
AANKONDIGING  

I N F O B L A D  [07]  JUNI / JULI 2016 

                 EVEN "LOSLATEN"! 

Voor u ligt het juni/juli-nummer van ons Infoblad 

(nummer 7).  We hebben maandenlang keihard ge-

werkt om alles op de rit te krijgen en goed door te 

laten lopen; om u weer van een infoblad te voorzien 

en ga zo maar door. 

We merken aan reacties dat iedereen er nog steeds 

zin in heeft. Ook onze vrijwilligers zijn ons trouw ge-

bleven! Vandaar dat we ook dit jaar weer een     

Vrijwilligersmiddag organiseren op zaterdag  

17 september. We hebben immers allemaal ons 

steentje bijgedragen! Zonder vrijwilligers geen    

vereniging en geen activiteiten! 

En op zaterdag 27 augustus hebben wij "Open Dag" 

in "De Jeugd van Gisteren". 

Inmiddels staan er weer advertenties in ons infoblad 

en gaan we ook elke eerste donderdagmiddag van 

de maand met een groepje bowlen bij Claus. Ook 

tijdens de zomermaanden. Heel gezellig, ook de  

muziek!! En even "eruit zijn". Wie komt ook eens 

meedoen? "Er kan nog meer bij!" 

 

De zomermaanden. 

De komende periode gaan sommige van ons er even 

tussenuit, anderen blijven om verschillende redenen 

thuis. Onze activiteiten in de Jeugd van Gisteren 

gaan voor een groot deel door, elders in de blad 

leest u welke activiteiten even stoppen tijdens de 

zomermaanden. 
                                                                vervolg op [ 2 ] > 
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A����� LEDEN �� 01-06-2016 
> 1100 

UIT HET BESTUUR 
Door:    D��� B��������� (V���������) 

Gebruikmaken van ”DE  S BUS” 
Kijk op http://bus.sv-hn.nl/ 

Reserveren tussen 18:30 en 19:30 uur  

BEL:  06 505 567 83 

Diny 

    Rien  

            Henk 

                         Ineke 

                    Floor  

                         Ans  

                      Henk P 

EEN HEEL FIJNE 

 VAKANTIE  

toegewenst 

___________________________________________________________ 
Zaterdag 

___________________________________________________________ 

27 augustus 
2016 

___________________________________________________________ 



> vervolg van  [ 1 ] EVEN “LOS LATEN”…..  

Voor sommigen is dit een heel fijne perio-

de, lekker erop uit, maar zoals gezegd zijn 

er ook die dat om verschillende redenen 

niet kunnen. Laten wij met elkaar ook aan-

dacht hebben voor deze groep thuisblij-

vers, juist in deze periode waar ook activi-

teiten stoppen en diverse senioren versto-

ken blijven van contacten. Een bezoekje 

doet wonderen. Zoals Floor elders in dit 

blad schrijft “Helpen daar gaat het om, 

daar zijn wij allen bij gebaat.”  

Begin augustus komen we via "Meer-     

Senioren" weer bij u. We laten het nu even 

los en gaan even "bijtanken" en genieten 

van de mooie dingen die er zijn.  

Geniet van de natuur en denk maar aan 

wat Albert Einstein zei: 

Het leven is als fietsen:  

Om je balans te houden,  

moet je blijven bewegen! 

 
Fijne en goede zomer toegewenst  

van ons allen. 
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Seniorenvereniging “meer-senioren” 
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Helaas nog geen verder NIEUWS over de ANBOBUS en de overdracht naar SvHN 

van “”DE  Senioren BUS” . Het Nationale Ouderfonds is er druk mee bezig. 

VOLG HET OP ONZE WEBSITE!                   [Meer hierover in het augustus nummer.] 

BETALING CONTRIBUTIE 
ruim  90 %  vAn onze LeDen HeefT  

inmiDDeLs BeTAALD. DAArvoor onze DAnk!  

Van de  overige 100 leden hebben we nog steeds geen financiële reactie ontvangen. 

Voor deze leden gaan we het nog gemakkelijker maken.  

Indien zij voor 1 juli 2016 het formulier ”Automatische incasso contributie”  invullen 

en inleveren, dan hoeven zij  zich verder geen zorgen te maken over de betaling van de  

contributie in 2016 en daarna. 

