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Gebruikmaken van 
 
 
 
 

 
https://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 

VACATURE  

voor  

2 CHAUFFEURS (V/M) 

VOOR ONZE  

SENIOREN  

BUS      
     
                             [MEER OP PAGINA 5] 

LEES HET ACTUELE 

NIEUWS OVER HET  

CORONAVIRUS  

wat betreft  

JvG en SvHN 

op www.sv-hn.nl 

DE ONZICHTBARE VIJAND HOUDT ONS ALLEN NOG STEEDS  

IN ZIJN GREEP MET ZICHTBARE GEVOLGEN. 

ALLE 

 ACTIVITETEN ZIJN 

TOT NADER BERICHT 

STOP GEZET! 

Blauw Helpt 
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Beste mensen, 

In eerste instantie zou ik hier opnieuw moeten melden dat ook het INFOBLAD juni/juli 

niet in de brievenbus zou komen te liggen. 

Maar gelukkig ontvangt u het INFOBLAD WEL in de brievenbus! Dit is te danken aan 

de vrijwilligers van KLM die met “Blauw Helpt” hiervoor zorg  dragen. Met deze hulp 

wordt voorkomen dat wij weer alleen maar een digitale versie zouden uitbrengen.  

Op onze website heeft u al iets kunnen lezen over KLM’ers die samen “Blauw Helpt” zijn. In dit blad 

leest u meer over het initiatief  en een interview met één van de vrijwilligers.  

Wij zijn hen heel dankbaar voor deze actie! 
 

Het blijft een moeilijke periode voor ons allemaal. Bovenal een onduidelijke periode: Hoe lang gaat 

het nog duren? Blijven de jongeren solidair wat betreft afstand houden? 

Hoelang houden wij het vol? Wat zijn de mogelijkheden? Wat staat ons regering onder grote druk,  

100% beslissingen moeten nemen met 50% kennis over het verloop van de virus. 

En nu maar met z’n allen hopen op een snelle ontdekking van een juiste medicijn of vaccin tegen dit 

verschrikkelijke virus.  

Wat ons betreft veel sterkte de komende periode en  HOUD VOL! 

 

Heeft u een verhaal wat u met ons wilt delen stuur het dan op naar ons mailadres. 

                                                                                  N���n� �e� �edac��e�e��. 
 

Heeft u ook een bijdrage stuur dit dan naar  

  REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL   

 Op onze website sv-hn.nl menu activiteiten ziet u ook informatie activiteiten in de HLMRMEER 

v�� ��  

R��AC�IE 

 

De Zilverlijn? 

 De Zilverlijn is een speciale belservice 

voor ouderen. 

 Deelnemers worden iedere week op 

een vast  dagdeel  gebeld door een 

van onze getrainde  vrijwilligers. 

 Vrijwilligers bieden een luisterend oor,  

een gezellig praatje of een goed gesprek. 

 Precies waar behoefte aan is. 

Neem contact met op via: 

088 344 2000 of vul het formulier in op   

https://www.ouderenfonds.nl/

activiteiten/zilverlijn  
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[Geschreven 15-5-20] 
Geachte lezers en lezeressen, 

Allereerst spreek ik, namens het bestuur van de SvHN, de hoop uit dat het u allen goed gaat.  

Het verheugt ons zeer dat ons infoblad dit keer eindelijk weer letterlijk bij u in de bus valt. Het bestuur 

is zich er aldoor van bewust geweest dat een aantal van onze leden de afgelopen  periode geen nieuws  

vanuit het bestuur heeft ontvangen vanwege het feit dat zij  niet in het bezit zijn van een computer en 

dat vonden we heel vervelend.  

Dat het blad nu weer bij u thuis komt is te danken aan een groep KLM’ers die zich als vrijwilligers     

beschikbaar heeft gesteld om allerlei hand- en spandiensten te verrichten ten behoeve van gedupeer-

den van de Corona crisis, onder de naam: “Blauw Helpt”, met een blauw hart als logo. Verderop in dit 

blad leest u alles over deze groep fantastische mensen. Onze dank is groot! 
 

