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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 

Wanneer u deze aflevering van ons infoblad ontvangt, zitten we reeds in de maand 
september en is de zomer alweer bijna voorbij. 

Ik weet niet hoe het u te moede is, maar mij lijkt het of de tijd in een steeds sneller tempo voorbijraast, 
want de herfst komt in zicht na wat ik zou willen bestempelen als een tamelijk natte zomer, met af en 
toe wat mooie dagen. 
De afgelopen maand augustus zijn er drie aanslagen gepleegd, niet eens zo ver van ons vandaan, twee 
in Spanje en één in Frankrijk. Tot nog toe is ons land voor dergelijke afgrijselijke daden gespaard     
gebleven, maar voor hoe lang nog? Het heeft natuurlijk geen zin om daarover te speculeren, laat staan 
te piekeren, dat schiet niet op; we hopen maar dat die drinkbeker aan ons voorbij zal gaan en Neder-
land geen doelwit zal worden, want de plegers van die aanslagen hanteren een niets en niemand      
ontziend principe, raken wie je maar raken kunt. Het is onbegrijpelijk dat er mensen zijn die volledig op 
een dwaalspoor zitten en daadwerkelijk geloven dat je, door zoveel mogelijk onschuldige mensen te do-
den, daar in het hiernamaals voor zult worden beloond. De plegers van deze misdaden blijken vaak zeer 
jonge mensen te zijn, makkelijk te beïnvloeden. 
Steeds meer landen worden geregeerd door dictators die geen tegenstand dulden of van hun eigen 
ideeën afwijkende meningen, steeds meer onschuldige mensen verdwijnen in gevangenissen zonder 
enige vorm van proces. Ik heb het al eerder gezegd, het wordt er in de wereld niet fraaier op. 
We moeten ons maar niet te veel laten meeslepen door pessimistische gedachten, er valt gelukkig ook 
nog wel af en toe te lachen.  
  

Zelf heb ik in de afgelopen maand augustus mijn 70ste verjaardag mogen vieren. Dat is toch wel iets 
om dankbaar voor te zijn. Een aantal onder u zal denken: wat een jonkie nog, want u bent die leeftijd 
reeds lang gepasseerd, maar ik vind het tóch een mijlpaal, want evenzovele onder mijn kennissenkring 
hebben deze leeftijd niet mogen halen. 
We hebben mijn verjaardag dan ook uitbundig gevierd en daar kijk ik met tevredenheid op terug. 
Dit wil ik u dan nog wel even meegeven: blijf voor zover mogelijk vooral genieten van het leven dat u 
nog wordt gegund en ik hoop dat u allen nog vele jaren in gezondheid zult kunnen deelnemen  
aan de verschillende activiteiten die de Seniorenvereniging 
Haarlemmermeer-Noord te bieden heeft.  
Tot ziens in het gebouw De Jeugd van Gisteren!  

Door: C�������� V����� 

 ����������@��-��.�� 



. 

 

Beste mensen, 

De meeste 60-plussers hebben al lang hun rijbewijs. Het kan 

dan ook geen kwaad om je rijvaardigheid en je kennis van 

de verkeersregels eens te testen. Op de weg is het tegen-

woordig drukker dan ooit. Aan het verkeer deelnemen bete-

kent goed opletten op de vele verkeersborden, andere weg-

gebruikers in de gaten houden en snel reageren. 

 

 

 

 

 

H�� ��������� �� ���� �������� ���� ���� ������ ������ ���� � �� ���� �������: 

 

Aanmelden kan per e-mail of telefonisch tot 14 oktober 2017  

onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mail en geboortedatum aan: 

Rien Haak,  

Telefoon 023 5611625 

Email: haak.rien1@gmail.com  

 
We starten op  
29 september. 

 
 

De lessen worden  
gegeven  

op vrijdag   

van 
 9.30-10.30 uur 

voor de  
nieuwe  

beginners 

van  
   10.45-11.45 uur  
   voor de mensen  

   met ervaring   
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Vrijdagmorgen in beweging bij de Jeugd van Gisteren! 

SalsaSociál:  

De cursus bestaat uit 12 lessen 

De kosten: Voor SvHN BA leden € 35,= en  

voor niet leden € 60,= 

U bent van harte welkom om de eerste les gratis mee te 

maken, dan kunt u zelf  ervaren hoe leuk bewegen kan 

zijn. 

Voor alle info en het aanmelden: Neem contact op met 

Ans Terpoorten-Lauret: ans.lauret@yahoo.com of  

bel Annetje Riel: 06-4161 3334. 