Voor leden die het formulier wel reeds hebben ingeleverd maar de contributie voor 2016 ook 

nog niet betaald hebben,  gaan wij de contributie voor 2016 via automatische incasso innen. 

Tenzij u aangeeft dat voor 2016 niet te willen natuurlijk. 

Formulier  ” AUTOMATISCHE  INCASSO  CONTRIBUTIE ” 

Het formulier is te vinden: 

op onze website  https://sv-hn.nl/penningmeester 

in het gebouw       Jeugd van Gisteren, Beemsterstraat 4 

 

 U ���� ��� ������������ ������� 1 ��������� ��. 

 H�� ������������ ������ ���� � ���� ��������� ����� ����� ������� ��� �� ����. 

 U ���� �� �������������� ��� ����� ������� ���� ������� �� ����� ��� ��� ���������. 

    R��� 50% ��� �� ����� ����� ����� ��� ��������� ”A����������� ������� �����������”   

       ���������� !!  

     UIT HET BESTUUR 
      Door:    H��� Z������� (P�������������) 

V��������������� 

VRIJWILLIGERS-

MIDDAG! 

[A��� �������������  

��������� ������ ���  

�����������!] 

 

De jaarlijkse vrijwilligersmiddag  
zal plaatsvinden op 17 september ‘16. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda.  
 

Als u ideeën heeft over een leuke invulling van deze middag neem contact op 
met Ineke van der Geest activiteiten@sv-hn.nl of 023-5632646. 



 
Stuur uw gegevens naar onze  
ledenadministratie.  
Dat kan op verschillende manieren: 
 
 Per mail: LedenAdmin@Sv-HN.nl 

 In de brievenbus in het gebouw 
Jeugd van Gisteren 
 

 Per post aan: 
Seniorenvereniging HLMRMEER Nrd 
Ledenadministratie  
Beemsterstraat 4,  
2131ZB Hoofddorp. 

 
 
Stuur ook bij verhuizing- en overlijdensbe-
richten, nieuw mailadres of andere wijzi-
gingen en bedankjes, een bericht naar de 
Ledenadministratie. 
  

LedenAdmin@Sv-HN.nl 

LID WORDEN? 
LedenAdmin@Sv-HN.nl  
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U kunt zich nu ook aanmelden via het 
digitale formulier  

op onze beveiligde website. 
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OOK VOOR AUTOMATISCHE INCASSO *JA/NEE VANAF 2017 



           Met onze BUS naar….. 

Met ”DE  S BUS” naar de Albert Cuyp 

markt in Amsterdam. Wist u dat de 

“Cuyp” al meer dan 100 jaar bestaat. 

Het aantal deelnemers is 8 personen en u 

wordt thuis opgehaald door de chauffeur.  

Wanneer: zaterdag 25 juni  of/en 23 juli 

Vertrek:  ca. 13.00 uur uit Hoofddorp 

 

Terugreis: ca. 16.00  uur 

Kosten: € 13,50 p.p.  
            D� ����������� �������� ���� ����  

              ����� ��������. 

U kunt u aanmelden bij Ineke van der Geest 

activiteiten@sv-hn.nl of een briefje in de brieven-

bus Beemsterstraat 4 onder vermelding van Am-

sterdam en uw naam adres en telefoonnummer.  

D� ��� ���� ������ ��� ��������  

��� ������ 8 ��������. 
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Een gezellige middag. 

Wat een gezellige middag die zaterdag 30 
April op de Albert Cuypmarkt in hartje Am-
sterdam! 

Chauffeur Ton Versteeg haalde tussen 12.00 
en 12.30 uur 7 personen op in Hoofddorp en 
zette ons af in de Hemonielaan, hoek Van 
Woustraat. 
De markt op, alles bekijken, of kopen.  
Met z’n tweeën een lekkere haring gegeten  
bij een bekende haringman. Hij staat daar 
met zijn knecht al ruim 60 jaar op de markt. 
We hebben koffie en sommigen appelgebak 
gegeten. Tot slot hebben we een patatje met 
mayo genuttigd. 

Rond 16.15 uur zijn we vertrokken van de 
Albert Cuyp; via een toeristische route door 
Oost, met daarin de Dapperbuurt op weg  
naar Hoofddorp. 

