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Katholieke Bond van Ouderen 
Afdeling Haarlemmermeer 

De Belangen Organisatie 

voor Senioren 

KBO ’Meer’ Nieuws Nummer  173  feb. 2017 

Over vluchtelingen werk 
Bladzijde 9 

In 
 
 
met de PCOB stellen we ons de vraag 
 
“Hoe kunnen we de K van Katholiek en 
de C van Christelijk in de huidige tijd 
nog waarmaken?”  
 
Zie pagina 16 voor details 
 

Commissie 

 
Waar stond dat  

bericht ook alweer 

Zie pagina 7  

voor het antwoord 

 

 

 

 

Pagina 8 en 9 

Breng uw stem uit 

op de  

KBO  

Haarlemmermeer 

zie pag.14/15 



 

 

 

 

Hier had 

Uw  

Advertentie 
 

kunnen 

staan 
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Achter de bestuurstafel: 
 
Ik ben een paar weken weggeweest naar Frank-
rijk. Ik heb daar feest gevierd met vele Franse 
wijnboeren en natuurlijk veel goede wijn gedron-
ken.  

Mijn vrouw en ik brengen meestal onze vakantie door in de Bour-
gogne in Frankrijk en dat is de streek van goede wijnen. 

In het dorpje waar we vaak verblijven wordt één keer in de 25 
jaar een groot feest gevierd. Het is het feest van de 
H.Vincentius, de patroonheilige van de wijnboeren. Het hele dorp 
was versierd.  

De dorpelingen hadden 2 jaar aan de  voorbereiding gewerkt.   

Ons huis was versierd met duizenden papieren bloemen in geel en 
oranje en op het balkon en op het terras stonden een  twaalftal 
poppen gekleed in de klederdracht van begin twintigste eeuw.. De 
voorbereiding had jong en oud dichter bij elkaar gebracht. Samen 
hadden ze er iets moois van gemaakt. 

Honderdduizend mensen waren gedurende twee dagen door het 
dorp getrokken om te genieten van de fijne sfeer. Mensen maak-
ten  voor het eerst kennis met elkaar  en al drinkend van de goede 
wijnen werden ze vrienden voor het leven. Kortom de sfeer was 
fantastisch.  

Ik moest toen ook denken aan onze KBO Haarlemmermeer waar 
we  bij allerlei activiteiten bij elkaar komen en van elkaar genieten 
of het nu bij het kaarten is, bij een lezing of bij een midweek va-
kantie . 

Het gaat  bij ons in de KBO uiteindelijk altijd om ontmoeting. Via 
onze website, via Meernieuws en via onze elektronische nieuws-
brief proberen we zo goed mogelijk met u te communiceren. Ik 
hoop dat u onze communicatie kanalen echt gaat gebruiken. Onze 
vrijwilligers hebben er veel tijd in gestoken. 

De samenwerking tussen PCOB en KBO krijgt op het gebied  van 
belangenbehartiging hoe langer hoe meer body. Samen zijn we 
sterk!! 

Wilt u zich laten helpen bij uw belastingaangifte dan kan de KBO 
Haarlemmermeer u daarbij helpen via haar vrijwillige belasting 
adviseurs. (Red. zie ook elders in dit blad op pagina 8 en 9) 

 



 

 

De landelijke parlementsverkiezingen komen er aan. Op landelijk 
niveau laten KBO en PCOB van zich horen en zij zullen via de media 
voor uw belangen opkomen. Er hebben vele bezuinigingen plaats 
gevonden. Mooie woorden  als participatie hebben niet kunnen ver-
hullen dat vele ouderen het moeilijk hebben. Ik raad u aan te gaan 
stemmen in maart en stem op de partij waarvan u denkt dat ze het 
best voor uw belang opkomt! 

 

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 
ledenadministrateur 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 

Weer een item over e-mail? Ja maar nu een 
waarschuwing en goede raad, want: 

Het e-mailgedrag en de discipline voorzichtig met e-
mailadressen om te gaan is bij sommigen ver te zoe-

ken. We zien e-mails passeren waarop een afzender …tig perso-
nen heeft gekopieerd die met het onderwerp GEEN BAL te ma-
ken hebben. Vandaar onze oproep:  
Alvorens u op de sent-knop drukt, denk dan even goed na of u 
daar geen personen mee lastig valt die niets met het onderwerp 
te maken hebben. En, Is het echt nodig iemand een kopie te zen-
den.  OK. Is dat niet nodig laat het zenden van kopieën dan 
achterwege. 