L��� ���� ���� ���� �� ���� ������� 

�����://��-��.��/������������ 

OPFRIS CURSUS RIJVAARDIGHEID  
VOOR OUDEREN VANAF 60 JAAR 

De SvHN geeft in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) de ge-
legenheid om deze training te volgen op twee woensdagen, namelijk  
op woensdag 25 oktober  
en woensdag 22 november.  
Je moet dus beide woensdagen aanwezig zijn van 09.00 uur tot 12.00 uur. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.  
 
De cursus wordt gegeven in het gebouw De Jeugd van Gisteren. 



[ 3 ]  

Seniorenvereniging “Meer-seNIOreN” 
HLMRMEER NOORD SEPTEMBER [20] 

Alle artikelen in  

“MEER SENIOREN” 

kunt u ook vinden 

op onze website:  

      https://sv-hn.nl 

Twee Locaties Repair Café 
   in de Haarlemmermeer 

Zwanenburg/Halfweg 
Plantsoenlaan 2 
1161 VW Zwanenburg en 

Repair Café Hoofddorp  

De ARK, Muiderbos 36,  

2134 SR Hoofddorp 

https://repaircafe.org/over/ 

Via internet heeft ons het bericht bereikt dat de zorgverzekeraar 
“Zilveren Kruis” per 1 januari 2018 haar collectieve ziekenkosten-
verzekering gaat   beëindigen. Bent u verzekerd bij het Zilveren 
Kruis, dan adviseren wij u daar op korte termijn navraag naar te 
doen als u collectief verzekerd wilt blijven. Is dit laatste op u van 
toepassing dan zult u zich moeten beraden op het aanmelden bij 
een andere verzekeraar die nog wel collectief wil verzekeren. 

Ten opzichte van dit laatste wijzen wij u erop dat u zich als 

lid van onze Seniorenvereniging bij de zorgverzekeraar 

“Zorg en Zekerheid” kunt aanmelden om aldaar in onze col-

lectieve verzekering opgenomen te kunnen worden. 

D���:  
F���� C������ (Z��� & W������) 

 

De Huishoudelijke hulpverlening. 

Maakt u gebruik van de gemeentelijke voucherregeling voor het verkrijgen van hulp in uw huis-

houding? Dan kunnen wij u melden dat de gemeente onlangs besloten heeft om deze hulpverle-

ning in de huidige vorm met nog 2 jaar te verlengen. 

Eerder was er sprake van een verminderen van deze hulpverlening per 1 januari 2018, maar bij 
nader inzien heeft de gemeente toch besloten om de huidige voucherregeling voor de verkrijging 
van huishoudelijke hulp te verlengen tot 31 december 2019. Vanuit de ouderenbonden is de aan-
dacht gevestigd op de noodzaak om snel duidelijkheid te verstrekken omtrent de verdere voort-
gang van de voucherregeling met de daarop aansluitende hulpverlening en wij zijn dan ook zeer 
content met het aldus kenbaar gemaakte besluit. 
                                                                                         D���:  

F���� C������ (Z��� & W������) 

 

 

 

HAARLEMMERMEER 

Repair Café-reparateurs over de hele wereld hebben het afgelopen jaar 

met zijn allen 250.000 kilo afval voorkomen.  

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om 

(samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, 

is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit 

te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speel-

goed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatieken-

nis en – vaardigheden op allerlei terreinen. 

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café 

gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel 

wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of 

thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook 

altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en 

klussen ter inzage liggen. 

Repair Cafés voorkomen 250.000 kilo afval 

Collectief  

verzekerd  

bij het  

“Zilveren Kruis”? 

 

�����://��-��.��/������������-����� 
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ADVERTENTIE 

BEHEERDER  

(M/V) 

Adverteerders maken gebruik van ons maandblad 

“MEER-SENIOREN” en onze Senioren BUS om recla-

me te maken. Om de contacten met de adverteer-

ders en de SvHN uit te breiden en te onderhouden 

zoeken wij: 

√ een representatieve commerciële man of vrouw. 

   Kan ook in een samenwerkingsverband, door twee 

   personen, uitgevoerd worden. 

√ De functie biedt een grote mate van zelfstandigheid 

     en is nauwelijks tijdsgebonden.                     