Ik bedank iedereen 
voor de gezellige mid-
dag, vooral chauffeur 
Ton en Ineke van der 
Geest. Zij heeft er veel 
werk aan gehad. 
 

Door: Elly Rijpkema.  

CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP. 
 

Een Basis lid betaalt minimaal € 10,- per jaar 
per persoon. Als Basis lid ondersteunt u onze 
nieuwe vereniging, kunt gebruikmaken van de 
aangeboden kortingen en u ontvangt 
ons Infoblad of in de brievenbus maar het liefst 
maken wij u er via een mailbericht op attent dat 
het nieuwe Infoblad te lezen is op onze websi-
te. U kunt ook als Basis lid heel veel informa-
tie  terugvinden op onze website. 

Dan hebben wij ook een BA  
(Basis + Activiteiten) lid. Gaat u gebruikmaken 
van ondersteuning van medewerkers Zorg en 
Welzijn of van onze Belasting mensen voor het 
invullen van uw inkomstenbelasting of doet u 
mee aan een of meer activiteiten dan betaalt u 
naast de € 10,- voor de Basis ook € 15,- voor 
die extra’s, dus in totaal €25,-  

Daarnaast is er een BB (Basis + Biljarten). Zij 

betalen €10, + € 25,- dus €35,-.  
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DE VERHALENTAFEL 
 
Ik ben Sybil van Dam, getrouwd, moeder van een zoon en een dochter en de trotse oma 
van vijf kleinzoons. Ik organiseer al tien jaar, met 
heel veel plezier, verhalentafels in de Haarlemmer-
meer. Onder het genot van een kop koffie of thee 
komen de meest mooie verhalen tevoorschijn………… 
Herkent u die schoolplaat achter deze kinderen? 
- U had ze ook vast achter in de klas hangen. - Wie 
was toch alweer die strenge meester en die lieve 

juf? - Heeft u ook 
wel eens in het ko-
lenhok gezeten? - 
Als je straf op 
school had kreeg je 
er meestal thuis een 
schepje bovenop. 
U heeft de kans om deze en nog veel meer andere verha-
len met elkaar te delen.  Ik schrijf alle verhalen op. Neem 
vooral foto’s mee. Ik maak dan een foto van een foto die 

ik in het verslag zet met de verhalen die u allen die ochtend verteld heeft. 

Schuif aan bij de verhalentafel……….U komt toch ook? 
De koffie staat klaar. 

* Toegang voor leden is gratis.  
Voor niet leden 2 euro per keer * 

 
Met vriendelijke groeten, Sybil van Dam,  
De juf van de Verhalentafel 

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 
 

  Start de Verhalentafel voor de  
Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord  

in Hoofddorp in het gebouw van 
“De Jeugd van Gisteren” 

 
Iedere donderdag tot en met april 2017 

 
VAN 10.00 UUR TOT 12.00 UUR 



Vooraankondiging  

Op 27 augustus van 11.00 tot 15.00 uur komt 
de SvHN met een open dag. De activiteiten-
begeleiding en het bestuur zullen dan aanwezig 
zijn om de diversiteit van de vereniging te    
presenteren. Tevens kunt u zich laten informe-
ren over alle mogelijkheden die de vereniging u 
te bieden heeft. Zet deze datum alvast in uw 
agenda en geef het door aan anderen.  
Wij gaan er met z’n allen een mooie dag 
van maken! (meer info in het augustus nummer) 

 
 

U kunt u aanmelden bij 
Ineke v. d. Geest  
via mailadres:  
activiteiten@sv-hn.nl 
of een briefje in de brie-
venbus  Beemsterstraat 
4 onder vermelding van 
uw naam adres en tele-
foonnummer. 

 

Informatie 
voor juni/juli 

9 juni 2016(donderdag) 

Restaurant Meerzicht 

Nieuwe Meerdijk 326, Badhoevedorp 

24 juni 2016 (vrijdag) 

Sjapo 

Diamantlaan 2, Hoofddorp 

9 juli (zaterdag) 

Papa`s Beachhouse  

IJweg 961 in Hoofddorp 

24 juli (zondag) 

Alberto,  

Vijfhuizerdijk nr. 3 in Vijfhuizen 

 

Graag bijtijds bellen: N�� K������ 

023 56 391 24  ��  06 20 341 252 

[K��� ���� ���� ���� �� ���.S�-HN.��] 
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E E T C L U B 
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KIENEN 
Woensdag 15 juni 2016 
Aanvang 13.30 uur.  
Zaal open 12.30 uur 

In JULI en AUGUSTUS is er GEEN KIENEN 

 Wie wil er samen 

naar het museum 

 op maandagoch-

tend van 10 tot 

12 uur boetseren 

 het nieuwe  

haken en breien  

aanleren 

 Schaken leren of 

spelen? 