 



 

 

ZONDAGMIDDAGPODIUM  
     HAARLEMMERMEER 

 
Omdat het programma aanbod van het zon-

dagmiddagpodium niet altijd synchroon loopt met de ver-
schijning van dit blad, leek het ons een goed idee om alvast het ge-
hele voorjaarsprogramma te presenteren. Bewaar deze pagina dus 
goed! 

Programma voorjaar 2017 

26 februari 14:00 uur Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 
Mind the Midgie met fijne folkmuziek 

5 maart 14:00 uur Badhoevedorp Het Dorpshuis 
Italiaanse Taferelen, ondeugende literaire verhalen door verteller Nilo 
Berrocal 
12 maart 14:00 uur Buitenkaag De Ontmoeting, ter hoogte van 
Hoofdweg 2036  
Vrolijke liederen van de zangers van Waterwijs 
19 maart 14:00 uur Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 
Philip Paar met ‘Tour de Toon’, mooie liedjes van Toon Hermans 
26 maart 14:00 uur Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 
‘Met Andere Oogen’ vertelt door Bram van der Vlugt & Co 
2 april 14:00 uur Badhoevedorp Het Dorpshuis 
Circus Acrobatico met een wervelende show ‘Schatjes & Schoffies’ 
9 april 14:00 uur Vijfhuizen Dorpshuis De Oude Waterwolf, Kromme 
Spieringweg 436 
Trio Trabant speelt hartstochtelijke Hongaarse en zigeunermuziek 
17 april(2e Paasdag)14:00 uur Zwanenburg Cultureel Centrum  
De Olm 
Van opera tot musical en álles wat daar tussen zit van Rolf en Angelique 
23 april 14:00 uur Nieuw Vennep Gebouw van Pier K 
‘Mond dicht, oren open!’ Point Quiet met  Amerikaanse folkmuziek 
30 april 14:00 uur Hoofddorp De Jeugd van Gisteren 
Harald Veenstra zingt ‘Oranje Boven’ 
 
De toegangsprijs bedraagt nu € 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 de taxidienst Regiorijder is dan te bestellen. 
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Waar stond dat berichtje ook alweer? 

 

Heeft u dat ook wel eens dat u een item uit 

een KBO  ‘Meer’ Nieuws wilt teruglezen, 

maar u zit dan met de vraag: “Waar ligt die ook al weer?” of “heb 

ik hem soms weggegooid?” 

Of u wilt zelfs een nummer van vorig jaar lezen, waarvan u zeker 

weet dat u die al heeft weggedaan?  

Geen nood. 

Op onze nieuwe website zijn oude nummers nog “gewoon” te lezen. 

Ga met uw browser naar het internet en typ in de adresbalk de 
volgende link: 

http://www.kbo-haarlemmermeer.nl/meernieuws/   

en alle beschikbare ‘Meer’ Nieuws-exemplaren komen in beeld. 

Als u vervolgens klikt op een plaatje, dan  wordt het betreffende 
nummer in een apart venster geopend. 

De exemplaren van 2016 en 2017 zijn hier op deze manier op te 
vragen. 

Wilt u een exemplaar uit oudere jaren? Laat dat even weten via 
het contactformulier op de home-pagina. 

 

N.B. 

Op uw PC of tablet dient wel een reader voor pdf-bestanden geïn-
stalleerd te zijn. 

 

Commissie PR&C 

 

 

Commissie 

http://www.kbo-haarlemmermeer.nl/meernieuws/


 

 

De Belastingservice Ouderenbonden is al vele 
jaren een zeer gewaardeerde service van leden 
aan andere leden. De Belastingservice is een sa-
menwerkingsproject van de ouderenorganisaties 
ANBO, PCOB en Unie KBO zowel op landelijk, 
provinciaal, plaatselijk als afdelingsniveau.  

