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Gebruikmaken van 
 
 
 
 

 
http://bus.sv-hn.nl/ 

 

Mailadres voor vragen en meer info:  

Businfo@Sv-HN.nl 

 

Reserveren  

tussen 18:30 en 19:30 uur 

BEL:  06 505 567 83 

MEI-MAAND FIETS-MAAND 
     [foto met toestemming rtv steenwijk]

 
Graag wil ik mij via deze weg aan u allen voorstellen. Mijn naam is 
Christine Veling en sinds kort ben ik uw nieuwe voorzitter. Tijdens de 
Algemene Leden Vergadering van 1 maart jl. ben ik daartoe met alge-
mene stemmen gekozen. Ik neem dus de voorzittershamer van Diny 
Bloemendal over. Een hele eer én een geweldige uitdaging. 
Als u het infoblad van de vereniging heeft ontvangen, dan heeft u wel-
licht het interview door Ans van Saagsvelt gelezen waarin beknopt 
mijn levensverhaal wordt verteld; daar heb ik verder niet zo veel aan 
toe te voegen. 
De komende tijd kunt u mij tegen het lijf lopen bij de verschillende 
activiteiten die in het gebouw van De Jeugd van Gisteren plaatsvin-
den, want ik ben van plan om langs te komen en met u kennis te ma-
ken om zo op de hoogte te geraken van het reilen en zeilen binnen de 
vereniging. 
Ik heb er in de korte tijd dat ik nu meeloop al menige vergadering op 
zitten en ben mij ervan bewust geworden dat er veel komt kijken om 
een vereniging als deze goed te laten functioneren. Ik wil mij de ko-
mende tijd dan ook volledig inzetten om de continuïteit van de vereni-
ging te waarborgen. Maar dat hangt niet alleen van mij en/of het be-
stuur af maar ook, en zeker niet in de laatste plaats, van de inzet van, 
én een goede samenwerking mét de vrijwilligers. En die inzet heeft u, 
naar ik heb vernomen, de afgelopen anderhalf jaar, na de overgang 
van ANBO-afdeling naar zelfstandige vereniging, volop getoond! 
Ik verheug mij er dan ook op om er samen met u in de nabije toe-
komst de schouders onder te zetten en hoop op een vrucht-
bare en goede samenwerking. 

Door: C�������� V����� 

 ����������@��-��.�� 

Blz.2. meer over  
FIETSMAAND 

Blz. 5. Vacatures  en 
Van het belastingteam 

Blz.8/9. Bijdrage van 
Floor Calandt  

Blz. 7. INTERVIEW 
met Henk Kniep  

Blz.11. Overzicht activitei-
ten en begeleiders.  

 

Alle artikelen in  

“MEER SENIOREN” kunt 

ook vinden op onze web-

site: https://sv-hn.nl 

en nog veel meer waar-

onder een “agenda” met 

activiteiten en “Bestuur 

Nieuws”. 
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MEI-MAAND FIETS-MAAND 
Deze maand aandacht voor activiteiten op de fiets. 

Er zijn geweldige routes in de Haarlemmermeer en omgeving. 

Via de ‘Fiets Kooppuntroute’ kunt u zelf routes aanmaken maar 

ook op internet staan vele routes via fietsknooppunten. Bijvoor-

beeld op  

http://www.fietsen.123.nl/ of  

http://www.nederlandfietsland.nl/fietsroutes 

Ook kunt u zelf via internet een knooppunten route plan-

nen en uitprinten op https://www.route.nl/routeplanner of 

op https://routeplanner.fietsersbond.nl/ 

Ook de moeite waard is de ‘Fiets 4 daagse Hoofddorp’ 
De Avond Fiets 4-daagse wordt gehouden van  

maandag 26 juni tot en met donderdag 29 juni 2017. 

Dit jaar, 2017, wordt de Avond Fiets 4 Daagse alweer voor de 20e keer 
voor u georganiseerd. En de fietsclub bestaat dit jaar ook nog eens 35 
jaar. Tijd voor extra aantrekkelijke deelnameprijzen.  
 
De routes zijn net als andere jaren een verrassing en telkens 
weer vernieuwend. De afstand van de route is dit jaar vastge-
steld op ongeveer 30 km per avond. De routes voeren u langs 
en door mooie plekken en tal van bezienswaardigheden, zo-
wel binnen als buiten de Haarlemmermeer. Iedere dag weer 
is er een nieuwe route in verschillende richtingen.  
Na het volbrengen van tenminste 3 routes ontvangt iedereen 
een mooie herinnering! Er kan dagelijks gestart worden tus-
sen 18:30 en 19:30 uur. € 3,50 per persoon.  