 

 Deelnemen in de 

activiteitencomm. 



Iedere maand willen wij in het kort u kennis laten maken met een van 

de activiteiten die door de SvHN worden georganiseerd. Wij doen dat 

aan de hand van 6 items.  

T���� �� ����’�: A�� ��� S��������                               
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WELKE GROEP 

HOBBYCLUB 
Dinsdag vanaf 9.30 uur in de Jeugd van Gisteren. 

WIE IS DE COÖRDINATOR? 
Mevrouw Dini Bel en Mevrouw Thea Brands zwaaien de scepter 
bij de Hobbyclub en dat doen zij al respectievelijk 22 en 24 jaar. 
Mevrouw Bel kampt met een achteruitgaande gezondheid en zo-
doende heeft Mevrouw Brands geruisloos het leeuwendeel van 
haar taak overgenomen. Een echte vervanging is er niet; mocht 
het nodig zijn dan wordt dat aan één van de deelnemers ge-
vraagd. Dat betekent dan wel vroeger komen, koffiezetten, de 
tafels op een rijtje zetten enz. Dat laatste wordt nu gedaan door 
de heer Kees Bel, echtgenoot van Dini. 

MET HOE VELEN ZIJN JULLIE? 
Er komen 17 dames, de heren ontbreken bij deze activiteit; figuurzagen geeft te veel rommel! Dini 
en Thea zijn best tevreden met dit aantal, mede gezien alle voorbereidingen. 

WAT DOEN JULLIE ZOAL? 
Op de Hobbyclub worden kaarten gemaakt, verder wordt er ook gebreid en gehaakt. Het accent ligt 

wel op het maken van heel bijzonder mooie kaarten. Hier dus geen spelre-
gels, geen bijhouden van de score en geen wedstrijdelement. Toch heeft 
ook bij het maken van kaarten de techniek niet stilgestaan. De club is ge-
start met het borduren op stof, maar dat doet men nu op papier. Om het 
karton voor te bewerken, zodat de verdere versiering mooi uitkomt, be-
staan verschillende technieken. Eén daarvan is een relíëf aanbrengen door 
middel van een machine. Eerst gebeurde dat nog met een handbediende 

Cutlebug maar nu beschikt Thea (en nog een deelnemer) over een Electrische Embosser. Door het 
gebruik van verschillende mallen kunnen heel veel variaties worden gemaakt. De basis voor de kaart 
is dan klaar en kan verder worden verfraaid. Deelnemers kunnen op eigen verzoek en tegen een ge-
ringe vergoeding hiervan gebruik maken. Het versieren gaat met borduren in voorgedrukte gaatjes, 
met een 3 D techniek of met "dotjes" (voorgedrukt glanzend papier dat heel precies op de kaart 
moet worden geplakt). 

WAAROM ZOUDEN ANDEREN OOK MOETEN 

KOMEN? 

Hoewel de club met het huidige aantal goed func-
tioneert, zijn nieuwe leden altijd welkom.  
Mocht er nog een "onaf" werkje ergens in een 
verborgen hoekje liggen, kom het afmaken! 

Samen met anderen is dat veel leuker en je leert 
ook nog veel van elkaar. Het is toch aardig om 
met Kerstmis je eigengemaakte kaarten te ver-
sturen. Bovendien wordt je dan ook nog uitgeno-
digd voor een genoeglijke Kerstbijeenkomst  

UITNODIGING! 
Kom eens langs om te zien wat er allemaal wordt gemaakt en laat u inspireren door schoonheid! 
U werkt zelfstandig volgens uw eigen inzicht, maar wel in goed gezelschap en in een prettige sfeer. 
Als het bevalt en u deel wenst te nemen aan deze activiteit dan graag even in overleg met de dames 
Bel en/of Brands. (zie pagina 12) 
 
WIJ ZIEN U GRAAG. 