Als u gebruik wilt maken van de belastinghulpen van 
de KBO, heeft u in de Nestor van november 2016, (bladzijde 30 en 31)  
al kunnen lezen over de veranderingen waar u mee te maken krijgt in 
2017  

Subsidie vervalt 
De eerste verandering is dat vanaf 201 7 de subsidie die de bonden 
ontvingen voor de organisatiekosten van de Belastingservice vervalt. De 
Belastingdienst levert in 2017 alleen nog een bijdrage aan de scholing 
van de Belastinginvullers. Dit betekent dat voor de financiering van de 
organisatiekosten van de service een andere oplossing moest worden 
gezocht, want de drie betrokken ouderenbonden, Unie KBO, PCOB en 
ANBO willen deze unieke (thuis) service voor leden beslist behouden. 
Voor gebruikers betekent dit dat zij vanaf 2017 een eigen bijdrage 
moeten gaan betalen van € 5,50 per aangifte. (partners € 11,00). Deze 
eigen bijdrage wordt later van uw rekening afgeschreven. De belasting-
hulp kan daarnaast maximaal € 12,00 vragen als onkostenvergoeding 
voor gemaakte kosten, zoals reiskosten e.d. Deze betaalt u contant aan 
de belastinghulp. 
Een tweede verandering betreft de machtigingscode.  De belastingin-
vuller heeft van u een machtigingscode nodig om de vooraf door de be-
lastingdienst ingevulde gegevens in de aangifte te kunnen gebruiken. 
Vorig jaar kreeg u die automatisch van de belastingdienst of u vroeg 
deze zelf aan. Nu moet de belastinghulp deze voor u aanvragen. Hij 
heeft daarvoor uw lidmaatschapsnummer nodig. Het is daarom 
noodzakelijk dat u uw lidmaatschapsnummer (staat op uw pasje) bij de 
hand heeft. Bent u het kwijt, vraag er dan tijdig naar bij de 
ledenadministratie (023-5612229). De machtiging krijgt u daarna bin-
nen 5 werkdagen  thuisgestuurd. Het is daarom van belang om tijdig 
contact op te nemen met uw belastinghulp. 
Beveiligde aangifte 
Voor het doen van de aangifte en de verrekening van de eigen bijdrage 
maakt de Belastinginvuller gebruik van een beveiligd aangiftesysteem 
bij de belastingdienst. Dit aangiftesysteem kan door hen worden 
gebruikt op de beveiligde website van de Belastingservice Ouderenbon-
den. In verband met de privacy moeten de belastinginvullers inloggen 
om informatie te kunnen raadplegen en de aangifte te kunnen doen met 
het speciaal daarvoor ontwikkelde programma ‘fiscaal gemak’. De Belas-
tingservice investeert daarnaast extra in kwaliteit, veiligheid en conti-
nuïteit. 
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Service staat onder druk 
Vanaf 2017 komt deze service voor KBO leden in de Haarlemmermeer 
enigszins onder druk te staan. De belastinghulpen van KBO-
Haarlemmermeer zijn zelf niet blij met al deze veranderingen en een 
drietal belastinginvullers, te weten Ton van Puyfelik en Piet en Theo van 
de Coevering hebben al in een vroeg stadium laten weten dat zij niet wil-
len meewerken aan de door het Landelijk Project Team opgelegde voor-
waarden. Zij hebben de KBO leden voor wie zij de afgelopen jaren de 
belastingaangiften hebben verzorgd al over deze veranderingen op de 
hoogte gesteld en hen gerustgesteld en meegedeeld dat er voor hen 
geen consequenties zijn, want hun belastingaangifte 2016 zal door hen op 
de normale en gebruikelijke manier, op hun persoonlijke titel, worden 
verzorgd. De machtigingscode zal door hen via hun eigen Digidcode wor-
den aangevraagd en de aangifte zal tijdig worden verzorgd. 

KBO -leden die tot nu toe nog geen gebruik hebben gemaakt van de 
KBO belastingservice maar nu voor de aangifte inkomstenbelasting 
2016 en voor het aanvragen of wijzigen van de huur- en zorgtoeslagen 
wel gebruik willen gaan maken van de nieuwe Belastingservice 2.0, zijn 
voor de KBO Haarlemmermeer nog drie belastinginvullers beschik-
baar. 
 
