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Katholieke Bond van Ouderen 
Afdeling Haarlemmermeer 

De Belangen Organisatie 

voor Senioren 

KBO ’Meer’ Nieuws Nummer  174 
 Maart/apr. 2017 

Over vluchtelingen werk 
Bladzijde 9 

In 
 

Gaat deze keer op 

donderdag 13 april 

over: 

‘kan een robot een mens 

vervangen’ 

Zie pagina 12 

Bestuursleden gevraagd 
Dringende oproep van 

het bestuur. 

In verband met ziekte en a.s. af-
treden van bestuursleden is uw 

bestuur dringend op zoek naar uitbreiding. Wij zoeken 
bestuursleden voor verschillende aandachtsgebieden. 

Bent u diegene die ons bestuur komt versterken? 
E-mail naar:johannaron44@gmail.com 



 

 

 

 

Ruimte voor  

Uw  

advertentie 
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Van de voorzitter 

De lente komt eraan. 
Voor ons is dat een 
fijne tijd. We gaan 
genieten van de na-

tuur die weer tot leven komt. We 
gaan zelf weer meer wandelen en 
fietsen. Ook de evenementen com-
missie zal weer met allerlei leuke 
voorstellen komen. 
Ik was zelf de afgelopen week op de ledenvergadering van de pro-
vincie Noord Holland. We hebben gesproken over de nieuwe sta-
tuten. De notaris is druk bezig om onze ontwerptekst in een cor-
recte juridische taal te gieten. We hebben het volste vertrouwen 
dat het  bij de volgende algemene ledenvergadering van de provin-
cie zijn beslag zal krijgen. Onze regio heeft een belangrijke bij-
drage geleverd.  Wij hebben er alles aan gedaan om de afdeling 
de basis te maken van onze KBO. Onze onafhankelijkheid als af-
deling ligt nu goed verankerd in deze statuten. Wij zijn de basis 
van de KBO. 
Als we op de lange termijn kijken  moeten we constateren dat on-
ze KBO hoe langer hoe meer vergrijst, waardoor het voor ons een 
grote opgave is om nieuwe leden te werven.  Het beleid voor de 
toekomst zal erop gericht moeten zijn meer jongeren voor de 
KBO te werven. In onze beleidsstukken staat dat we er zijn voor 
ouderen van 50 jaar en ouder. De groep van 50 tot 65 jaar meldt 
zich bijna niet aan. We moeten erover gaan nadenken hoe we de 
KBO voor deze mensen interessant kunnen maken.  Hun problemen 
en wensen verschillen duidelijk van de groep  senioren van 65 jaar 
en ouder. Maar mijn belangrijkste zorg blijft het werven van 
nieuwe bestuursleden, nieuwe belastingadviseurs en nieuwe 
VOA’s. Kortom we zijn op zoek naar meer actieve leden binnen 
onze KBO. 

In de komende tijd zullen we meer aandacht gaan besteden aan 
onze samenwerking met de PCOB in de Haarlemmermeer en de 
regio. 
Johan Naron, voorzitter 



 

 

ZONDAGMIDDAGPODIUM  
     HAARLEMMERMEER 

 
Omdat het programma aanbod van het zondag-

middagpodium niet altijd synchroon loopt met de verschijning van 
dit blad, leek het ons een goed idee om alvast het gehele voor-
jaarsprogramma 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, Krom-
me 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 be-
stellen. 
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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 

 



 

 

Het zijn drukke dagen in de tweede helft van maart.  

*Een bus vol leden bezocht op 16 maart de musical “Soldaat van 

Oranje”  *Andere leden gaan gezamenlijk op 24 maart naar 

Heemstede om in het Oude Slot van een High Tea te genieten 

en helaas was de bus voor het rondje NH op 21 maart al vol. 

De eerstvolgende bustocht vindt plaats donderdag 6 april 

De dagtochten zijn erg in trek en worden veelal VOLGEBOEKT) 

Donderdag 6 april 

Bezoek aan het Weegschaalmuseum in Naarden.  