[L�� ������? D� �������� ���� �������� ��� ��� �� ���� ������������ �� ��� ���� € 10 + €15 = € 25 ] 
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“M��� 
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S�������” 
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BeLAnGenBeHArTiGinG. 
Door: F���� C������ 

Onlangs werd tijdens een vergadering de vraag gesteld       

“wat verstaan wij onder belangenbehartiging”             

Mijn eerste gedachte was, dat valt simpel uit te leggen. Nu met 

de uitleg van start gaande kom ik daar toch een beetje                  

op terug, want wat wordt er nu exact bedoeld met de belan-

genbehartiging. Een hooggekwalificeerde advocaat komt op voor de belan-

gen van zeer   welgestelde erfgenamen, met eenzelfde inzet als dat van een pas beginnend advo-

caatje dit zal doen voor een armlastige verdachte van een winkeldiefstalletje. Beiden behartigen de 

belangen van een cliënt, al zal de financiële beloning wel sterk uiteenlopend zijn. De ANWB behartigt 

de belangen van de automobilist net zoals UNICEF opkomt voor kinderen in armoedige derdewereld-

landen. In beide gevallen wordt ook over belangenbehartiging gesproken, maar zijn de verschillen 

enorm en onvergelijkbaar.  Mezzo een landelijk zeer bekende en gewaardeerde instelling waakt over 

de belangen van chronisch zieken en mensen met een beperking valt te vergelijken met een vrijwilli-

ger behulpzaam in verpleeghuis of een tweede tehuis voor beperkt verstandelijke jonge-

ren. Zeer wel vergelijkbaar maar niet ten opzichte van de professionaliteit.  

Dit alles bijeen overwegend zou ik mij ervan af kunnen maken met de conclusie dat belangenbehar-

tiging het beste als een vorm van helpen valt te omschrijven, maar dat komt mij ook weer te simpel 

voor. Een ouder die een jeugdteam in de sport begeleidt waar ook zijn of haar kind bij betrokken is, 

kan als helper bestempeld worden, maar dat geldt ook voor de peuter die van zijn of haar driewie-

lertje afstapt om de zakdoek van een oude dame van straat op te rapen. Maar moeten of kunnen wij 

hier in beide gevallen aan belangenbehartiging denken?  Dat is toch net weer een stapje te veel.  

Persoonlijk ben ik als participant zeer nauw betrokken geweest bij de bouw en de inrichting van het 

Spaarne Ziekenhuis. Specifiek ten opzichte van de toegankelijkheid voor ouderen en    

mensen met een beperking. Evenzo heb ik mogen meedenken en meepraten bij de herinrichting van 

het winkelgebied en de verzetswijk in het centrum van Hoofddorp. Bij beide gelegenheden heb ik 

nimmer het gevoel gehad belangenbehartigend bezig te zijn, er kon slechts met wat opgedane  er-

varingsdeskundigheid een bescheiden bijdrage geleverd worden. Belangenbehartiger ben ik mij zelf 

pas gaan noemen, als lid van de Wmo-raad, dat gaf enige status en het voelde ook wel als zodanig 

aan. 

Al met al helpt het voorgaande mij niet om tot een duidelijk uitleg van het begrip belangenbeharti-
ger te komen. Het is geen medaille met twee kanten maar het heeft meer weg van een magische 
kubus, die bij elke draai weer een andere uitkomst geeft. Het komt mij dan ook verstandig voor om 
mij te beperken tot de belangenbehartiging binnen de SvHN en dan denk ik in de eerste plaats aan 
onze voorlaatste en huidige voorzitters. Beiden verdienen het stempeltje, onmisbaar en zeer belang-
rijk, voor onze huidige Seniorenvereniging. Jan die ons door een moeilijke en achteraf gebleken laat-
ste periode van een onberekenbare ANBO leidde en Diny die uit een ontredderde ANBO-afdeling 
weer een     geheel nieuwe en bloeiende seniorenvereniging deed ontstaan.    Maar belangenbeharti-
ging is een evenzo belangrijke factor bij het  rijdend houden van het busje, de belangeloze inzet van 
al onze     activiteitenleiders, de organisatoren van het kienen, de schoonhouders van ons onderko-
men en de bezorgers van het maandblad.     Een bijzonder gevaarlijke opsomming, want ongetwij-
feld resteren er ook nog onbenoemde personen en groepen die zich inspannen voor de belangen van 
onze vereniging en dan denk ik vooral aan het bestuur wat zich maandelijks inspant, ieder met een 
eigen deeltaak, om alles binnen en buiten de vereniging in goede banen te leiden. Daar doe ik per-
soonlijk ook een beetje aan mee in de hoop dat het mij niet kwalijk genomen wordt, dat ik mijzelf 
het predicaat “belangenbehartiger” heb        toegeëigend. Belangenbehartiging is echter een veel 
omvattende benaming, die wat mij betreft best teruggebracht mag worden tot het aanbieden van 
een helpende hand, ongeacht of het daarbij om kleine of zeer ingewikkelde problemen gaat.  