LEES MEER OP ONZE WEBSITE /vacatures. 
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Vacatures  

 

CHAUFFEURS (M/V) GEVRAAG VOOR  
 

 

 

Er is vraag naar meerdere vrijwilligers die chauffeur  

op onze Senioren BUS willen zijn! 

Neem contact op met:  

Ton Versteeg  (Coördinator Senioren BUS) 

Mail: BusInfo@Sv-hn.nl 

Telefoon: 06 180 45 306 /  023 301 01 104  

ww.sv-hn.nl  - vacatures-vrijwilligers-bij-svhn 

AANMELDINGSFORMULIER SvHN 

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

D��.—M�. * (*��������� ��� ���� ��� ���������� ��) 

V���������� �� ����: 

 

G������� �����: _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

A����:    (S����� ��. �������� �� W���) 

 

 

 

[_] I� ���� B���� ��� (��������)    

[_] I� ���� B���� ��� ���� ������������ 

[_] I� ���� B���� ��� ���� B��������  

T������� ��.: 

M����� ��: 

M��������: 

� ��� ���� ��������� ��������� ���� ��� ������ ��� 

S�HN ���������� [JA / NEE *] 

�.�.�. �� �������������� 

������������ �������       [JA / NEE *] 

B����������� �.�.�. ������������ �������:  

���� NL _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 
��� ���� ���: 

 

       ____________________________________ 
 

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

€ _____,___                   D���� _ _ - _ _ - 20 _ _ 

 
H�����������: 
 

I.�.�. ��������� �������: 

B�� ����� ��������������� ���� � ��? 

 

LID WORDEN? 
LedenAdmin@Sv-HN.nl  



9 september (zaterdag) 

naar Brasserie Puck 

Lisserdijk 96, Buiten Kaag 

24 september (Zondag) 

naar Chefke’s Restaurant 

Concourslaan 19, Hoofddorp 

9 oktober (maandag) 

naar Brasserie Vogelenzang 

Vogelenzangseweg 182, Vogelenzang 

24 oktober (dinsdag) 

naar Restaurant Parck 

Frederikspark 2, Haarlem 

Graag bijtijds bellen: N�� K������ 

 023 56 391 24  ��  06 20 341 252 
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KIENEN 
 

Woensdagmiddag 

20 september  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�� 

�R ZIJ� 4 B���� B�SCHIKB��R D�S 

KO� G�R�ST OOK ���S L��GS ��  

DO� ���!  

[Algemene aankondiging] 

SLUITINGSTIJDEN 

“DE JEUGD VAN GISTEREN” 

Het gebouw “De Jeugd van Gisteren” is     

gesloten op Christelijke feestdagen, Konings-

dag en tussen Kerst & Oud en Nieuw. 

 

Dit jaar  

vanaf 22 december ‘17 t/m 1 januari ‘18 

voor Senioren gaat verder! 

 
�����://��-��.��/������������-����� 
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Wist u dat uw vereniging, buiten de bekende activiteiten als sjoelen, tekenen, 
hobbyclub, biljarten, koersbal, klaverjassen, bridgen enz. enz. enz., ook een 
cursus Windows 10 voor gevorderden en een beginnerscursus verzorgt.  

 

 
De cursussen worden, bij voldoende deelnemers, op  
maandagmorgen van 09.30 uur tot 11.30 uur  
en/of op  
woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur  
in het verenigingsgebouw van de Jeugd van Gisteren.  
 
  U kunt zich opgeven bij de cursus coördinator  
  Corrie Sehlhoff, telefoon: 023-5614691,  
  die u ook nadere informatie kan verstrekken.  

Bij voldoende belangstelling (minimaal 7 deelnemers)  
start in de tweede helft van oktober 2017 de volgende cursus.  

 

 

Corrie Sehlhoff, cursus coördinator, telefoon: 023 561 4691 
 
Andries Vermeulen, computer docent. 

COMPUTERCURSUSSEN 

en ONDERSTEUNING 

De cursus Windows 10 voor gevorderden bestaat uit 

zes dagdelen en is bedoeld voor iedereen die al langer 

met Windows heeft gewerkt en ervaring met compu-

ters heeft. In deze cursus worden onder andere alle 

nieuwe onderdelen van Windows 10 behandeld, en  

krijgt u een door de docent geschreven cursusboek 

waarmee u thuis kunt oefenen en dat u daarna ook als 

naslagwerk kunt gebruiken. 