Om 09.15 vertrekken we vanaf het Van Stamplein in 

Hoofddorp naar Naarden. In het museum vind de 

rondleiding plaats en krijgen we koffie met gebak.  

Er is voldoende tijd om Naarden te bezichtigen, 

waarna we om 12.30 uur via een toeristische route op 

weg gaan naar Loosdrecht voor de lunch. Na de lunch 

gaan we via een  mooie route weer terug gaan naar 

Hoofddorp, waar we omstreeks 15.30 weer aankomen.  

De kosten zijn slechts € 35.= (in de bus te betalen). 

Aanmelden bij Ydi Langenberg of Piet van de Coevering. 

Voor een dagtocht naar Franeker op 30 mei a.s. kunt u zich 

ook nog inschrijven. (NB: Velen van 

ons zijn dan op midweek in Valken-

burg, maar deze dagtocht trekt vast 

weer andere leden aan). Ga gerust 
eens mee, het is altijd reuze gezel-

lig.  In Franeker gaan we het Eisinga 

Planetarium bezoeken en aansluitend 

het museum waar een uitgebreide verzameling van historische 

en hedendaagse astronomische instrumenten uw aandacht 

vraagt. 
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Het lunchbuffet met soep nuttigen wij bij de Stadstuin.  

Na de lunch is er nog voldoende gelegenheid om Franeker te be-

zoeken.  

We vertrekken om 08.40 vanaf het Stamplein in Hoofddorp. De 

terugreis vangt aan omstreeks 16.00 uur.  

Deelname bedraagt € 42.= incl. entree Planetarium/museum, kof-

fie met koek en lunchbuffet). U kunt betalen in de bus. 

Aanmelden bij Ydi Langenberg of bij Piet van de Coevering. Dit 
geldt ook voor onderstaande dagtochten. 

Als we verder in het jaar kijken dan kunt u ook u nu reeds boeken 

voor een:   

 Dagtocht naar Arboretum Rot-

terdam (gespecialiseerde botanische 

tuin) op 9 juni 

 dagtocht naar Terschelling op 

11 juli 

 dagtocht naar Futureland op de 

Maasvlakte op 21 september 

en  

 dagtocht naar de Kerstmarkt in Antwerpen op 16 december. 

 

DE MIDWEEK  VALKENBURG van 29 mei t/m 02 juni 2017. 
De eerste 2 dagen hebben wij reeds beschreven. De derde dag, 
31 mei, beginnen we met een heerlijk ontbijt. De dag begint rus-

tig en in de loop van de morgen gaan we via een toeristische route 
op weg naar de Vaalserberg. Op de berg, nabij het drielanden-

punt, genieten we in het restaurant 
de Bokkerijder van een heerlijke 
lunch. Misschien is er ook nog wel 

even tijd om de uitkijktoren op het 
drielandenpunt te beklimmen. Na de 
lunch maken we met de OSKAM-bus  



 

 

een rondrit met gids door de Belgische Voerstreek.  

's Avonds wordt er natuurlijk weer een heerlijk diner geserveerd. 

Na het diner kunnen we allemaal meedoen met Oudhollandsche 

Spelen, waarbij leuke prijsjes te winnen zijn. En we kunnen het 

dan natuurlijk net zo gezellig en laat maken als we willen. 

Als u ook zo'n zin heeft in een gezellige midweek met elkaar 
op pad, meldt u zich dan snel bij ons aan! Aanmelden kan bij Bep 
Everaardt, of bij Jaap Slijkerman. Er zijn in de bus nog maar een 
paar plaatsen beschikbaar. 

Heeft u overigens als deelnemer van de Midweek uw aanbetaling 
van €.100,00 per persoon al overgemaakt naar: Penningm. KBO 
Haarlemmermeer ? IBAN: NL86RABO0344514862.  

