapplaats in Nieuw 
Vennep (Witte kerkje). Tijdstip volgt later. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.instagram.com/p/BZGrsX0ncgz/media?size%3Dl&imgrefurl=http://www.rkbavo.nl/&docid=6kgUWM-ne0pL_M&tbnid=qLunZe2Ds_hQpM:&vet=10ahUKEwj7ovv069HWAhWGZlAKHZtlBIUQMwhVKCYwJg..i&w=1080&h=1080&bih=524&biw=938&q=Kathedral
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://droomhome.nl/images/stories6/droomhome_kerstmarkten_overzicht_kerstevenementen_kerstfairs_kerstbeurs_kerst_countryfair.jpg&imgrefurl=http://droomhome.nl/kerst/kerstmis-woonideeen/kerstmarkten-kerst-evenementen-overzi
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Bezoek aan de Yakult fabriek in Almere. 
 
Bij voldoende belang-
stelling gaan we op  22 
november in de middag 
opnieuw naar deze pre-
sentatie. Yakult is een 
klein flesje met een 
groot verhaal. Wil je dit 
zelf doorgronden? In de 
fabriek kun je precies 
zien welke avonturen het 

wereldberoemde flesje Yakult al sinds 1935 heeft beleefd. We 
vertellen je van alles over onze fascinerende geschiedenis en 
leiden je uitgebreid rond langs de verschillende onderdelen van 
het productie-proces. Je ziet bijvoorbeeld hoe de flesjes in een 
razend tempo afgevuld en gedopt  
worden. Natuurlijk kun je tijdens de 
rondleiding ook Yakult proeven en ga 
je naar huis met een goedgevulde  
goodiebag. Vertrek circa 11.30 uur. 
Inschrijven kan tot 10 november bij: 
Bep Everaardt of Piet  v.d. Coevering. 
Buskosten zijn nog niet bekend, maar 
worden beperkt gehouden. Mogelijk 
komen we langs een toeristische route 
terug. 
 
Midweek 2018 naar Wolvega van 4 tot 8 juni. 
 
Na de geslaagde midweek van dit jaar in Valkenburg hebben we 
voor 2018 weer een mooie midweek gepland. We gaan van 4 tot 
8 juni 2018 en de reis gaat naar WOLVEGA en wel naar Hotel 
Holland Inn. De belangstelling is  al groot. Het excursiepro-
gramma zal spoedig worden ingevuld. Het belooft weer een ge-
zellige midweek te worden. Heeft u ook zin om mee te gaan? 
Meldt u aan bij Jaap Slijkerman (023 5626062 )of Bep Ever-
aardt (023 5615898). Denkt u aan een annuleringsverzekering 
voor het geval dat u op het laatste moment “verhinderd” bent? 
 
Ervaar de Raad. Donderdag 19 oktober zijn we naar de Raads-
vergadering geweest. Wilt u ook eens mee? Bel Bep Everaardt 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aZdnUhx1&id=4FF9323491774CF27FFCF2B99E96E10D405E571F&thid=OIP.aZdnUhx1frTUUyxkWdTRtQElCl&q=www.hotel+holland+Inn&simid=608006936681055767&selectedIndex=29


 

 

Onze culturele agenda voor komend jaar( een goed begin). 

Wij hebben ons voorgenomen melding te maken van mooie voorstel
-lingen en bijeenkomsten in  ons tweede lustrumjaar. Kern daarin 
zal zijn “op eigen gelegenheid” voorstellingen in de Cinemeerse en/
of De Meerse bij te wonen.                                   

De evenementen-commissie wil graag de aandacht vestigen op 
SPECIAL’s van de Cinemeerse. Daar wordt op de avond van     5 
December de uitvoering van het ballet De Notenkraker vertoond, 
live vanuit Londen in onze bioscoop geprojecteerd. (Gedanst door 
The Royal Ballet). Aanvang 20.10 uur. Deze productie wordt in 
honderden bioscopen tegelijk uitgezonden. U krijgt echt het ge-
voel daarbij aanwezig te zijn in de Royal, zo wordt u betrokken.!!!! 

De plot:  

Het is kerstavond. De familie Stahlbaum viert groot feest. Klok-
slag acht arriveert een mysterieuze gast: Drosselmeijer, de peet-
vader van de jonge Clara, maar ook een goochelaar en speelgoed-
maker. Hij heeft een notenkrakerpop meegenomen, maar de kin-
deren interesseren zich er niet voor. Behalve Clara. Ze is meteen 
weg van de kleine houten man. ’s-Avonds sluipt ze stiekum naar 
beneden om met de pop te spelen. Tot haar  verbazing komt hij 
tot leven en neemt hij haar mee op een magisch avontuur. 

Het is het volmaakte ballet voor de decembermaand. Niet alleen 
van-wege de kerstsfeer en de dansende sneeuwvlokjes, maar ook 
vanwege de verrukkelijke muziek van Tsjaikovski. 

Leuk om er samen naar toe te gaan. Het is echt een beleve-
nis!!!!.   