De beginnerscursus bestaat uit drie dagdelen en is, 
zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor iedereen die 
geen of weinig ervaring met computers heeft. In deze 
cursus leert u hoe u met de muis moet werken en hoe 
het toetsenbord werkt en leert u waar de verschillen-
de letters en schrijftekens ongeveer op het toetsen-
bord zitten. Daarnaast laten we u ook alvast kennis 
maken met e-mail en internet. Bij deze cursus krijgt u 
een hand-out, waarin het gebruik van de muis en uit-
leg over het toetsenbord is beschreven. 

De kosten zijn zeer laag en 

bedragen voor de cursus 

voor gevorderden € 65,00 

voor B-leden (donateur) en 

niet leden 

Voor BA-leden (Basislid + 

Activiteiten) € 50,00  

voor de beginnerscursus 
€ 32,50 voor B-leden en 
niet leden en  
€ 25,00 voor BA-leden. 

ONDERSTEUNING BIJ TABLET EN MOBIELE TELEFOON 

Naast de computercursussen zal, tegen een geringe vergoeding, op de tweede woensdag van de 
maand – met uitzondering van de vakantie periode - ondersteuning worden  
verleend aan iedereen die problemen heeft met zijn computer, tablet en/of     
mobiele telefoon. Wij zullen alles in het werk stellen om u verder te helpen.  
U kunt zich ook voor de ondersteuning aanmelden bij de cursus coördinator.  
U weet dan dat u geholpen wordt! 
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Vorige maand verkreeg de gemeentelijke beleidsnota 

’Wonen met Zorg 2030” onze volle aandacht met als 

conclusies, tevredenheid aangaande de benoemde 

voornemens en teleurstelling over het gemis aan con-

crete afspraken. Vooral dit laatste deed ernstig afbraak 

aan de gestelde voornemens, temeer daar het hierbij 

gaat om zeer belangrijke aangelegenheden ten behoe-

ve van een kwetsbare groep inwoners van de gemeen-

te Haarlemmermeer. Extra verwezen werd daarbij naar 

het probleem van een schrijnend tekort aan betaalbare 

sociale huurwoningen en wat dit betekent ten opzichte 

van het landelijk beleid, van een zo lang mogelijk ver-

blijven in de eigen woonvoorziening bij het ontstaan 

van ernstige lichamelijke en/of geestelijke beperkin-

gen. De landelijke politiek heeft de problemen rond 

deze verordening echter heel simpel doorgeschoven 

naar de gemeenten, onder het mom dat deze dichter 

bij de eigen inwoners staat en daarmede beter in staat 

is om een goede invulling te geven aan de verkozen 

beleidsvorm.    

Het staat eenieder vrij om te denken wat men wil over 

dit staaltje van politiek afschuiven, maar als gemeente 

heeft men daarmee wel een zware taak toebedeeld 

gekregen, zeker ten opzichte van de financiële verant-

woordelijkheden. Vanuit het besef van dit financiële 

probleem rees dan ook de vraag in welke mate er 

vooruitzichten aan deze beleidsnota gekoppeld kunnen 

worden bij het ontbreken van een minimum aan tijds-

bepalingen. Een bijbehorend tijdschema had wat meer 

duidelijkheid geschapen.  

De klemmende vraag welk vooruitzicht aan de opge-

stelde beleidsnota gekoppeld kan worden, verkreeg de 

afgelopen weken volgend op de behandeling in de ge-

meenteraad, specifiek ten opzichte van de bouw 

van sociale huurwoningen, direct al een extra dimen-

sie. Dit ten gevolge van een weergave in het weekblad 

“HC-nieuws” van 27 juli 2017. Wethouder Horn ver-

strekte daarin een nadere toelichting op voorgenomen 

nieuwe woningbouwprojecten. Daarin werd gesteld dat 

de wethouder ernaar streeft om de 30% van het totale 

bouwvolume voor de bouw van Sociale Huurwoningen 

te behouden, maar dat dit in de praktijk moeilijk haal-

baar zal zijn. Een uitermate verontrustende uitspraak, 

wat gevoegd bij de herinneringen aan de in 2016 aan-

geboden overeenkomst tussen gemeente, Ymere en 

de VHH maar weinig hoop doet resteren op een bevre-

digende aanpak van de tekorten aan sociale huurwo-

ningen. Voornoemde overeenkomst vermelde immers 

de bouw van 90 huurwoningen tegenover het toestaan 

van de vrije verkoop van 110 huurwoningen en een 

overheveling van ruim 25% van de door verhuizing 

vrijkomende huurwoningen naar de vrije sector. Dit 

gevoegd bij de uitleg van de wethouder biedt maar 

weinig hoop op een verbetering ten opzichte van het 

bestand aan huurwoningen binnen onze gemeente. 