Afspraak maken 
Voor het maken van afspraken voor ouderen die hulp nodig hebben bij 
het invullen van hun aangifte kan contact worden opgenomen: 

Voor thuisbezoek in Badhoevedorp met: 
Dhr. A. Roos,  tel.  020 659701 6 of e-mail naar 
albertroos@quicknet.nl 
Voor thuisbezoek in Hoofddorp met: 
Dhr. P. van Vliet, tel 023 561 5835 of e-mail naar 
piet.van.vliet@gmail.com 
Voor thuisbezoek in Hoofddorp met: 
Dhr. A.J.M. Boon,  bereikbaar op werkdagen (ma. t/m/ vrij. ) tus-
sen 17:00 uur en 18:30 uur op tel: 023 5616626 maar bij voorkeur via 
e-mail a.j.m.boon1938@kpnmail.nl 
 
Er is ook een landelijk telefoonnummer (0900 - 040 14 37) beschik-
baar voor het maken van afspraken voor ouderen die hulp nodig heb-
ben bij het invullen van hun aangifte. Bij dit landelijke telefoonnum-
mer worden alleen mensen die lid zijn of worden van een van de oude-
renorganisaties doorverwezen naar een belastinginvuller van de Belas-
tingservice bij één van de ouderenorganisaties. 
Nota Bene: 
Voor de belastingservice wordt een inkomensgrens gehanteerd: 
voor een alleenstaande maximaal € 35.000,00 per jaar 
voor gehuwden/samenwonenden maximaal € 50.000,00 per jaar 

mailto:albertroos@quicknet.nl
mailto:piet.van.vliet@gmail.com
mailto:a.j.m.boon1938@kpnmail.nl


 

 

Dit jaar organiseren we on-
ze midweek in Valkenburg. 
We verblijven in het Grand 

Hotel Monopole. In de vori-
ge 'Meer' info is al verteld 
hoe de eerste dag, 29 mei, 
ingedeeld is.  

Dat was best een pittig programma. De tweede dag, 30 mei, be-
ginnen we met een heerlijk ontbijt en daarna staat er een vrije 
ochtend gepland. Iedereen kan dan lekker doen of laten wat hij 
of zij wil, bijvoorbeeld Valkenburg verkennen. 

's Middags gaan we een bezoek brengen aan 
de Canisius stroopfabriek in Schinnen met 
uitleg van een gids en natuurlijk krijgen we 
daar koffie of thee met een Limburgse vlaai, 

want eten hoort er ook bij! 

 
's Avonds na het diner wordt een optreden 
verzorgd door een goochelaar. De hapjes en 
drankjes zijn dan natuurlijk voor eigen reke-
ning. Tot zover de tweede dag..... 

 
Heeft u ook zin om mee te gaan? Meldt u zich dan snel aan bij 
Jaap Slijkerman, 023 5626062 of bij Bep Everaardt, 023 
5615898. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Als u zich al 
opgegeven heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn om voor 15 maart 
een aanbetaling van € 100,00 over te maken aan: Penningmeester 
KBO Haarlemmermeer, IBAN NL86RABO0344514862. Wilt u er 
zelf voor zorgen dat u een annulering verzekering afsluit? (dit 
wordt wel eens vergeten). Meer over de derde dag in de volgende 
“Meer-“info. 
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MEER over onze evenementen op korte termijn              
 

Het is gezellig om er samen op uit te gaan. Met elkaar in een leu-
ke omgeving iets aparts organiseren. Kunnen we dat?. …...        
YES WE CAN!!  
             
Op Vrijdag 24 Maart gaan wij naar 

Landgoed Het Oude Slot te Heemstede 
om in de theeschenkerij een heerlijke 
High Tea te gebruiken. 
Het duurt van 12.00 tot 14.00 uur en de 
kosten bedragen €16,50 p.p. 

Wij verzamelen op het station en nemen bus 340 van 11.20 
naar Heemstede. Vanaf de halte is het nog ± 500 m lopen naar de 
locatie. Gaat u met ons mee? 
Dan graag zo spoedig mogelijk opgeven in verband met de reser-
vering. Aanmelden bij: Ydi Langenberg (023 5619947) of Ina 

Podt (023 5625979) 
 

Een dagje met de bus voor een rondje Noord-Holland. 
 
Op Dinsdag 21 maart  gaan we op stap met Doelen 
Coach. We gaan  kennis maken met het ambacht  
“tin gieten” bij Tingieterij Holland. De oudste giet-
vorm die wordt toegepast  stamt  uit 1697  en alle 
tinnen producten worden met de hand gemaakt en 
afgewerkt.  

