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Katholieke Bond van Ouderen 
Afdeling Haarlemmermeer 

De Belangen Organisatie 

voor Senioren 

KBO ’Meer’ Nieuws Nummer  172  Jan. 2017 

Over vluchtelingen werk 
Bladzijde 9 

In 
Vertelt  Johan  Naron  

over de begrafenis van 

zijn  schoonmoeder uit 

Kameroen 

 

17 januari in het  Parochiehuis Hoofddorp 

Als u ook mee wilt naar 

deze voorstelling op don-
derdag  16 maart meldt u 
zich dan vóór 25 januari 
aan. 

 
Zie pagina 10 voor bijzonderheden 

“Snert” middag in 
de Burcht op  

24-2-2017 

Zie pag. 8 

Vanaf vrijdag 11 november 2016 

 is  de vereniging KBO-PCOB  

een feit.   



 

 

 

 

Hier had 

Uw  

Advertentie 
 

kunnen 

staan 



 3 

 

Achter de bestuurstafel: 
Een heel voorspoedig, gezond en vredig 2017  
wens ik u allen toe! 

In het begin van een nieuw jaar is het goed om 
een  beetje vooruit te kijken. Je wil weten wat er in 
dit jaar belangrijk is voor onze KBO Haarlemmermeer. 

Zo hopen we dat er vele nieuwe leden zich gaan aanmelden. We heb-
ben  vooral versterking nodig van  leden uit de leeftijdsklasse van rond 
de zestig en zeventig. Het is namelijk een feit dat we snel aan het ver- 
grijzen zijn. Ik nodig alle leden die dit lezen dan ook uit om actief nieu-
we leden te gaan werven voor onze KBO. Immers de KBO Haarlemmer-
meer is een fantastische vereniging. Vele leden profiteren van de activi-
teiten die door onze evenementencommissie worden voorbereid en geor-
ganiseerd. Ook onze ontspanningsactiviteiten op het gebied van  sport en 
spel zorgen ervoor dat onze leden maximaal  kunnen genieten. Daarnaast 
willen we ook zorgen dat onze eenzame ouderen niet worden vergeten. 

Afgelopen jaar hebben we veel tijd geïnvesteerd in het op peil brengen 
van onze website en het bouwen van een “eigen” website die niet is ge-
koppeld aan de website van de KBO Noord Holland. Zodra onze nieuwe 
website deze maand “in de lucht”  is, raad ik u aan om er een gewoonte 
van te maken om er wekelijks naar te kijken. Maak ook gebruik van de 
mogelijkheid om dingen die u leuk of belangrijk vindt op de site te laten 
zetten. Kijk ook eens naar de informatie van de Unie KBO en van de KBO 
Noord Holland. Naast de Nestor worden er in hun  Nieuwsbrieven vele 
zaken aan de orde gesteld. 

We hebben dit jaar ook de parlementsverkiezingen. Hoe langer hoe meer 
wordt duidelijk dat de zorg voor de kwetsbare ouderen in het geding 
komt. Ik raad u aan om uw stem uit te brengen. We doen er echt toe op 
het moment van de verkiezingen. 

Ook de belangenbehartiging zal in het komende jaar weer breed op onze 
agenda staan. Vooral ons lidmaatschap van de steungroep van de Senio-
renraad is voor ons een belangrijk kanaal om daar waar mogelijk is onze 
stem via de Participatieraad, in de gemeente politiek te laten horen. De 
Participatie Raad van de gemeente Haarlemmermeer is het officiële  ad-
viesorgaan van de gemeente, dat ondermeer opkomt voor onze belangen. 
Vooral de kwetsbare ouderen staan hoog op hun agenda. De Seniorenraad 
fungeert daarin als klankbord voor alle in de Haarlemmermeer wonende 
senioren. 

Verder hoop ik dat in onze afdeling het probleem van de vrijwillige be-
lastingadviseurs tot een werkbare oplossing kan komen.  
 
Vele leden maken gebruik van onze voordelige ziektekosten verzekerin-
gen bij Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Ik raad u aan daarvan ge-
bruik te maken. 

 



 

 

Er heeft op bestuurlijk niveau een verkennend gesprek plaatsgevonden 
met de PCOB van Haarlemmermeer/Aalsmeer. Wij  hebben dat als zeer 
prettig ervaren en we gaan kijken hoe we concreet kunnen gaan samen-
werken. 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. We hebben af-
scheid genomen van Jan Kloppenburg, die vele jaren een zeer geënga-
geerd bestuurslid is geweest. 