Helpen daar gaat het om, daar zijn wij allen bij gebaat!  
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Veranderingen laten zich  

niet beperken. 

In tegenstelling tot heden ten dage moest het 

overgrote deel van de mensen zo 100 tot 150 

jaar geleden met zware lichamelijke arbeid de 

kost verdienen. Van mechanische arbeid was 

nog maar nauwelijks sprake en een 6 daagse 

werkweek van meer dan 8 uur per dag was nor-

maal. Velen haalden dan ook niet wat wij nu de 

pensioengerechtigde leeftijd noemen en werden 

vroegtijdig, zonder enige vorm van inkomsten 

of iets dergelijks, afgedankt naar huis gestuurd. 

Men mocht het verder zelf uitzoeken. 

Dit werd eind 19e eeuw, nu bijna 

120 jaar geleden, de vakbond 

voor spoorwegarbeiders toch wat 

al te gortig en ging men over tot 

de oprichting van een bond voor gepensioneer-

den spoorwegarbeiders. Met als hoofddoel de 

belangenbehartiging, aandacht voor probleemsi-

tuaties en de bevordering van ontspanningsmo-

gelijkheden.  De belangenbehartiging is daarbij 

altijd het belangrijkste streven gebleven, ook 

toen uit deze bond van gepensioneerden in een 

later stadium de ANBO ontstond. Dat daar zeer 

recentelijk wat de klad in is gekomen, valt lou-

ter en alleen te danken aan een tweetal topfigu-

ren in het ANBO-bestuur die het eigen gelijk op 

de voorgrond stelden, ten koste van de leden 

waar het in de eerste plaats om behoorde te 

gaan. 

De belangenbehartiging is voor ons altijd een 

belangrijke factor geweest, in het verleden als 

ANBO en nu als Seniorenvereniging. In dat ver-

band werken wij als LSBO al vele jaren samen 

met KBO en PCOB. LSBO staat daarbij voor Lo-

kaal Samenwerkende Bonden van Ouderen 

en vandaar uit komen wij op voor de belangen 

van de senioren. Een belangrijke partner in de-

ze belangenbehartiging had de door de ge-

meente benoemde Seniorenraad moeten zijn, 

helaas kenden men daar een steeds toenemend 

tekort aan medewerkers waardoor de daad-

kracht steeds meer verminderde. Ruim 2½ jaar 

geleden hebben wij van uit de LSBO een hel-

pende hand en ondersteuning aangeboden, 

maar hoewel de wethouder en de Seniorenraad 

daar uitermate positief 

op reageerden, is daar 

nooit een goed gevolg 

op verkregen. 

Eind 2015 bereikte ons dan ook het bericht dat 

alle seniorenraadsleden met onmiddellijke in-

gang zouden terugtreden. Dit rampscenario was 

binnen de LSBO al wat langere tijd voorzien en 

had er ons toe gebracht, om op voorhand al een 

interim-bestuur, bestaande uit 3 personen, te 

formeren waarmede een doorstart van de Seni-

orenraad mogelijk bleef. Dit vonden wij buiten-

gewoon belangrijk, want zonder de bevoegdhe-

den van een erkende Seniorenraad blijft de be-

langenbehartiging te vrijblijvend. V������ �� [ 11 ] > 
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Dat was eind 19e eeuw al overduidelijk waar-

neembaar, maar dat is nu ook nog zo met alle 

bezuinigingsvormen die juist de senioren het 

hardste treffen. Half februari 2016 heeft dit inte-

rim-bestuur alle mogelijkheden voor een door-

start met de wethouder en haar beleidsmedewer-

ker doorgesproken en hebben wij het benodigde 

fiat verkregen, om het een en ander, met de be-

leidsmedewerker, verder uit te werken. 