Er is sinds mijn laatste schrijven  het een en ander gewijzigd in Coronaland. Op 11 mei j.l. mochten de  

basisscholen weer open, (maar niet alle kinderen tegelijk), de kappers mochten weer gaan knippen en 

de nagelstylisten konden ook weer aan de slag. Kinderen mochten weer sporten en zwembaden gingen 

open. Dit alles wel met de nodige voorzorgsmaatregelen en onder strikte voorwaarden, met mondkap-

jes en plexiglas schermen, plus het bewaken van de 1,5 meter afstand van elkaar daar waar dat        

mogelijk is.  Ook de strenge bezoekregels voor  verzorgings- en verpleeghuizen zijn hier en daar     

versoepeld.   

Op 26 locaties verspreid over het land is onder strikte voorwaarden 1 vaste bezoeker per verpleeghuis-

bewoner toegestaan. Zo moeten de betreffende bezoekers o.a. worden getemperatuurd. Met de kennis 

en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds 

meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten. Over twee weken wordt dit experiment geëvalu-

eerd. Dan heeft u dit infoblad al bijna in de bus, dus het resultaat van dit experiment kan ik u nog niet 

meedelen.    De Haarlemmermeer  behoort helaas niet tot de uitverkoren regio. Laten we hopen dat het 

resultaat    positief uitvalt en ook hier de bezoekersregelingen worden versoepeld. Want gezondheid is 

belangrijk, maar kwaliteit van leven is toch ook van vitaal belang. 

Helaas is er nog geen zicht op wanneer ons gebouw, De Jeugd van Gisteren, weer open mag, en hoe 

dat dan in zijn werk moet gaan. Want klaverjassen of bridgen, sjoelen en wat dies meer zij, dat gaat niet 

met 1,5 meter afstand tussen de spelers. Het wordt nog een hele uitdaging hoe dat zal worden aange-

pakt. Het bestuur van de JvG is al druk bezig in het gebouw te bekijken hoe ze de tafeltjes zodanig   

kunnen opstellen dat enige vorm van recreatie toch mogelijk wordt. Maar de datum van 1 september is 

in ieder geval genoemd als zijnde de dag waarop het gebouw officieel weer open zou mogen. Dat duurt 

dus nog wel even. 

Ondertussen houden we de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend in de gaten en we hopen 

dan ook van harte dat u het nog eventjes volhoudt. 

Wij wensen u allen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.  Het ga u goed! 

Door: 
C�������� V����� 

����������@��-��.�� 

 



Beste SvHN leden, 

Eind dit jaar ben ik ( Henk Zijlmans ) 10 jaar penningmeester van uw vereni-
ging. 5 Jaar van de ANBO afdeling Hoofddorp/Vijfhuizen en 5 jaar van de   
huidige zelfstandige Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord ( SvHN ). 

Inmiddels horen mijn vrouw en ondergetekende tot de groep “kwetsbare 75 
plussers” en is het tijd om mijn functie als penningmeester over te dragen 
aan een opvolger die ook graag met cijfers omgaat. 

Het 3e kwartaal 2020 willen wij als bestuur benutten voor het kiezen van een 
opvolger en het 4e kwartaal voor het inwerken. Op 31 december 2020 beëin-
dig ik mijn functie en zal ik mij vervolgens beperken tot het afhandelen van 
boekjaar 2020 en mij op de leden jaarvergadering van 2021 verantwoorden 
voor de jaarcijfers van 2020. 

Van de nieuwe penningmeester wordt verwacht dat hij of zij enige ervaring 
heeft op boekhoudkundig en digitaal gebied.  

In grote lijnen betekent dat: 

 Het zorgvuldig innen van de contributie. 