Er is dus genoeg waar we ons mee bezig zullen blijven houden. Ik denk 
ook aan onze zieke mensen. Mijn gedachten gaan hierbij vooral uit naar 
ons bestuurslid Els van Dongen, die ernstig ziek is. Ik hoop dat de voor-
geschreven behandelingen haar weer zullen beter maken. 

Johan Naron 

Een voorspoedig 2017 gewenst! 
 

De Unie KBO en de PCOB gaan voortaan samen verder als  
KBO-PCOB. 

  
Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig 

kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. 
 

Wij verhuizen op 19 en 20 januari 2017. U vindt ons vanaf maandag 23 
januari 2017 aan de Europalaan 40 te Utrecht. 

KBO-PCOB 
Europalaan 40 

3526 KS Utrecht 
030-3400 600 

www.kbo-pcob.nl 
info@kbo-pcob.nl 

mailto:info@kbo-pcob.nl
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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:  ledenadmin.kbo.haarlemmermeer@lijbrandt.nl  

 Opzegging van het lidmaatschap dient te schriftelijk te geschieden vóór 1 

De “ANBO”-bus rijdt nu als SvHN bus en rijdt ook voor KBO -leden uit  Haar-
lemmermeer .               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 

 

 
 
Binnenkort lanceert de KBO Haarlemmermeer haar compleet 
nieuwe website op het adres www.kbo-haarlemmermeer.nl. Infor-
matie daarover krijgt u in één van onze volgende nummers.  

In verband hiermee worden nu al een aantal nieuwe e-mail adres-
sen actief, gekoppeld aan de functie van het betreffende be-
stuurslid of andere vrijwilliger in de organisatie. 

Op pagina 18 kunt u lezen welke e-mail adressen inmiddels zijn 
gewijzigd. De e-mail adressen zijn te herkennen aan:  
functietekst@kbo-haarlemmermeer.nl, met als voorbeeld: 
              redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl  

mailto:ledenadmin.kbo.haarlemmermeer@quicknet.nl


 

 

ZONDAGMIDDAGPODIUM  
     HAARLEMMERMEER 

 

Op zondag 1 januari was er geen voorstelling, 
maar daarna was het podium weer elke zondag present in één van de 
dorpen in de polder. Helaas was het programma over begin januari 
nog niet bekend bij de laatste uitgaven van dit blad maar vanaf 17 
januari zijn alle programmaonderdelen weer vermeld.  

Helaas moest de toegangsprijs (nogmaals) worden verhoogd en wel 
tot 5 euro, maar dit is de laatste keer. 

 

Programma januari 2017 

22 januari 14.00 uur  
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 

Pianist/zanger Youri Bonda zingt Randy Newman 

 

29 januari 14.00 uur 
Hoofddorp De Jeugd van Gisteren 

Vrolijke klezmermuziek door het ensemble Aggenebish 

 
 
 
 
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 Meertaxi is dan te bestellen. 
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Het thema van Samen in Gesprek gaat 

deze keer  over ‘de begrafenis van mijn 

schoonmoeder uit Kameroen”  

Inleider is onze voorzitter Johan Naron.  

Hij zegt daarover: 

“ Een unieke ervaring en de moeite waard 

om met u te delen. Het verhaal gaat over 

een heel bijzondere vrouw. Het verhaal 

gaat over leven en dood in  het Afrikaan-

se land Kameroen, maar het verhaal gaat vooral over de fan-

tastische moeder van mijn vrouw, de oma van mijn kinderen 

en de overgrootmoeder  van mijn kleinkinderen.”” 

“ Ik kom erover spreken op: 

donderdag 19 januari  2017 van 14.00-16.00 uur 

in het Parochiehuis, Kruisweg 1073  in Hoofddorp”   

U bent van harte welkom”  

Johan Naron, voorzitter KBO Haarlemmermeer  

 

‘Samen in Gesprek’ wordt georganiseerd door de Katholieke 
Bond voor Ouderen, Haarlemmermeer i.s.m. de parochie Jo-
annes de Doper, Hoofddorp. 

Voor opgave en inlichtingen j.j.bergsma@live.nl / tel. 
565.24.00 



 

 

Uw KBO nodigt u weer uit voor een gezellige 
“SNERT”middag 

 

 

Samen Eten 
 

Op vrijdag 24 februari 2017 

Aanvang 16:00 uur in de serre van De Burcht. 

Aletta Jacobsdreef te Hoofddorp 

Eerst is er koffie of thee, daarna de soep en roggebrood met 
spek en nog een broodje. 

Gelukkig komt To ons ook weer helpen. 

De kosten bedragen € 5,00 per persoon, bij binnenkomst te vol-
doen. 