Alle informatie lezen en aanmelden kunt u op de website 
van Rijwiel Tourclub Hoofddorp (RTC)  
http://www.rtc-hoofddorp.nl/avondfiets4daagse/ 

Een prachtige route is de Bollen-

route die o.a. langs de Keukenhof 

gaat. De route is 24 kilometer.  

Kunt u uw fietsen meenemen ach-

ter op uw auto dan kan de start-

plaats bv Molenstraat 4-10, 2181 

JB Hillegom zijn. Kan dat niet dan 

kunt u vanaf Hoofddorp naar de 

route rijden.  

Keuze 1. fiets vanaf de Molen ‘de 

Eersteling’ via knooppunt 62, 57, 

56 tot 87. Daar sluit u aan op de 

Bollenroute. 

Keuze 2 is via de Cruquius. Fiets 

vanaf de molen via knooppunten 

55, 54, 53, 52, 69 tot 68. Daar sluit 

u aan op de Bollenroute. Voor beide 

keuzes betekent 10 km per enkele 

reis. Dus 10 km plus 24 bollenroute 

en 10 km terug naar Hoofddorp. 

Totaal ongeveer 45 km. 

 
De fietsclub “de Meertrappers”  
fietst via MeerWaarde waar Ineke v. d.  
Geest contactpersoon van is. 

Zij fietsen van april tot en met oktober 
en iedereen kan zich aanmelden. 

Fietsen in Haarlemmermeer -  

Overzicht van alle fietsroutes 

https://www.routeyou.com/  

(kies in het midden van het scherm voor de fiets 
en vul voor het gebied Haarlemmermeer in) 
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CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP. 

 Basis lid (donateur)  
�������� € 10,- pp. p.j. 

Als Basis lid ondersteunt u onze vereniging, kunt 
u gebruikmaken van de aangeboden kortingen 
en ontvangt u ons Infoblad of in de brievenbus 
maar het liefst maken wij u er via een mailbe-
richt op attent dat het nieuwe Infoblad te lezen 
is op onze website. U kunt ook als Basis lid heel 
veel informatie terugvinden op onze website. 

 BA lid (Basis + Activiteiten) 
�������� € 25,- pp. p.j. 

Gaat u gebruikmaken van ondersteuning 
van medewerkers Zorg en Welzijn of van onze 
Belasting mensen voor het invullen van uw in-
komstenbelasting of doet u mee aan een of meer 
activiteiten dan betaalt u naast de € 10,- voor 
de Basis ook € 15,- voor de extra’s. 

 BB (Basis + Biljarten)  
�������� €35,-. p.p. p.j. 

€10,- Basis plus € 25,- voor Biljarten. 

Betaling van contributie: 

1. u betaalt zelf jaarlijks 

2. u vult een incassoformulier in voor jaarlijkse    
    automatische incasso. 

Bedrag: 
€ _____,__ 
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www.sv-hn.nl  - vacatures-vrijwilligers-bij-svhn 

Van het belastingteam. 

Het zit er weer op! Uw aangiften 

IB 2016 zijn op tijd ingediend. 

Voor velen een hele opluchting dat 

het weer achter de rug is. Voor u, 

de leden van onze seniorenvereni-

ging, maar ook voor ons de invul-

lers. Op de maandagen in maart 

was het weer een drukte van belang in ons ge-

bouw ‘De Jeugd van Gisteren’. Ongeveer 200 

afspraken waren er 

gemaakt, die resul-

teerden in meer dan 250 aangif-

ten. Nans, Ans, Ria, Jaap, Theo en 

ondergetekende waren urenlang 

online met de Belastingdienst om 

uw aangiften in te vullen en te 

verzenden. En wat geweldig dat 

de machtingscodes van tevoren 

door u aangevraagd waren.  