Wij verzoeken u vriendelijk de RESTANT betaling vóór 30 april 
2017 over te maken. Heeft u er aan gedacht om voor alle zeker-
heid in het geval als zich iets voordoet een annuleringsverzeke-
ring af te sluiten?  
Op onze website: http://kbo-haarlemmermeer.nl/meernieuws 
kunt u dit alles en nog veel meer nog eens doorlezen.   

In de lente, en wel op vrijdag 21 april, gaan we weer eens naar 

het Frans Hals museum in Haarlem. We starten dit dagje Haarlem 

om 11:00 uur met koffie bij restaurant “Meneer Frans”, ingang 

Ged. Oude Gracht 90 (Van Duiven-bode/ Klein heiligland 8).   

http://kbo-haarlemmermeer.nl/meernieuws
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Na de koffie gaan we naar het  nabijgelegen mu-
seum waar we zeker zullen genieten van de 
prachtige voorjaarsboeketten in bijzondere va-
zen. Natuurlijk bewonderen we ook de mooie 
schilderijen van o.a. tulpen. Als we nog energie 
over hebben dan kunnen we een kijkje nemen in 
het nabij gelegen Hofje van Bakenes, het oudste 
hofje van Haarlem. 

We gaan met de bus van 10.00 uur: lijn 300 bij het station Hoofd-
dorp (boven). Lijn 300 stopt bij Verwulft (V&D). Van hieruit is het 
5 minuten lopen naar “Meneer Frans”. Als u liever met bus 340 
reist horen we dit graag. We gaan er weer een gezellige dag van 
maken en rekenen op uw komst. U kunt zich opgeven bij Ydi Lan-
genberg of Ina Podt. 

Tot slot: Dit voorjaar gaan we ook naar het Crash-museum in Aals-
meerderbrug en gaan we wandelen in het gerenoveerde Leyduin.  

Herinnert u zich deze nog?  

Ervaar de Raad 

Herinnert u zich nog dat wij in 
het verleden en laatst nog in het  
najaar een vergadering hebben 
bijgewoond van de Gemeente-
raad? We zijn dit voorjaar weer 
een keer bij ‘Ervaar de Raad’ 
uitgenodigd. Na onze opgave 
worden we als gast van de ge-

meenteraad uitgenodigd voor een Raadsplein, op donderdagavond 
vanaf 16.30 uur. We worden ontvangen door raadsleden, we wonen 
de gemeenteraadsvergadering bij én we krijgen een rondleiding 
door de kamers van het gemeentebestuur. En natuurlijk wordt ons 
tijdens de avondpauze een heerlijke maaltijd aangeboden.   
Als u dit wilt meemaken, dan kunt u zich opgeven bij Bep Ever-
aardt. Als wij uitgenodigd worden zal Bep u telefonisch benaderen 
met de vraag of u de afgesproken donderdag met ons aanwezig 
wilt zijn.. (Zie voor alle aanmeldingen de tel.nrs. en emailadressen op pagina 18 



 

 