Meldt u snel aan bij: 

Lida Schrama 

Tel.: 023-5630662 of per email: lidaschrama@ziggo.nl 

Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt. 

mailto:lidaschrama@ziggo.nl
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Beste Leden, 

Sinds enige maanden verstuurt de KBO Haar-
lemmermeer nieuwsbrieven via de e-mail aan 
onze leden.  
Uiteraard alleen aan leden van wie wij over het 
e-mailadres beschikken.  

De volgende onderwerpen zijn tot nu toe aan 
de orde geweest: 

 Trap er niet in. (Bedrog in allerlei vormen). 

 Plannen met betrekking tot drastische verbetering van onze 
website. 

 Koopkracht en de aanstaande verkiezingen. 

 Najaarsledenvergadering 2016. 

 Waarschuwing babbeltrucs. 

 Lourdesreizen. 

 Samen naar “Soldaat van Oranje” in maart 2017. 

Wij sturen die nieuwsbrieven, omdat informatie niet altijd op tijd 
in “ Meer”  Nieuws kan komen, vanwege o.a. de productietijd daar-
van. Leden die deze nieuwsbrieven via de mail ontvangen zijn dus 
eerder op de hoogte van soms toch wel belangrijke informatie. 

En wij voorzien, dat dat meer en meer gaat toenemen. 

Als u deze nieuwsbrieven nog niet in uw e-mail ontvangt, betekent 
dat dat wij nog niet over uw e-mailadres beschikken. 

Wilt u die nieuwsbrieven ook ontvangen? Dan doen wij (nogmaals) 
een dringend beroep op u om uw adres aan ons op te geven. Dat 
kan door een mailtje te sturen aan:  
ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Wij zeggen: DOEN, dan blijft u bij!. 

 

De commissie PR & Communicatie.  

mailto:ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl


 

 

Tijdens de ledenvergadering op 30 

november in Nieuw Vennep is ge-

vraagd of we met de KBO naar de 

musical “Soldaat van Oranje” kun-

nen gaan. Het is een fantastisch 

spektakelstuk, gespeeld door veel 

van onze karakterspelers. 

Soldaat van Oranje - De Musical is gebaseerd op het waar 

gebeurde verhaal van één van de grootste verzetsstrijders uit 

onze vaderlandse geschiedenis: Erik Hazelhoff Roelfzema. Aan 

het begin van de oorlog ontsnapt Erik naar Engeland van waaruit 

hij zendapparatuur naar Nederland smokkelt en als piloot be-

trokken is bij bombardementen op Duitsland. Hij wordt adjudant 

van Koningin Wilhelmina en ontvangt voor zijn verzetswerk al 

tijdens de oorlog de Militaire Willemsorde, de hoogste Koninklij-

ke onderscheiding. Het gehele verhaal wordt met verve ge-

bracht en u zit er “midden in”.  

                       Dit verhaal moet verteld worden.  

Wilt u naast de ruim tien-

tallen  andere leden daar-

van ook getuige zijn: meldt 

u dan uiterlijk 25 januari 

aan bij de leden:   Jaap 

Slijkerman, Bep Everaardt 

of Piet v.d. Coevering. We 

gaan met een “eigen” bus 

vanaf Hoofddorp/Nieuw Vennep. Kosten voor deze uit/thuis reis 

bedragen € 82,50. (plaatsen 1e rang, heen- en  terugreis per 

bus.)  
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Op VRIJDAG 13 JANUARI 2017 zijn we 
naar de Hermitage in Amsterdam ge-
weest. 

In het nieuwe jaar begonnen we met onze 

museumbezoeken aan de tentoonstelling van 

Catharina de Grote in  Hermitage Amster-

dam. We maakten daar kennis met deze ei-

genzinnige tsarina. De Pruisische prinses van 

eenvoudige komaf werd  geboren op 2 mei 1729 in Stettin het 

tegenwoordige Poolse Szczecin. Later werd zij de langst rege-

rende tsarina van Rusland. Haar verzamelwoede is het begin 

van de grote collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg. In 

Amsterdam worden honderden persoonlijke bezittingen ge-

toond van alle facetten van haar leven. Jurken, sieraden, een 

deel van haar cameeën-verzameling,  veel portretten etc. Alles 

even prachtig en groots! Het was echt een belevenis. 

 

Ervaar de Raad 

Opnieuw zijn we begonnen 

met het bijwonen van  

Raadsvergaderingen van de 

gemeente Haarlemmermeer, 

bekend onder de titel  

                                  Ervaar de Raad 

Op donderdag 8 december waren 10 van onze leden aanwezig 

in het Raadhuis om de raadsvergadering bij te wonen.  