Op Dinsdagmiddag 12 December wordt De Notenkraker herhaald. 
Aanvang  14.00 uur. Bij binnenkomst krijgt u bij beide voorstellin-
gen koffie of thee met wat lekkers aangeboden 

Kosten : De avond voorstelling kost €21,50. De middagvoorstelling  
kost € 17,50 (Consumpties inbegrepen). 

Kaarten voor de Cine Meerse zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de 
kassa, geopend vanaf  10.30 ( tel. 023-3031030 ). U kunt zelf re-
serveren, maar de kaarten dienen 2 dagen voor de uitvoering te 
worden afgehaald. Ongetwijfeld zult u meer KBO-leden bij deze 
uitvoering tegen komen.  
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IN de vorige KBO ”Nieuws” hebben wij reeds geschreven over 
de FILMS voor senioren, elke dinsdag en donderdagmiddag.. Dit 
kunt u nalezen op de website KBO-Haarlemmermeer. Leuk om 
samen te ondernemen.  (In het volgende KBO “Meer-nieuws” 
vindt u info over  de opera Rigoletto op dinsdag 16 januari 
2018). 

Er is nog veel meer moois samen te beleven, bijvoorbeeld: 
Interessante museum-tentoonstellingen in de komende maan-
den: 
Utrecht Catharijneconvent LUTHER nog tot 28 januari 2018 
Leiden Rijksmuseum voor Oudheden “Nineveh, hoofdstad van  
Assyrië”  in de schijnwerpers. Tot 15 maart 2018. MJK gratis. 
Over de tentoonstelling “Hollandse Meesters” in de Hermitage 
schreven wij in KBO meer”-nieuws nr. 179. (tot 27 mei 2018 te 
zien). 
Route 65. In november worden in en bij De Meerse voorstellin-
gen, lezingen, films etc. op het thema Indonesië gegeven. Zeker 
interessant. Het programmaboekje kunt u nu reeds afhalen bij 
de Meerse. 
 
 
Samen in Gesprek 
Donderdag 09 november brengen we een bezoek aan het kerk-
centrum ‘de Lichtkring’ in Toolenburg. 
De Lichtkring is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeen-
te in Hoofddorp. Op hun website schrijven ze:  
In de Lichtkring hecht men veel waarde aan kerkmuziek en de 
inbreng van gemeenteleden. De diensten hebben een oecume-
nisch accent, een zoektocht naar God, met ruimte voor persoon-
lijke beleving. 
We worden ontvangen door dominee Coen Wessels die ons een 
rondleiding zal geven door het kerkgebouw. En, zoals als de site 
ons belooft, zal er ook aandacht zijn voor muziek en zang. 
We zijn welkom van 14.00 tot 16.00 uur  
Adres: Lunenburgdreef 70, Hoofddorp 
 

Donderdag 14 december spreken we over de vraag ‘Kan er spra-
ke zijn van voltooid leven?’ 
Carla van Drie, verpleeghuispastor, en Mario Boelen, ouderen-
pastor, zullen vanuit hun professie dit gesprek leiden. Zij ver-
tellen over hun ervaringen met ernstig zieke patiënten en hun 
wens om te mogen sterven. Tijd: 14.00 tot 16.00 uur 
Informatie voor beide middagen: mesmanleo51@gmail.com of  

mailto:mesmanleo51@gmail.com


 

 

 

ZONDAGMIDDAGPODIUM HAARLEMMERMEER 

Programma november 2017 

 

5 november 14.00 uur Badhoevedorp Het Dorpshuis 

Kijk- en luisterplezier met operette ensemble La Musiquette 

 

12 november 14.00 uur Vijfhuizen Dorpshuis De Oude Wa-
terwolf, Kromme Spieringweg 436 

Traditionele en recente zeemansliederen door de Roaring 
Fifties 

 

19 november 14.00 uur Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 

Wieteke van Dort met ‘Kun je nog zingen’ en Tante Lien 

 

26 november 14.00 uur Zwanenburg Cultureel Centrum De 
Olm 

‘Tussen hemel en aarde’, Balinese dansen door dansgroep 
DwiBhumi 

 

De toegangsprijs bedraagt € 5,00,    

inclusief een kopje koffie of thee.  

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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Dank Lieve Mensen 

voor uw belangstelling 

Zo langzamerhand popel ik weer om activiteiten voor onze afdeling 
op te pakken. Het gaat goed met mij, de kankercellen uit mijn 
borst zijn verwijderd en ik heb nog steeds geen bijwerkingen van 
de hormoonpillen.  

Ik heb  veel  kaarten, mails, telefoontjes en bezoekjes gehad. Ge-
weldig! Dank jullie daar allemaal hartelijk voor. Eerlijk gezegd 
voelde ik me daar soms wat ongemakkelijk onder want ik had niet 
het idee ziek te zijn. Ook de operaties heb ik met gemak onder-
gaan, behoudens een infectie, maar mijn lichaam heeft deze zelf 
onder controle gekregen. Datzelfde gevoel had ten aanzien van de 
KBO, ik had best wat kunnen doen.  Maar mensen, wat heeft het 
me goed gedaan: die rust in m’n hoofd. Ik moest niets, geen voor-
bereidingen, geen bezoekjes, geen vergaderingen, geen contacten 
met zorginstanties.  