Terugblik op de Snertmiddag van 24 februari. 
Eindelijk was het weer zo ver. De “snertmiddag”  was in aantocht. 
Verschillende mensen keken er echt naar uit. Er was weer veel 
animo voor, want wij moesten zelfs een paar mensen op de reserve 
lijst zetten. 
Om 16.15 uur waren ze allemaal binnen. Onder het genot van een 
kopje koffie/thee werd er gezellig met elkaar gesproken. Er wa-
ren deze keer ook een paar mensen bij die pas lid geworden waren. 
Ook die hadden het naar hun zin. 
Na de koffie/thee werd er een drankje geschonken en ondertus-
sen werd de soep warm gemaakt. Om 17.30 uur  werden de soep-
koppen gevuld en de sneetjes roggebrood met katenspek op tafel 
gezet. En er werd lekker gesmuld.  Bijna iedereen nam 2 koppen 
soep, zo lekker was het. De pannen waren daarom ook helemaal 
leeg. Naast het roggebrood met katenspek kon men ook nog een 
broodje met ham of kaas  nemen.  
Zo rond 19.00 uur gingen de mensen weer huiswaarts. 
Allen  beloofden volgend jaar weer aanwezig te zullen zijn, wat 
onze harten sneller deed kloppen, want dat betekende dat het 
goed was geweest. 
Wij zijn ook deze keer aan To weer veel dank verschuldigd.  Zon-
der haar hadden we het niet gered!! 
 Het “snertteam”. 
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Ledenwerfactie 
We hebben uw hulp, enthousiasme en inzet nodig! 
In deze KBO “Meer” Nieuws bevinden zich vier belangrijke bladzijden, 
waaronder een aanmeldingsformulier. U leest op deze en de volgende 
drie bladzijden uitvoerig wat wij zoal te bieden hebben en waarom het 
voor senioren van belang is lid te worden van KBO-Haarlemmermeer. U 
heeft ongetwijfeld 50+ familieleden, vrienden of kennissen, die nog geen 
lid zijn van een seniorenbond. Verwijder deze vier bladzijden uit deze 
“Meer“ Nieuws. Ga daarmee op pad en overtuig andere 50-plussers waar-
om lid worden van KBO-Haarlemmermeer ook voor hen van groot belang 
is. 

Wij rekenen graag op uw medewerking. 

50 PLUS 

KBO-HAARLEMMERMEER  DUS 
 

KBO-HAARLEMMERMEER heeft u veel te bieden 

solidair en sociaal  financieel en praktisch  
 
DE KBO-HAARLEMMERMEER maakt deel uit van de landelij-
ke Unie-KBO. Alle leden van de KBO Haarlemmermeer hebben de 
volgende voordelen: 

 Korting op de ziektekostenpremie bij het Zilveren Kruis 
en Zorg en Zekerheid met een uniek speciaal KBO-
vergoedingenpakket; 

 Lagere kosten voor gas en stroom door inkoop van de 
Unie-KBO; 

 Gratis (juridisch) advies via de Unie-KBO; 
 Rijbewijskeuringen tegen gereduceerd tarief; 
 Een KBO-tablet met gratis apps 
 Extra aanbiedingen via Nestorvoordeel.nl 

http://nestorvoordeel.nl/


 

 

KBO-HAARLEMMERMEER is zeer actief en biedt 

 Lokale belangenbehartiging op het gebied van wonen, 
hulp, zorg en vervoer (WMO) bij de Gemeente via de 
Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer; 

 Ondersteuning middels KBO-ouderenadviseurs; 
 Hulp bij belastingaangifte; 
 Hulp bij problemen met computer of IPad; 
 Zinvol vrijwilligerswerk 

KBO-HAARLEMMEER organiseert: 

 Dag– en Midweekreizen met de lokale KBO; 

 Samen wandelen, fietsen, bridgen, bingo, klaverjassen, 
samen uit, samen eten, themamiddagen, etc. 

 Fit blijven door betaalbare aanbieding bij lokale fitness 
clubs; 

 Ideeën opdoen en inbrengen 

Informatie krijgt u ... 

10 x per jaar via het landelijk full colour magazine  
NESTOR waarbij ingesloten ons eigen Haarlemmermeerse 
contactblad KBO “Meer” Nieuws en via de website 
www.kbo-haarlemmermeer.nl met up-to-date informatie 
over onderwerpen die voor senioren van belang zijn. 

 
U heeft ongetwijfeld senior familieleden, vrienden of ken-
nissen, die geen lid zijn van de KBO. Op bladzijde 14 van 
deze KBO “Meer’ Nieuws vindt u een aanmeldingsformulier. 

Ga hiermee op pad en overtuig ook andere 50-plussers 
waarom lid worden van belang is. Nu al of later. 