Hoe moet dat in 2030 als de vraag naar betaalbare 

huurwoningen wellicht verdubbeld zal zijn.  

Nog onheilspellender is het in hetzelfde gepubliceerde 
stukje van het “HC-nieuws” de weergave van een door 
een woordvoerder van de VVD-fractie in de Haarlem-
mermeerse gemeenteraad uitgesproken zienswijze. 
Daarin werd geopperd, dat de afspraak dat bij nieuw-
bouwprojecten minimaal 30 procent aan sociale huur-
woningen gerealiseerd dient te worden, in zijn geheel 
afgeschaft zou kunnen worden. Ter ondersteuning van 
deze stellingname werd verwezen naar het vrijwel nim-
mer behalen van dit gestelde percentage van 30 pro-
cent in de nieuwbouw gedurende de laatste 2 decen-
nia. Gelukkig verkreeg dit voorstel weinig bijval van de 
overige fracties in de gemeenteraad, maar het is over-
duidelijk te berde gebracht en de ervaring heeft ge-
leerd dat daar vroeg of laat toch weer nader op inge-
gaan zal worden. Het aldus uitgesprokene kan dan ook 
als zeer bedreigend beschouwd worden voor de be-
leidsnota “Wonen met Zorg 2030”.  

Want onvoldoende passende huurwoningen naast 
een zo beperkt mogelijke toegang tot zorginstellin-
gen en de gemeentelijke financiële beperkingen, 
zullen gezamenlijk een minimum aan mogelijkhe-
den voor de beleidsnota gaan veroorzaken. 

Het voorgaande confronteert ons met een tweetal to-
taal onbegrijpelijk uitspraken. Verontrustend is dat 
daarbij blijkt dat er kennelijk totaal geen begrip is 
voor het feit, dat er altijd mensen zullen zijn die 
nooit of te nimmer over voldoende eurotjes kunnen 
beschikken, om naar iets anders dan een betaalba-
re huurwoning uit te zien. Dat de 30 procent aan so-
ciale huurwoningen in de nieuwbouw veelal niet wordt 
gehaald, was al langer bekend en is vanuit de oude-
renbonden ook meermalen tevergeefs onder de aan-
dacht gebracht van de gemeenteraad. Dit laatste in 
ogenschouw nemende en het aantoonbare tekort aan 
huurwoningen, zou eerder een extra reden moeten zijn 
om het gestelde percentage aan sociale huurwoningen 
drastisch te verhogen. Zich verschuilen achter een 
moeilijke bouwmarkt is daarbij uit den boze, te meer 
daar van een gemeentebestuur verwacht mag worden, 
dat men een hoge prioriteit toekent [������� �� ������ 9]  

Realistisch of tekortschietend? D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

Kan men daar als lokale overheid in berusten 

en hoe valt dit te benoemen:  

Realistisch of tekortschietend? 
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Op 22 januari 1932 werd het Haar-
lemmermeers Mannenkoor  
‘Zang en Vriendschap’ ( HMZV) 
opgericht. 

HMZV is ontstaan uit een mannen 
dubbelkwartet. Maar met 8 man 
ben je kwetsbaar, bijvoorbeeld als 
er iemand ziek wordt. Er werd dus 
gezocht naar een groter geheel, en 
dat werd ‘Zang en Vriendschap’. 

De oorspronkelijke naam is Hoofddorps Mannenkoor, uiteindelijk in 1993 veranderd in de huidige naam. Niet 

vreemd als een flink deel van je leden niet alleen uit Hoofddorp, maar uit de gehele Haarlemmermeer komt. Ove-

rigens maakt de Meerbode van 11.2.1911 al melding van een Hoofddorps Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap’ 

bestaande uit 15 zangers onder leiding van A. Langereis. ‘Zang en Vriendschap’ ‘avant la lettre’ dus. 

Het is overigens wel een flinke uitdaging om ook wat betreft repertoire ‘bij de tijd te blijven’ en voldoende uitda-
ging te creëren voor de eigen zangers, maar ook voor kandidaat zangers.  En die hebben wij wel nodig om ons 
ledental een beetje stabiel te houden en als het kan enigszins uit te bouwen. 

Zang en Vriendschap dus 85 jaar! 
 