 Het opmaken, verzenden en registreren van verkoop facturen. 

 Het begeleiden van opbrengsten en kosten van onze bus en het beheer 
van het solidariteitsfonds. Alsmede het uitbreiden van reclame op de 
bus. 

 Het financieel begeleiden van ons belastingteam. 

 Het maandelijks bijwonen van de vergadering met voorzitter en secre-
taris. 

 Het onderhouden van contacten met ledenregistratie ( Folkert Wei-
land ) en redactie van het infoblad ( Henk van der Werf ).  

 Financiële ondersteuning van onze activiteiten begeleiders. 

 Het beoordelen, betalen en registreren van inkoop facturen. 

 Het opstellen van de jaaroverzichten en controle door de kascontrole 
commissie.    

Samenvattend bieden wij u een financieel interessante en dienstverlenende 
functie aan, die u voor een belangrijk deel thuis in alle rust kunt uitvoeren. 

 

U kunt zich aanmelden bij Henk Zijlmans 

          023-558 1012 

      enhazet42@gmail.com     
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Door:  H��� Z������� 

��������������@��-��.�� 

Gaat u graag met cijfer om 

meldt u dan z.s.m. aan. 

3e  kwartaal 2020 

Keuze nieuwe penning-

meester door bestuur. 

4e kwartaal 2020 

Inwerken nieuwe penning-

meester door Henk Z. 

31 december 2020 stopt 

Henk met zijn functie en 

start de nieuwe penning-

meester. 

Betaling contributie  
2020  

door leden die de  
contributie ZELF wensen 
te betalen, maar dat nog 

niet gedaan hebben. 

Ofschoon u wellicht andere zaken 
aan uw hoofd heeft wil ik u  

verzoeken om uw contributie voor 

1 juli a.s. over te maken aan: 

  

Seniorenvereniging  
Haarlemmermeer-N 

IBAN nr.:   
NL50 RABO 0307 9707 60 

Onder vermelding van  

“Contributie 2020” 
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D��.—M�. * (*��������� ��� ���� ��� ���������� ��) 

V���������� �� ����: 

 

G������� �����: _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

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

 

 

 

[_] I� ���� B���� ��� (��������) € 10,= 

[_] I� ���� B���� ��� ���� ������������ € 25,= 

[_] I� ���� B���� ��� ���� ������������/B�������� € 35,= 

 X ����� ��� ��� ��� ���������� ��     

T������� ��.: 

M����� ��: 

M��������: 

W��� � ��� INFOBLAD ��������� �� �� 

[_] B��������� �� [_] D������� (��������� �� ����������) 

�.�.�. �� �������������� 

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

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

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

 

       ____________________________________ 
 

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

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

 
H�����������: 

[_] �� �� ������� ��� ���������� ��� �������� 

I.�.�. ��������� �������: 

B�� ����� ��������������� ���� � ��? 

[F04]  
 
S����� � ���  
�������������������� 
��, ��� �.�., ������� ��� 
���� �� ������� �� ���� 

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

LID WORDEN? 
Ledenadmin@Sv-HN.nl  

AANMELDINGSFORMULIER SvHN  

 

 

SVHN HEEFT VACATURES VOOR ONZE SENIOREN BUS. 

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR  

2 CHAUFFEURS VOOR ONZE BUS 

Onze Mercedes Sprinter bus rijdt van maandag t/m vrij-

dag tussen 8:30 en 17:00 uur van deur tot deur, voor 

leden en niet leden, van thuis naar een gewenst adres 

en eventueel weer naar thuis. Eén van de adressen is 

de Jeugd van Gisteren waar de activiteiten van SvHN 

plaats vinden. 

Wat wordt er van u verwacht: 

 u heeft, uiteraard, een rijbewijs, 

 u kunt rijden in een Mercedes Sprinter bus, 

 u bent bereid om eens in de 8 weken  

4 x te worden ingepland voor een dag van 

8:00/17:00 uur, 

 u bent hulpvaardig, indien nodig, bij het in en uit-

stappen van onze reizigers. 