Ook het team heeft niet stilgeze-

ten om de nodige voorbereidingen 

te treffen om alles goed te laten 

verlopen. Is iedereen van het 

team weer bereid zich bij te scho-

len, de benodigde cursus te vol-

gen om zich te laten bijspijkeren, 

is het team weer beschikbaar op 

de 4 maandagen, heeft iedereen 

een laptop, kunnen wij over een 

goede internetverbinding beschik-

ken, kan er geprint worden, hoe 

maken wij contact met de Belas-

tingdienst, wie kunnen en mogen 

wij helpen, kunnen wij de zaal, 

tafels en stoelen gebruiken, zijn 

er voldoende stopcontacten, wie 

ontvangt, controleert en schrijft 

de leden in, enz. enz. Allemaal 

vragen waarover nagedacht en 

besloten moet worden en waarom 

wij al in de herfst bij elkaar ko-

men om te overleggen. Wij mogen 

ons gelukkig prijzen dat Ineke van der Geest 

zich zo geweldig heeft ingezet om ons team te 

ondersteunen zodat aan alle randvoorwaarden 

voldaan kon worden en alle dagen soepel en 

gezellig zijn verlopen. Onze dank daarvoor aan 

haar. Maar het resultaat mag er dan ook zijn.  

Hartelijk dank voor uw vrijwillige bijdrage; ik 

kon een leuk bedrag aan de penningmeester 

overhandigen voor onze vereniging.  

En dit alles met het Belastingteam Nans, Ans, 

Ria Jaap, Theo en ondergetekende. 

Tony Mulder. 

Vacatures  

 



9 mei (dinsdag) 

naar restaurant de Beren 

Raadhuisplein 3, Hoofddorp 

24 mei (woensdag) 

naar Wereldrestaurant Enjoy 

Marktplein 13 (boven de Lidl) Hoofddorp 

 

 

 

9 juni (vrijdag) 
naar proeflokaal Bregje 
Rietkraag 2 in Beinsdorp 

24 juni (zaterdag) 

naar restaurant de Parel,  

Leimuiderdijk 364 in Leimuiderbrug 

Graag bijtijds bellen: N�� K������ 

 023 56 391 24  ��  06 20 341 252 

 

[K��� ���� ���� ���� �� ���.S�-HN.��] 
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KIENEN 
Woensdagmiddag 

17 MEI 2017 

 

Aanvang 13.30 uur Zaal open 12.30 uur  

KO�T �  OOK? 

1� DO�D�RD�G V�� D� ����D 

���V��G 13.00 TOT 14.30 ��R 

€ 7,= I�CL�SI�F KOPJ� KOFFI�/TH��  

 - advertorial - 

 

Waar kan ik u mee helpen?  

Als mantelzorger loopt u vaak tegen zaken aan 

die onverwachts op uw pad komen.  

Nood, iemand valt en kan daardoor niet naar de 

opvang. Kleinkind ziek, u wilt helpen maar u 

heeft ook een partner die niet alleen kan blijven. 

Graag 1 of 2 uurtjes even niets doen omdat het 

zorgen zo intensief is. De hobby die u niet meer 

            doet omdat uw partner niet meer alleen kan blijven.  

Laat mij u helpen. Ik help met alle liefde.  

Mijn naam is Nicole van 2HandenXtra.  

U bent niet alleen. Bel/email me, we spreken af, maken kennis.  

Eerste gesprek is gratis. 
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WIE IS ER AAN HET WOORD? 

Dit keer is dat de heer H.J. Kniep, Nestor van de activiteit Biljar-
ten in de JvG. Misschien ook wel de oudste in onze vereniging, 
dat was niet te zien in de, overigens heel leuke, statistiekjes in 
het april nummer! Bijna 60 jaar getrouwd is Henk met zijn lieve 
vrouw Mies. Een keuze, die zoals hij zelf zegt, nooit heeft be-
treurd. Als je lief maar ook leed zo lang samen deelt dan geeft 
dat een heel speciale band. 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 

Opgegroeid in een traditioneel gezin in de dertiger jaren van de 
vorige eeuw, was het werken geblazen als je de Lagere School 
had afgerond. Vader had al een baantje voor hem gevonden. Na 
de oorlog gaat Henk werken bij een handelskwekerij, die jonge 
planten en bloemen exporteerde. Interessant is dat gedurende 
de oorlogsjaren er z.g. Bewaarkwekers bestonden. Dat waren 
bedrijven die planten kweekten, die niet konden worden ver-
kocht, maar die wel de basis vormden om na de oorlog weer snel 
aan de slag te kunnen gaan. De Duitse bezetting gedoogde dit 
omdat, als ze zouden winnen, ook planten en bloemen nodig wa-
ren. 