Op zaterdag 28 oktober a.s. vieren wij dat met een groots concert in schouwburg De Meerse in Hoofddorp. Daar-
naast bieden wij de Haarlemmermeerse bevolking 3 gratis optredens aan in Zorgcentra in Hoofddorp, Badhoeve-
dorp en Nieuw- Vennep. 

En wat ons jubileumconcert in De Meerse betreft, wij vertolken daar hoogtepunten uit onze historie, maar zingen 
ook ‘modern’ repertoire, lees meer hierover op onze website. Echt zeer de moeite waard! 

U bent van harte welkom!! 
  
Peter Roodenburg 
Voorzitter HMZV 

����://���.����.���/����-��-����/ 

Haarlemmermeers Mannenkoor  

‘Zang en Vriendschap‘ 
  

             85 JAAR!! 

[������� ��� ������ 8]  aan een goede en  verantwoorde 

huisvesting van de eigen inwoners en daar behoren ook 

de minder draagkrachtige zoekenden naar een betaalba-

re huurwoning toe. Al met al geeft het voorgaande betref-

fende betaalbare woonvoorzieningen een weinig hoopge-

vend beeld, maar vormt het tegelijkertijd ook een blama-

ge voor onze landelijke overheid. Men is wel snel tot de 

conclusie gekomen dat een minder toegankelijk maken 

van zorginstellingen geldelijk voordeel oplevert, maar 

over wat daar aan woonvoorzieningen dan tegenover 

moet staan, heeft men domweg niet nagedacht. Dat dit 

tot problemen moest leiden, was direct bij de uitvaardi-

ging van de bepaling, dat mensen met een beperking 

zich in de eigen woonomgeving moesten zien te handha-

ven, al te voorzien en verwacht mag worden dat de ko-

mende jaren daar, alleen al ten opzichte van het niet be-

schikbaar zijn van voldoende betaalbare zorg-bestendige 

woningen, nog vele onvolkomenheden aan toegevoegd 

gaan worden. De daaruit voortkomende druk op geschik-

te en betaalbare woonvoorzieningen zal aanzienlijk zijn, 

een druk die nog eens extra versterkt wordt door de lan-

delijke afspraak en gemeentelijke plicht om vluchtelingen 

en statushouders te voorzien van een goede huisvesting. 

Een groep van waaruit velen geheel en al aangewezen 

zullen zijn op een huurwoning. Daarmede zijn wij er ech-

ter nog niet, want er dient ook nog rekening gehouden te 

worden met “Woningnet” en de daaraan gekoppelde 

woonduur regeling. Dit houdt in dat men ook nog te ma-

ken krijgt met van buiten de gemeente komende gegadig-

den voor een betaalbare huurwoning. Stuk voor stuk fac-

toren die de situatie in de huursector, binnen de gemeen-

te Haarlemmermeer, nog benarder maakt dan deze al is. 

Desastreus is het echter dat daarbij een bepaald deel 

van de woningzoekenden het meest geconfronteerd gaat 

worden met alle daaruit voortvloeiende nadelen. Dit doet 

de vraag ontstaan: Is dit realistisch en te rechtvaardi-

gen of gaat de voorkeur uit naar een toereikendere 

beleidsvorm? 
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BEKIJK OP ONZE WEBSITE 

DE PAGINA MET KORTING 
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ACTIVITEITENOVERZICHT. 

Maandag Activiteiten: Begeleiders:  

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 

06 400 625 61 

Vrijdagochtend Salsa Dansen 
(vanaf 29 september ‘17) 

Ans Terpoorten               [ans.lauret@yahoo.com] 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 023 56 35 563  (Ineke v.d. Geest) 

 

Het Solidariteitsfond Senioren BUS 

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

Bezorgteam 

Coördinator: Jan Terpoorten * B��������@S�-HN.��  
06 436 285 50 
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INFOBLAD “Meer - seNIOreN” 

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

DRUKKERIJ: GRAFISCH BUREAU PG DE RANK. 

VOLGENDE UITGAVE BEGIN SEPTEMBER 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  tussen 

18 en 19 uur 

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

 

 Mail naar IkReageer@sv-hn.nl 

 
Het Solidariteitsfonds  

voor de  
L��� ���� ���� ���� �� 

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

Bij voorbaat hartelijke dank.  
Bestuur SvHN 

LID WORDEN? 

LEES HIER MEER OVER OP  

https://sv-hn.nl/leden-administratie 

Met het ouderenfonds 

hebben wij een  

samenwerkingsverband 

v.w.b. onze  

S
enioren

 BUS. 