Vervolgens nuttigen wij een 
heerlijke koffietafel bij het rustieke, roman-
tische en stijlvolle Twiskerslot. We sluiten 
onze toer af bij het Nederlandsche  Parfum-
flessen Museum in Winkel.  Voorheen heeft 
dit karakteristieke gebouw dienst gedaan als 
waag en raadhuis, maar tegenwoordig is een 
schitterende collectie van 7000 parfumfles-
sen te bewonderen.  



 

 

Vertrektijden: 09.00 uur Burg.van Stamplein en om  09.20 Den-
nenlaan Zwanenburg. Terugreis ca. 15.30 uur vertrek uit Winkel.                
Kosten inclusief entree,  koffie en lunch €  42, 50.  Aanmelden 
tot 5 maart bij:  Piet v. d  Coevering  of bij Ydi Langenberg.  

Nog een bustocht met Doelen Coach. 

Op donderdag 6 april organiseren we een dagtocht naar het 
Weegschaalmuseum in Naarden. 

Om 09.15 u vertrekken we vanaf het Burg. v. Stampl. naar Naar-
den. Daar hebben we koffie/thee met gebak en een rondleiding, 
waarna u 
nog even 
tijd heeft 
om  Naar-
den te be-
kijken, b.v. 
de grote Kerk. Om 12:30 uur vertrekken we dan via een mooie 
route naar Loosdrecht en daar gaan we lunchen.  
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We zijn om 15:30 uur weer terug. Inschrijven bij Piet vd Coeve-
ring of Ydi Langenberg vóór 15 maart. Kosten €.35,00 (in de bus te 
betalen) 
 

Vooruitzichten: we gaan dit jaar met de bus nog diverse leuke 
dagtochten maken o.a. naar Franeker en ook een dagje naar Ter-
schelling. We bezoeken ook het Futureland Maasvlakte en niet te 
vergeten de Kerstmarkt in Antwerpen en nog veel meer. 

 Informatie vindt u ook steeds in KBO “Meer”-nieuws en op de 
website www.kbo-haarlemmermeer.nl 

OP Donderdag 16 maart gaan we ook 
nog met de bus naar de schitterende Musi-
cal “Soldaat van Oranje”. De bus is vol, er 
kan hooguit een plaatsje vrij komen, zet 
daarom als u ook mee had willen gaan, uw 
naam op de reservelijst.  

Aanmelden bij Piet van de Coevering (5570194).  Kosten  € 82,50 
 

Dagtocht Noord-Holland Tin gieterij Holland 
Dinsdag 21 maart 2017 

Zie ook  blz. 11 
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Samen in gesprek gaat dit keer 
over de K van Katholiek en de  

C van Christelijk 

De KBO en de PCOB gaan samen verder.  

Op donderdag 9 maart 2017 verdiepen we 

ons in de vraag: “Hoe kunnen we de K van Ka-

tholiek en de C van Christelijk in de  

huidige tijd nog waarmaken?”  

Iedereen is van harte welkom op donderdag 9 maart van 14:00 

tot 16:00 uur in het parochiehuis aan de Kruisweg 1073 naast de 

RK kerk in Hoofddorp.  

Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor koffie en thee. 

‘De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met 

de parochie Joannes de Doper, Hoofddorp.  

Informatie: Coby Bergsma, tel.023.565.24.00 of 

j.j.bergsma@live.nl  

Els van Dongen, tel. 023.561.22.73 of evandongen-

caarls@telfort.nl  
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1. Dhr. C. Rood en 

2. Mevr. E.A.L. Rood-Poland  uit  Hoofddorp 

3. Mevr. W. Kramer-Brakel  uit   Hoofddorp 

4. Dhr. J.M.H. Bon    uit  Hoofddorp 
 

BIJ DE 

HARTELIJK 



 

 

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

Eindredactie KBO ‘Meer’ Nieuws 
Dhr. W. Dijksterhuis                
Söderblomstraat 80 
2131GM Hoofddorp 
Tel: 023-5556734. Email: 
redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

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 

Webmaster / Huisbezoekster 
Mevrouw E. van Batenburg -
Valenteijn 
Kromme Spieringweg 384A 
2141BW Vijfhuizen 
Telefoon: 235581376 
Email: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 
Dhr. S. Rijke     
Waterwolf 67 
2131 HP Hoofddorp 
Tel: 023-5630321; email: 
penningmeester@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
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