Wij zien uit naar uw aanmelding! 

 

NEEM CONTACT OP MET: 

INEKE VAN DER GEEST 

: BUSINFO@SV-HN.NL  :                               023 5632646 
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IS ER VOOR U, OOK NU! 

Wij helpen u graag!  
Zo mogelijk met een vrijwilliger of  

via andere mogelijkheden! 

020-5127250 of info@mantelzorgenmeer.nl  
(09.00 – 17.00 uur) 

 

MEER INFO OP  
�����://��-��.��/������������/�����/  

De Bibliotheek weer open  
met beperkte service 

De Bibliotheek is vanaf maandag 18 mei weer gedeel-
telijk geopend. De vestigingen Hoofddorp-Centrale, 
Hoofddorp-Floriande en Nieuw-Vennep openen dage-
lijks hun deuren van 13:00 tot 17:00 uur (m.u.v. zondag). 
De Bibliotheek Badhoevedorp en Zwanenburg, beide      
gevestigd in een Dorpshuis, zijn voorlopig nog niet 
open. De Bibliotheek is in overleg om ook daar zo snel 
mogelijk weer open te kunnen gaan. 
Alle bibliotheekvestigingen zijn ook nog steeds telefo-
nisch te bereiken van maandag t/m zaterdag tussen 
10:00 en 13:00 uur, kijk voor de telefoonnummers op 
���.���������������������������.��.  

 

 

Belactie voor ouderen van de  
Bibliotheek succesvol 

De Bibliotheek Haarlemmermeer, en medewerkers uit 
Het Cultuurgebouw hebben de afgelopen tijd ouderen 
opgebeld die behoefte hadden aan wat extra contact nu 
zij minder de straat op kunnen. Met de belactie hebben 
zij inmiddels zo’n 70 mensen bereikt waarvan er zo’n 
50 heel erg blij waren met een luisterend oor. De rest 
had gelukkig genoeg aanspraak in de eigen omgeving. 

 

MEER INFO OP  

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

Deel jouw creativiteit op de  

Verhalenplaats van  

Het Cultuurgebouw! 

Nieuw creatief platform voor inwoners Haarlemmermeer 

In deze tijd waarin we veel thuis zijn en ons dagelijks leven 
nieuwe vormen aanneemt wordt de kracht van verbeelding 
en verbinding nog belangrijker dan het altijd al was. We 
bekijken de wereld op een andere manier en veel mensen 
(her)ontdekken hun creatieve kant. Misschien heb je wel 
een muziekinstrument leren spelen of je schildersezel van 
zolder gehaald? Je oude hobby tapdansen opgepakt of je 
eerste gedicht geschreven? Het Cultuurgebouw is benieuwd 
naar hoe de inwoner van Haarlemmermeer zich creatief uit 
in deze nieuwe werkelijkheid.  
MEER HTTPS://SV-HN.NL/ACTIVITEITEN/HLMRM/ 
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BALANS IN BEWEGING: 
Je wordt ouder en wilt voldoende (blijven) bewegen 
om zo lang mogelijk gezond en fit te blijven, om    
vallen te voorkomen en/of om gezellig iets met     
anderen te doen. 

We weten eigenlijk allemaal wel: voldoende bewegen 
houdt je langer fit en gezond. Hierdoor heb je bijvoor-
beeld minder snel hulp nodig van anderen en is de 
kans op vallen kleiner. 

Maar minstens zo belangrijk is dat bewegen met anderen leuk en gezellig is! 

Hoeveel moet je eigenlijk bewegen om fit te blijven? 

 150 minuten per week, 30 minuten per werkdag matig intensief  

bewegen. 

 Meer bewegen is beter, maar ook alles is beter dan niets. 