Zoals ik u al schreef in ‘Meer’Nieuws van april/mei hebben mijn 
zus Lida en ik gewerkt aan Kroniek van de familie Caarls, twee 
eeuwen familiegeschiedenis. 

Doordat ik daar nu meer tijd voor had, is het nu klaar en kunnen 
we het boek presenteren. 

De presentatie vindt plaats op: 

zondag 19 november om 14.00 uur 

in het Fundament onder de R.K. in Hoofddorp. 

Ben u geïnteresseerd in geschiedenis en/of genealogie dan bent u 
van harte welkom.  

Laat het mij dan wel weten: evandongencaarls@telfort.nl of 
023.5612273 

Ik voel me bevoorrecht dat ik weinig hinder van de ziekte heb on-
dervonden, maar ik houd er rekening mee dat er nu een moeilijker 
periode aan kan breken. Eind oktober gaat de bestraling beginnen.  
Ik zal enkele weken elke werkdag drie minuten bestraald moeten 
worden. Dat gebeurt in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, 
maar gelukkig in de locatie Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Dus 
nog maar even wachten met mijn plan: het opzetten van een com-
missie WELZIJN. 

        Els van Dongen-Caarls 

mailto:evandongencaarls@telfort.nl


 

 

Secretaris  
Dhr. P.G.L. Numan 
Fideliolaan 40 
2152PS Nieuw Vennep 
Tel: 0252-673587 
Email:secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Dhr. W. Dijksterhuis                
Söderblomstraat 80 
2131GM Hoofddorp 
Tel: 023-5556734.  

Bankrelatie:Rabobank   
IBAN . NL86RABO034.45.14.862  

Webmaster en distributeur 
Nestor en KBO “Meer” Nieuws 
De Heer M.J. van Beek 
Waddenweg 155 
2134XL  Hoofddorp 
Telefoon 023 5635335 / 06 29293066 
e-mail: webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 
 

Voorzitter 
Dhr. J.A.M. Naron 
Lisserweg 720 
2165 AV Lisserbroek 
Tel: 0252-414678 
E-mail: johannaron44@gmail.com 
Voorzitter@kbo-haarlemmermeer.nl 

Penningmeester/Eindredactie KBO ‘Meer’ Nieuws 

Dhr. S. Rijke     
Waterwolf 67 
2131 HP Hoofddorp 
Tel: 023-5630321; email: 
penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 
redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Ledenadministrateur 
Dhr. V. van Rhoon 
Atletiekstraat 53    
2134 CA Hoofddorp 
Tel: 023-5612229 
E-mail:ledenadministatie@kbo-haarlemmermeer.nl 

Vrijwillige Ouderen Adviseur 
Mevr. E. van Dongen-Caarls 
Pater Damiaanstraat 78 
2131 EM Hoofddorp 
Tel: 023-5612273 
E-mail: evandongencaarls@telfort.nl 
Voor gesprek en persoonlijk advies 

Stedenbezoek: Bel of mail: 
Dhr. P. van de Coevering (VZ EC) 
023-5570194, of  
p.vandecoevering@ziggo.nl 
of Ydi Langenberg  
023 5619947 of  Lang0200@hetnet.nl 
Of Bep Everaardt  
023 5615898 of benfeveraardt@quicknet.nl 

Museum-commissie: 
Bel of mail: 
Ina Podt 
023 5625979  of ipodt@kpnmail.nl 
Ydi Langenberg  
023 5619947 of Lang0200@hetnet.nl 
Suus Reijers  
023 5641455   of suusreijers@quicknet.nl 

Midweek 2017 organisatie 
Bel of mail: 
Jaap Slijkerman 
023 5626062, jaap.slijkerman@kpnmail.nl 
Bep Everaardt  
023 5615898, benfeveraardt@quicknet.nl 

Voor overige evenementen kunt u contact opne-
men met ieder lid van de EC dat daarbij ge-
noemd is. 

 Lid 
De heer H. Broek 
Verbeekstraat 51 
2134DX Hoofddorp 
Telefoon: 023 5270106. email: 
kbo-nieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl 

Webmaster en distributeur  
Nestor 
De Heer M.J. van Beek 
Waddenweg 155 
2134XL  Hoofddorp 
Telefoon 023 5635335 / 06 29293066 
e-mail: webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 
 

mailto:Lang0200@hetnet.nl
mailto:benfeveraardt@quicknet.nl
mailto:ipodt@kpnmail.nl
mailto:Lang0200@hetnet.nl
mailto:suusreijers@quicknet.nl
mailto:jaap.slijkerman@kpnmail.nl
mailto:benfeveraardt@quicknet.nl


 19 

 

     



 

 