Inmiddels bij een andere kwekerij aan het werk houdt Henk zich o.m. meer bezig met de juiste ver-
pakking en procedures voor de export van dit kwetsbare product. Dat ging lang goed, maar het 
werd minder toen alles weer op orde kwam en de mensen zelf in hun tuintje ook aan de gang     
gingen. Uiteindelijk heeft hij het volgehouden tot zijn 63ste jaar, één firmant was al overleden en 
kort daarna sloot het bedrijf zijn deuren. 

Intussen was er wel een andere activiteit bijgekomen, ontstaan door een buurman Rijschoolhouder, 
die om rijinstructeurs verlegen zat. Naast zijn werk overdag, gaf Henk rijles in de avonduren. Maar 
éénmaal werkloos was dat voorbij i.v.m. de uitkering en dan mag je niet bijverdienen! 

VRIJWILLIGERSWERK 

Gepensioneerd en 65 jaar gaat Henk Kniep als vrijwilliger aan het werk. Bij Bornholm bestuurt hij 
hun bus zo'n 9 jaar voor het Patientenvervoer. Daarna, de school in de Beemsterstraat was pas  
gereed gemaakt voor ouderenactiviteiten, kwam de toenmalige voorzitter de heer Schultze Kool 
met een leuke mededeling. Een Japans bedrijf was bereid om een kleine bus voor personenvervoer 
cadeau te doen aan de ANBO. Een kolfje naar Henk zijn hand. Samen met de heer Goos Koolhaas 
gingen ze van start, Henk chauffeur en Goos de organisatie. 

Dit betekende wel dat iedere avond een handmatig vervaardigde lijst met rijopdrachten moest wor-
den gebracht naar de dienstdoende chauffeur; het team was snel uitgebreid. Hoewel jaren zo met 
plezier bezig geweest, was het toch een opluchting toen Mw. Roos Kuiper, met een nieuw élan, de 
administratie overnam. We kunnen dus gerust stellen dat Henk aan de wieg van onze huidige bus 
heeft gestaan! 

Ook verrichte Henk Kniep allerlei hand- en spandiensten in de JvG en dat 
deed hij zo goed dat de ANBO hem een oorkonde overhandigde met de 
tekst: "|Als blijk van onze waardering voor al zijn inzet, verlenen wij het 
lidmaatschap van verdienste|". Henk is nog steeds van mening dat  vrijwil-
ligerswerk, onbezoldigd, een heel waardevolle bezigheid is. 

Nu in zijn 92ste jaar is het werken met planten nog steeds een hobby en 
dus is Henk actief in zijn volkstuin, wel iets kleiner van afmeting, maar 
toch.... 

Alle goeds gewenst voor Henk en zijn echtgenote!  

 

Interview van de maand 

door:  

A�� ��� S��������  
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De resultaten van de onlangs gehouden landelijke 

verkiezingen zijn bekend en voor zover u gebruik 

heeft gemaakt van uw stemrecht wordt u door de 

politieke partijen bedankt voor het aan hen toege-

kende vertrouwen. Vanuit deze verkiezingsuitslag 

worden momenteel pogingen ondernomen om een 

zo stabiel mogelijke regering te vormen, waarme-

de Nederland de komende 4 jaar bestuurlijk weer 

vooruit kan. In dit proces waren wij, met de stem-

kaart in de hand, heel even de zeer gewaardeerde 

hoogedele burger om direct aansluitend daarop 

weer massaal terug verwezen te worden naar de 

wachtkamer. 