Hoe verloopt zo’n ontvangst? Namens de  Raadsgriffie zijn we 

om 16.30 uur welkom geheten en is ons de gang van zaken voor 

de  vergadering uitgelegd. Een 5-tal raadsleden was present 

om ons verder te begeleiden.  



 

 

We bezochten de fractiekamers, de kamers van de wethouders 

en de kamer van de burgemeester. Aansluitend werd in de vóór-

vergadering de agenda van de komende vergadering vastgesteld, 

alsmede nog enkele  punten behandeld. In het aansluitende vra-

genuur is er gelegenheid tot inspraak van de inwoners over niet 

geagendeerde onderwerpen en nog enkele zaken. Dit alles kregen 

we met de Agenda-stukken in handen.  

Dit was ook het moment dat onze delegatie van de KBO door de 

burgemeester uitgebreid welkom werd geheten. Van 18.15 tot 

19.00 uur is de vergadering geschorst. De deelnemers aan de ver-

gadering en ook onze delegatie werd een maaltijd aangeboden in 

het bedrijfsrestaurant. Tijdens de maaltijd hebben we goede ge-

sprekken gevoerd met enkele raadsleden. 

Bent u ook benieuwd hoe de gemeenteraad vergadert of wilt u 

raadsleden leren kennen? U bent van harte welkom om te kij-

ken hoe de raad werkt. Laat even weten dat u belangstelling 

heeft aan Bep Everaardt (zie onder fotogalerij op pagina 18 

in dit boekje). 

In voorkomend geval wordt u per mail of telefoon gevraagd of u 

met ons mee gaat naar de Raadsvergadering (incl. maaltijd). 

U bent overigens altijd welkom bij de vergaderingen van de ge-

meenteraad, want het Raadsplein is openbaar en voor alle inwo-

ners vrij toegankelijk. 

MIDWEEK VALKENBURG  2017. 

De midweek naar Valkenburg is opnieuw een aanrader! 

 

De eerste dag begint op 29 mei, opstappen in 
Nieuw Vennep bij Oskam om 08:30 uur en in 
Hoofddorp, Burg. Stamplein om 08:45 uur. 
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Op de heenweg brengen we een 
bezoek aan het openluchtmuseum 
Brabants leven met ontvangst, 
rondleiding waarbij wij 2 x een 
kop koffie of thee met slagroom-
gebak (misschien wel de Bossche 
bol) krijgen aangeboden. 
Daar gebruiken we ook de Bra-

bantse koffietafel.  
 

De aankomst bij hotel Monopole in Valkenburg 
zal rond 16:00 uur zijn waar we zullen worden 
verwend met een welkomstcocktail door de 
familie Curvers. Na het diner zijn we verder 
vrij om te doen en laten wat we zelf willen. De 
midweek kost   € 425,--, toeslag voor een 1 
persoonskamer is € 40,--. U hoort nog hoe de 
betaling zal verlopen. 

 

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, dus: geef snel aan of u 
mee wilt.  Volgende maand vertellen we waar we dinsdag 30 mei 
naar toe gaan en wat we willen gaan doen. 

Opgeven aan : Jaap Slijkerman, 0235626062 of 

   Bep Everaardt,    0235615898 

GOED VOORNEMEN VOOR HET NIEUWE JAAR?? 

Elke maandagmorgen wordt er gewandeld vanuit Wijkcentrum Lin-
quenda in Nieuw Vennep, start om 10.00 uur. 

Elke dinsdagmorgen wordt er gewandeld vanuit Wijkcentrum De 
Boerderij in Hoofddorp, start eveneens om 10.00 uur. U ontmoet 
daarbij vast en zeker bekende mensen.  



 

 

Schrik en Opluchting 
 

De ene dag voel je je kerngezond en maak je allerhande plannen. 
De volgende dag voel je je ook nog kerngezond, maar blijk je 
borstkanker te hebben. Wat een schrik, een donderslag bij helde-
re hemel. 

Misschien heeft u dit ook (meegemaakt) en voelt het voor u ook zo 
onwerkelijk.  

Een angstige periode, maar als blijkt dat er geen uitzaaiingen zijn, 
is er opluchting. 

Ik voel me nog steeds goed en ben inmiddels met een anti-
hormoonkuur (pillen) begonnen, ik heb nog geen last van bijwerkin-
gen. Na 6 à 9 maanden zal ik geopereerd moeten worden. 

Enkele dagen na de diagnose hadden we een bestuursvergadering. 
Ik heb toen mijn medebestuursleden laten weten dat ik –voorlopig
-  stop met alle KBO activiteiten waar ik als organisator bij be-
trokken ben.  