DE KBO IS BELANGRIJK VOOR 50-PLUSSERS 
DE KBO HEEFT U IETS TE BIEDEN 

DE KBO MAAKT HET LEVEN GEMAKKELIJKER 
NIETS DOEN IS GEEN OPTIE, 

WORDT LID van KBO-HAARLEMMERMEER 

http://www.kbohaarlem.nl/
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De KBO-Ouderenadviseurs: 

KBO-Ouderenadviseurs zijn getrainde vrij-
willigers die senioren helpen de weg te vinden bij een hulp-
vraag. Hulpvragen hebben betrekking op problemen die zich 
voordoen bij het ouder worden. Veelal betreft het vragen over 
wonen, welzijn, zorg, mobiliteit en/of ondersteuning. Een ou-
derenadviseur kan steun bieden, advies en informatie geven 
over mogelijke oplossingen, omdat hij of zij de weg en het aan-
bod kent in uw gemeente. 

Ontspanning: 

Wekelijks bent u welkom in de gezellige 
serre van seniorencomplex De Burcht aan 
de Alleta Jacobsdreef te 
Hoofddorp.  Onder het genot 
van een drankje en een hapje 

wordt er op mandagmiddag gebridged en op 
dinsdagmiddag geklaverjast of gerummikubt. 
Ook kan men daar in een ontspannen sfeer met 
elkaar praten.  

Dagtochten en meerdaagse reizen: 
Meerdere malen per jaar kunt u als 
lid van onze KBO-afdeling deelnemen 
aan een door Doelen coaches, in 
overleg met een aantal deskundige en enthousiaste vrijwil-
ligers van de KBO Haarlemmermeer, georganiseerde dagtocht. 
In de afgelopen jaren hebben veel leden al van dit reisaanbod 
gebruik gemaakt en de Evenementencommissie zet haar werk-
zaamheden daarom met veel plezier voort.  

Daarnaast wordt elke jaar in samenwerking met 
Oskam Reizen uit Nieuw Vennep een Midweek 

vakantie georganiseerd. 

Themamiddagen: 

Regelmatig worden door ons bestuur themamiddagen georga
niseerd door deskundige sprekers over actuele onderwerpen 
die voor senioren van belang zijn. 

Ontspanning: 

De Evenementencommissie biedt u daarnaast nog allerlei acti-
viteiten zoals wandelen in de duinen, fietsen, samen naar het 
theater gaan, samen uit eten, ontmoetingsdagen en de kerst-
viering tijdens de najaarsledenvergadering. 



 

 

AANMELDINGSFORMULIER 

Lidmaatschapskosten: € 25,00 p/p p/jr. 

Stuur dit volledig ingevulde blad in een gefrankeerde envelop 

naar: Ledenadministratie KBO Haarlemmermeer 

Atletiekstraat 53, 2134CA Hoofddorp 

Aanmelden kan ook via telefoonnummer 023-561 2229 of via 

de e-mail: ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl of via het 

contactformulier op de website op 

www.kbo-haarlemermeer.nl . 

Dhr./Mw.   ………………………………...Voorletters………………. 

Geboortedatum ……. /…………./…………… /   

Adres ………………………………………………………………………..  

Postcode Woonplaats ………………………………………………..  

 

Telefoonnummer 023-………………./ 06‑…………………… 

Emailadres*): …………………………………………………………….  

Handtekening:   

 

Eventueel volgend persoon op hetzelfde adres: 

Dhr./Mw…………………………………. Voorletters………… 

Geboortedatum: ……. /……. /……….. 