Op zich begrijpelijk, het kamertje waarbinnen aan 

de beleidsvorm voor de komende 4 jaar vorm ge-

geven dient te worden, bevat maar een beperkte 

plaatsruimte en men dient ook wel over de beno-

digde inzicht en invloed te beschikken om over 

een gezamenlijk aanvaardbare besluitvorming 

mee te kunnen praten. Belanghebbenden en geïn-

teresseerden worden daarbij naar de wachtkamer 

verwezen, zoals aangegeven niet onbegrijpelijk 

maar wel minder doorzicht lijk om dat wachtka-

mers omgeven zijn door gesloten deuren waarach-

ter de voor eenieder persoonlijk van belang zijnde 

aangelegenheden besproken en uitgeruild gaan 

worden. Daar zou je tussentijds graag iets meer 

van vernemen, krijgen de uitgesproken beloften 

wel de aandacht die toegezegd zijn, gaat er een 

wat meer evenwichtiger beleid ontstaan ten op-

zichte van de asociale en groeiende kloof tussen 

rijk en arm. Aangelegenheden die ons allen onver-

minderd aangaan en wat dat allemaal kan beteke-

nen hebben wij de afgelopen 4 jaar kunnen bele-

ven, bezuinigingen, minder werkgelegenheid, min-

der opname mogelijkheden in zorginstellingen en 

niet te vergeten het terugverwijzen van ouderen, 

chronisch zieken en mensen met een beperking 

naar de eigen verantwoordelijkheden, de eigen 

kracht en de noodzaak tot zelfredzaamheid. Voor 

velen zijn dat te hoog gestelde normen waar niet 

aan voldaan kan worden. Daar wordt wat te mak-

kelijk aan voorbij gegaan en in dat verband wil ik 

u graag deelgenoot maken van een blog die mij 

onlangs onder ogen kwam en mij ten zeerste aan-

sprak. Een blog, uitgeschreven door Fawzi Salih, 

waarin duidelijk wordt weergeven waar mijn aan-

dacht naar uitgaat, gekoppeld aan mijn persoon-

lijke bevindingen, dat er niet altijd van uitgegaan 

kan worden dat voor eenieder gelijkluidende    

regels kunnen gelden. Mensen en omstandigheden 

zijn veelal sterk verschillend van elkaar en daar 

dient terdege rekening mee gehouden te worden. 

[������� �� ������ 9]  

Welkom in de wachtkamer. 
D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 
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Bent u tot nu toe nog gevrijwaard gebleven van ouderdomsgebreken of een zeer belas-
tend ziekte, maak dan kennis met mijn lieve buren Jo en Ria., de tegenwoordig zo zeer   

verfoeide ”boze burgers”. Zij hebben betere tijden gekend met weekenden op de cam-
ping, maar dat zit er nu niet meer in. 

Fluweelzitters en zakkenvullers 
Transformatie, eigen kracht of versterking van het sociale netwerk. Het zegt mijn 96-jarige buurman Jo 
geen ene moer. Wellicht dat Ria het snapt als ik het haar in gewoon Nederlands zou uitleggen, maar 
dat is uit den boze: ‘Politiek is voor ons pap en die vindt het allemaal een stelletje fluweelzitters en  zak-
kenvullers.’ 
 
Liefde op het eerste gezicht 
Jo en Ria zijn 75 jaar geleden getrouwd. Het was liefde op het eerste gezicht. Beide echtlieden komen 
uit een arm gezin. Hard werken was het devies en vooral niet “zeuren” over emoties. Het huwelijk was 
dan ook een welkome ontsnapping uit de doffe ellende van thuis. 
 
Die verdomde 2e wereldoorlog 
De eerste huwelijksjaren waren fantastisch. Helaas gooide de Tweede Wereldoorlog roet in het eten: 
‘Die verdomde moffen hebben alles verpest.’ Jo werd als dwangarbeider te werk gesteld in Duitsland. 
Vier lange oorlogsjaren zagen ze elkaar niet. Na terugkeer werd alles anders. Jo veranderde van een 
vrolijke Frans in een chagrijnige vent. Het schijnt dat hij getuigen is geweest van standrechtelijke    
executies. 
 
Hard werken en in het weekend naar de camping  
Met veel pijn en moeite pakten Jo en Ria hun leven weer op. Hij vond een baan bij 
het spoor en zij zorgde voor de kinderen en het huishouden. Na een paar jaar hard 
buffelen konden Jo en Ria zich een caravan veroorloven. In het weekend stonden zij 
op de camping. Leuke tijden waren dat. 
 
Het begin van het einde 
Na de pensionering van Jo veranderde alles. Ons pap kreeg de ziekte van Parkinson en kon ons mam 
niet meer naar de camping rijden. Op de bevriende stelletjes wilde trotse Jo geen beroep doen. Ook 
hulp vragen aan de kinderen was geen optie. Zij hebben hun eigen leven. Kortom, de caravan ging de 
deur uit en Jo en Ria waren veroordeeld tot de vier muren van hun huis. 
 

Wachten op Jannie 
Door ouderdom kon Ria het huishouden niet meer doen. Jannie van de Thuiszorg werd ge-
stuurd om Ria te helpen. Meer dan 15 jaar kwam Jannie iedere woensdagmorgen langs. Ria 
fleurde helemaal op als Jannie er was. In 2015 veranderde alles. Een ‘blonde trien’ kwam op 
huisbezoek en vertelde dat ze gekort werden op hun huishoudelijke hulp. Jannie werd vervan-
gen door een Poolse dame, die een keer per twee weken een uurtje door het huis komt zoeven. 
 