Op de eerste plaats zijn dat de themabijeenkomsten 
‘Samen in Gesprek’. Dit gaat me het meest aan het 
hart, want deze middagen zijn gezellig en interes-
sant. Er is behoefte aan, want de belangstelling voor 
deze bijeenkomsten is groot. Zo zaten we 8 decem-
ber met zo’n 20 mensen om de tafel en hadden een 
fijn en diepgaand gesprek over levenszin van oude-
ren. Dit gesprek werd geleid door Mario Boelen, ou-
derenpastor van de protestantse kerk in Hoofddorp. 

We hadden een kerngroepje van drie personen: Coby Bergsma, Leo 
Mesman en ik, die voor de invulling van de thema’s zorgden. Een 
facilitair groepje zorgt voor koffie, thee, stoelen klaarzetten etc. 

Dit liep prima, maar Leo stopte ermee vanwege het feit dat hij 
met pensioen ging (Leo was afgevaardigde van de parochie). Toen 
ik hoorde van mijn ziekte heb ik Leo gebeld en gevraagd of hij 
mijn plek zou willen innemen. Gelukkig zei hij meteen Ja.  

Maar, eigenlijk is een kerngroepje van twee mensen te weinig; met 
z’n drieën heb je meer ideeën en kun je de taken beter verdelen. 
Bij deze doe ik dus een dringend beroep op leden die houden 
van diepgang. Wilt u er eens over denken of dit iets voor u is? 
Het geeft beslist voldoening.  
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Ik zou zeggen: komt u de volgende keer eens kijken en luisteren: 
donderdag 19 januari komt onze voorzitter Johan Naron vertel-
len over de begrafenis van zijn schoonmoeder in Kameroen, zie 
de voorpagina en elders in dit blad.  

Of belt u voor informatie naar Coby Bergsma: 023.565.24.00 

 

Een andere taak van mij is die van ouderenadviseur. 
Hebt u advies nodig, dan raad ik u aan contact op te ne-
men met een ouderenadviseur van Meerwaarde. U kunt 
bij hen terecht met vragen over: 

 
ZORG, zoals: hoe krijg ik een CIZ indicatie, ontmoetingsgroep, 
thuiszorg, maaltijdvoorziening; 

WMO, zoals: woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoersvoorzienin-
gen, keukentafelgesprek; 

VERVOER, zoals: RegioRijder(taxi) en Valys, OV-
begeleiderkaart; 

WONEN, zoals: aanvraag huurtoeslag, andere woning, urgentie-
mogelijkheid voor seniorenwoning. 

WELZIJN, zoals: activiteiten voor ouderen, hulp bij administra-
tie en financiën. 

De ouderenadviseurs van Meerwaarde zijn te bereiken via het 
Voordeurteam, telefonisch tussen 9:00 en 12:00 uur op 
023.569.88.68. en per e-mail op voordeurteam@meerwaarde.nl 

 

Voor vragen die specifiek met de KBO te maken hebben, zie de 
laatste pagina van dit blad. 

Ik wens u allen een gezond 2017 en als dat niet het geval is, dan 
hoop ik voor u dat u deskundige en persoonlijke begeleiding 
krijgt en liefde en aandacht van mensen om u heen. 

 

Els van Dongen-Caarls 



 

 

Verschijningsdata Nestor en 
KBO “ Meer” Nieuws 

 

 

 

Nr. Maand     Datum  

1/2 Januari/Februari   17 januari 

3 Maart     21 februari 

4 April      21 maart  

5 Mei      25 april  

6 Juni      23 mei  

7 Juli      27 juni    

8/9 Augustus/September    15 augustus  

10 Oktober     26 september 

11 November    24 oktober 

12 December    12 december 
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1. Mevr. E. Keesen    uit  Hoofddorp 

2. Dhr. M.A. Menning   uit   Hoofddorp 

3. Mevr. P.C. Schmitz-Jonkhout uit  Hoofddorp 
 



 

 

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 

Voor dagtochten met een Touringcar Bel of 
mail de VZ evenementencommissie 
Dhr. P. van de Coevering 
Piratenweg 120 
2132 TV Hoofddorp 
Tel: 023-5570194  
E-mail:p.vandecoevering@ziggo.nl 
of Ydi Langenberg  
023 5619947, email Lang0200@hetnet.nl 

Voor museum- of stedenbezoek,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 

Opgeven voor de Midweek 2017 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:erna.van.batenburg@gmail.com
mailto:Lang0200@hetnet.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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