Inmiddels staat het interim-bestuur bij de Kamer 

van Koophandel ingeschreven en hebben de eer-

ste voorbereidende gesprekken met de beleids-

medewerker van de wethouder plaats gevonden. 

De eerstvolgende stap zal nu zijn het formeren 

van werkgroepen die zorg moeten dragen voor 

de ondersteuning van het nieuwe bestuur van de 

Seniorenraad en de contacten met alle senioren 

woonachtig in de Haarlemmermeer. Daar hebben 

wij meerdere mensen voor nodig uit de gehele 

Haarlemmermeer, leden en niet leden van oude-

renbonden en seniorenverenigingen en wij hopen 

en vertrouwen op voldoende interesse onder de 

nog wat jongere senioren voor de invulling van 

de werkgroepen. De werkgroepen die wij willen 

formeren zullen zich inzetten voor: Woonvoorzie-

ningen voor senioren, Zorg en Welzijn, Par-

ticipatie, Sociaal beleid, Mantelzorg, Mobili-

teit, Veiligheid en Communicatie. 

Is hier iets bij waar uw interesse naar uitgaat of 

waar u enige ervaringen mee heeft opgedaan. 

Meldt u dan aan, ongeacht of u man of vrouw 

bent, want wij hebben u hard nodig in uw eigen 

belang en dat van uw mede leeftijdsgenoten. Wij 

kunnen niet zonder u en onze senioren kun-

nen niet zonder een goede belangenbeharti-

ging. 

U kunt zich telefonisch aanmelden  
via 023 56 255 06 of schriftelijk  
via de Jeugd van Gisteren  
Beemsterstraat 4, 2131 ZB  te Hoofddorp  
of Floor Calandt, Hannie Schaftstraat 132, 
2135 KH te Hoofddorp 

[ 11 ]  
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Jongere senioren voor de 

werkgroepen SENIORENRAAD 

Bowlen bij Claus. 

          1e donderdag v.d. maand 

           4 banen voor leden SvHN 

           van 13 tot 14:30 uur 

         Met koffie/thee 

         € 7,- per persoon 

    MEDEDELING  

    KOERSBAL. 

 

 

Zomerstop  

van 11 mei tot 6 september ’16  

Vanaf 7 sept. bent u weer van harte welkom. 

 



CONTACT: 

U kunt ons bereiken via: 

Mail:  
I���������@S�-HN.�� 

Brievenbus:  
Gebouw Jeugd v. Gisteren 
    [��������: 023-5642993] 

Per post: 
Seniorenvereniging HLMRMEER 
Noord. Beemsterstraat 4 
2131 ZB Hoofddorp 

BESTUUR SvHN 
V���������: 
 Diny Bloemendal 
       023 56 14 295 

* ����������@S�-HN.�� 

 
P�������������: 
 Henk Zijlmans 

  023 55 81 012 

* ��������������@S�-HN.�� 

S���������: 
 Rien Haak 
  023 56 11 625 

* ����������@S�-HN.�� 

L�����������������: 
  Ans Terpoorten-Lauret 

   06 436 285 50 

* L����A����@S�-HN.��   

A�����������—W����, Z��� & W������: 
 Ineke van der Geest 
  023 56 32 646 

* ������������@S�-HN.�� 

 

W����, Z��� & W������: 

 Floor Calandt 
  023 56 25 506 

* Z���-W������@S�-HN.�� 

R������� “M���-S�������” 

  Henk van der Werf 

* R�������-M���S�������@S�-HN.�� 

* A�����������@S�-HN.��  

B�����������:  

      NL50 RABO 0307 9707 60 

       [K�K A��������: 647 740 74] 
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VAN DE REDACTIE “meer - senioren” 

IN JULI GEEN UITGAVE 

VOLGENDE UITGAVE BEGIN AUGUSTUS 2016  

MAIL: REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL 

 

 ) 