Ons Geert snap het  
Als ik bij Jo en Ria op de koffie kom staat de televisie altijd aan en zien ze de wereld aan zich voorbij 
trekken: treitervloggers, demonstrerende Turkse Nederlanders, Syrische vluchtelingen, zakkenvullende 
bobo’s, et cetera. Het enige lichtpuntje is kleinzoon “ons Geert”. Hij snapt het en komt trouw iedere 
zondag op de koffie. 

 
Wanneer bent u voor het laatst op de koffie geweest bij de Jo’s en Ria’s in uw omgeving? 
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BLOG van 

Fawzi Salih 

Weer terugkerend naar mijn wachtkamer blijf ik trachten zo goed mogelijk op de hoogte te blij-

ven van alle ontwikkelingen. Alle van belang zijnde zaken die daaruit voortkomen zullen als ge-

woonlijk via dit rubriekje weer aan u doorgegeven worden. 

Floor Calandt 

Op Facebook kunnen mensen met een duim reageren op een melding,  

artikel of foto. Ook SvHN medewerkers die een artikel schrijven in 

“MEER SENIOREN” vinden het best leuk als er op hun artikel wordt  

gereageerd, ook inhoudelijk.  

U kunt dat doen door een mailtje te sturen naar IkReageer@sv-hn.nl 
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BEKIJK OP ONZE WEBSITE 
DE PAGINA MET KORTING 
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ACTIVITEITENOVERZICHT. 

Maandag Activiteiten: Begeleiders: Telefoon: 

vanaf 09:30 Tekenen en Schilderen  Hetty Borregana-Woudstra 56 17 887 

vanaf 13:30 Rummikub Els de Zwart-Resoort 

Iet Kuiper– van Groningen 

53 39 809 

56 41 171  

Dinsdag    

vanaf 09:00 Tekenen en Schilderen Lenie de Smeth 56 17 262 

vanaf 09:30 Hobbyclub Dini Bel                                [c.bel@quicknet.nl] 

Thea Brands 

56 58 548 

56 22 897 

vanaf 12:30 Bridge Corien Schultze Kool [schultze-kool@kpnplanet.nl] 

Joke van Veen                     [tojo409@hetnet.nl] 

56 11 815 

56 12 040  

Woensdag       

vanaf 13:30 * Sjoelen Dhr. van Diest 

Suze van Dijk  

56 10 375 

88 81 023 

vanaf 13:30 * Koersbal Arie Neeleman 

Cor Oosterhuis 

56 35 170 

56 24 050 

vanaf 13:30 Kienen  Ria King 55 56 825 

 (*) Deze activiteiten gaan niet door op de kien-middagen  

vanaf 14:00 Jeu de Boules 
(Buiten) 

Henk Korthals 56 17 994 

Donderdag    

1e v.d.maand 

vanaf 13:00 

tot 14:30 

Bowlen bij Claus 
€ 7,= incl. koffie/thee 

Ineke van der Geest 56 32 646 

vanaf 13:30 Klaverjassen Ria en Wim Huijsmans 55 81 345 

Vrijdag    

vanaf 12:30 Bridge Lies en Piet Zoeteman  [p.zoeteman@quicknet.nl] 56 22 698 

Alle doorde-

weekse dagen. 

vanaf 12:30 

* Biljarten 

 
Op dinsdag vanaf 9:30 

Folkert Weiland  06 273 20 522  

9e en 24e 

van de maand 

UIT ETEN 
(Neem eerst contact op!) 

Nan Kerkman (06 20341252) 

Diana van den Ban 

56 39 124 

56 30 905 

Donderdag- Wandelen   
(Neem eerst contact op!) 