Emailadres*): 

Handtekening: 

*) Uw e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden om contact met u op te 
nemen voor het toesturen van informatie vanuit KBO-Haarlemmermeer. 
Na aanmelding ontvangt u bij de eerstvolgende Nestor/KBO ‘Meer’ 
Nieuws een envelop met daarin de volgende formulieren: 

1. lidmaatschapskaart ter controle van uw gegevens, 2. de brief ter 
inventarisatie van uw interesses. 

http://www.kbohaarlem.nl/
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Lezers schrijven ons: 

 
Heden, verleden en toekomst 

 In KBO ‘Meer’ Nieuws van januari schreef ik u: ‘Je voelt je kerngezond 
en toch heb je borstkanker’.  Zo is het nog steeds met mij. 
Ik slik nu een paar maanden hormoonpillen en heb gelukkig geen last van 
bijwerkingen. Eind maart zal bekeken worden of de pillen hun werk 
doen. 

HEEL HARTELIJK DANK aan de mensen die mij een beterschapskaart 
hebben gestuurd. Belangstelling en medeleven doet een mens goed. 

Het doet mij ook goed om het wat rustiger aan te doen met mijn vrij-
willigerswerk. 

Ik heb nu tijd om regelmatig aan het boek over onze familiegeschiede-
nis te werken. Mijn zus Lida en ik zijn daar al jaren mee bezig. Begin 
juni willen we het boek presenteren op ons familieweekend. 

In 1985 zijn we begonnen ons te verdiepen in de geschiedenis van de 
familie Caarls. Drie jaar geleden hebben we het plan opgevat een boek 
uit te geven en dat nadert nu zijn voltooiing. We worden steeds enthou-
siaster, het is net een puzzel, je vind steeds weer een nieuw stukje en 
soms moet je een stukje weggooien omdat later blijkt dat het toch niet 
past. We hebben het grote geluk dat onze opa zelf al fotografeerde én 
dat onze vader de enige van hun gezin is die getrouwd was. De foto’s 
die dateren vanaf 1900 zijn –als oudste van ons gezin- allemaal bij mij 
terecht gekomen. 

Tot onze grote verrassing wist een medewerker van ‘Oud Hoorn’ ons te 
vertellen dat het huis van de verste voorouder die we hebben kunnen 
vinden, in de 70er jaren van de vorige eeuw, is overgebracht van Hoorn 
naar het openluchtmuseum in Enkhuizen. Natuurlijk is er in de loop der 
jaren veel aan verbouwd, maar aan de zijgevel is nog goed ‘af te lezen’ 
hoe het er rondom 1750 heeft uitgezien. Zo hebben we nog vele bijzon-
dere ontdekkingen gedaan. Ik kan er uren over vertellen, vandaar dat 
Leo Mesman aan mij vroeg: “Zou jij een themamiddag willen houden over 
het maken van een familiegeschiedenis?”  Ik heb meteen ja gezegd en 
Lida werkt daar graag aan mee.  

De kerngroep van ‘Samen in Gesprek’ is al thema’s aan het verzamelen 
voor het seizoen 2017-2018. 

En ook ik maak plannen voor de toekomst, ik heb er alle vertrouwen dat 
ik van de kanker zal genezen, dankzij artsen en verpleegkundigen van 
het Spaarne Gasthuis en nieuwe ontwikkelingen voor het genezen van 
kanker. 

Els van Dongen-Caarls 



 

 

Samen in Gesprek gaat deze keer over 
het  

onderwerp: 
‘kan een robot een mens vervangen’ 

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan 

de vraag naar zorg voor eenzame en demen-

terende ouderen wordt zorgrobot Alice 

ontwikkeld. Kan een robot een menselijke 

band met iemand opbouwen, een mens van 

vlees en bloed vervangen?  

Naar aanleiding van de documentaire ‘Ik ben 

Alice’ gaan we in gesprek over de vraag: “kan 

een robot een mens vervangen?”  

Iedereen is van harte welkom op donderdag  

13 april van 14:00 tot 16:00 uur in het paro-

chiehuis 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 

evandongencaarls@telfort.nl  
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1. Mevr. L.J.M. Holla-Holla  uit  Hoofddorp 

2. Mevr. A.C.M. Sweerman  uit  Badhoevedorp 

 

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 

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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