Diana van den Ban 56 30 905 

 Museumbezoek vacant  

 Computercursussen Corrie Sehlhoff             [c.g.sehlhoff@quicknet.nl] 56 14 691 

Vrijdag 10:30 

Tot 10 maart 

Salsa Dansen (Beginner I) Ans Terpoorten                [ledenadmin@sv-hn.nl] 06 436 285 50 

 

ALGEMEEN 

 
ACTIVITEITEN COORDINATOR 

 

Ineke van der Geest          [activiteiten@sv-hn.nl] 

 

56 32 646 



COMMISSIES 
 

Wonen, Zorg & Welzijn:    * Z���-W������@S�-HN.��  
Floor Calandt en Ineke van der Geest 

 
Activiteiten:  
Coördinator: Ineke v.d. Geest     * ������������@S�-HN.��    

023 56 32 646 
 
Redactieteam:  * R�������-M���S�������@S�-HN.��  
Diny Bloemendal en Henk van der Werf, Ans van Saagsvelt 

Advertentie: (�� ��������)   * A�����������@S�-HN.�� 

Henk Zijlmans, Henk van der Werf 

Senioren BUS:   * B������@S�-HN.�� 

Coördinator: Ton Versteeg - Financieel: Henk Zijlmans   

Reclame op BUS:   * B��R������@S�-HN.�� 

Reclamemaker: Vacature                (I��� ��� H��� Z�������) 

Belasting hulpteam: 

Tony Mulder (Ineke v.d. Geest) 

023 56 35 563 

Het Solidariteitsfond Senioren BUS 

Henk Zijlmans (Penningmeester)  
www.bus.sv-hn.nl/sponsoring  

[ 12]  

Seniorenvereniging “Meer-seNIOreN” 
HLMRMEER NOORD MEI 2017 [17] 

INFOBLAD “Meer - seNIOreN” 

REDACTIE TEAM MAIL: REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL 

DRUKKERIJ: GRAFISCH BUREAU PG DE RANK. 

VOLGENDE UITGAVE BEGIN JUNI 2017  

Mail:  
I���������@S�-HN.��
Brievenbus:  
Gebouw Jeugd v. Gisteren 
 [��������: 023-5642993] 

 

Per post: 

Seniorenvereniging HLMRMEER Noord.  

Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp 

B�����������:  

      NL50 RABO 0307 9707 60 

�.�.�.  

S����������������� H������������� ��� 

[I����������� K�K A��������: 647 740 74] 

BESTUUR   SvHN: 
 

Christine Veling                    Voorzitter   

* ����������@S�-HN.��   

023 56 51 138 

Rien Haak                         Secretaris  

* ����������@S�-HN.��   

023 56 11 625 

Henk Zijlmans                  Penningmeester 

* ��������������@S�-HN.��   

023 55 81 012 

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

* L����A����@S�-HN.��  

 06 436 285 50 
bereikbaar  tus 

sen 18 en 19 uur 

Floor Calandt                 Z��� & W������ 

* Z���-W������@S�-HN.��   

023 56 25 506 

Henk van der Werf        PR en vormgeving 

* PR@S�-HN.��   

06 391 434 09 

          www.Sv-HN.nl  /  www.Bus.Sv-hn.nl  

CONTACT:U kunt ons bereiken via: 

AANMELDEN KAN VIA 
ONS DIGITAAL  
FORMULIER OP ONZE  
BEVEILIGDE WEBSITE 

V�� ���� �������� �� �� ���� �� “���������”.  

H�� ��������� ���� ������ �������� ����  

�� ������������������. 

U �������� ��� ��������� ��� ��� ���������.  
�����://��-��.��/���������-��� 

 
* S����� � ��� �������������������� ��, ������� 
��� ���� �� ������� �� ���� ��� ������������ 
������� �� ��� ������ �� �� ������.  

 Verstuur per post aan: 
Seniorenvereniging HN 
Ledenadministratie  
Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp. 

LID WORDEN? 
LedenAdmin@Sv-HN.nl  

In ons juni/juli nummer meer info over 
het belang van onze Senioren BUS en 
verhalen hoe belangrijk de gebruikers 
het vinden dat  DE S BUS blijft rijden! 

Iedere eerste donderdag 

van de maand staan on-

ze bezorgers weer klaar 

in de “Jeugd van Giste-

ren “ om ons infoblad 

“Meer Senioren”  bij u in de brieven-

bus te doen. Ook bezorgen ze al vanaf 

januari tot nu toe eventueel een brief 

met uw ledenpas. Wij zijn deze vrijwil-

ligers erg dankbaar voor dit  en het 

extra werk. 

 

Ook deze maand zijn er weer veel ex-

tra enveloppen met ledenpasjes voor 

leden die in de afgelopen maand heb-

ben betaald of een incassoformulier 

hebben afgegeven. Het Bestuur  