      “Wist u dat de grootste gezondheidswinst wordt behaald als je van 
geen beweging naar een beetje beweging gaat?” 

 Oefeningen voor spier- en botversterking om allerlei activiteiten te 
blijven doen en dat je ze vol kunt houden. 

 Voorkom “lang (stil) zitten”. 

Sinds november 2019 is er in het “Kattegat” in 
Hoofddorp de mogelijkheid om samen met leef-
tijdsgenoten onder begeleiding van een fysiothe-
rapeut te  bewegen! 

De lessen zijn vooral gericht op spierversterken-
de  oefeningen (evt. op of naast een stoel), balans    
oefeningen en leuke spelvormen. 

We beginnen de les met een warming-up op       
muziek, daarna spierversterkende oefeningen 
met verschillende materialen en uitdagende spel-
vormen en sluiten we af met een cooling-down 
oftewel de “balans-dans”  volgens de principes 
van de Tai-Chi. 

Na de les gaan we met z’n allen nog een kop kof-
fie of thee drinken en nog even gezellig na klet-
sen. 

Kom vooral een keer kijken (of zelfs vrijblijvend 
een keer meedoen)! De lessen vinden iedere 
woensdagmiddag van 14.00-15.00uur plaats in “t 
Kattegat” in Hoofddorp. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons  
opnemen.   

 
Vooral in deze zeer extreme en lastige  
tijd voor ons allemaal is en blijft bewegen  
zeer voornaam. 

Als wij elkaar weer mogen zien en in groeps-
verband weer mogen afspreken wil ik u  
attenderen op de mogelijkheid van  
verantwoord bewegen middels  
Balans in Beweging.  

Fysio Hoofddorp 

J.C. Beetslaan 161 

2131 AL Hoofddorp 

(023)565 15 28 

Vraag naar  
Vanessa van Kruijsdijk. 

 
E-mail mag ook:   

info@fysiohoofddorp.nl 

 



Wie bent u en welke functie heeft u als u wel bij KLM werkt.  
 
Ik ben Luc Aughuet, 34 jaar oud, wonende te Utrecht en gezagvoerder bij KLM Cityhopper. 
 
Kunt u ons vertellen hoe jullie er toegekomen zijn om “Blauw Helpt” op te zetten? 
 
Toen begin maart de corona-crisis Nederland raakte, 
viel vrijwel direct de luchtvaart stil. Zodoende zat ik  
bijna de  hele week thuis en zagen we hoe anderen in 
ons land heel hard geraakt werden. Met name van 
zorgverleners en ouderen werd veel gevergd. Graag 
wilde ik iets terug doen en veel collega’s deelden dat 
gevoel. Toen hebben we met een groepje piloten en een 
purser ‘Blauw Helpt’ opgericht.  
 
Hoeveel vrijwilligers van KLM worden ingezet? 
 
We hebben inmiddels 1800 vrijwilligers die zich, op  
persoonlijke  titel, inzetten voor hun omgeving.  
Daarvan wonen er zo’n 60 in Hoofddorp/Badhoevedorp/
Vijfhuizen. 
 
Hoe doen jullie de coördinatie wat betreft vrijwilligers en hulpvragen? 
We krijgen alle hulpvragen digitaal binnen en zullen dan inventariseren waar precies behoefte aan 
is en of wij daarbij kunnen helpen. Voor ons is het belangrijk dat het een corona-gerelateerd pro-
bleem is. Ook kijken we ernaar of we geen ‘business’ bij andere ondernemers weghalen door ons 
vrijwilligerswerk. Mocht u wat klussen in huis gedaan willen hebben, zullen wij een klusjesman 
aanraden, maar mocht u bijvoorbeeld geen boodschappen meer durven doen, of mist u door de 
corona-maatregelen contact, dan zijn wij er voor u! We vinden dan snel een geschikte vrijwilliger 
die in de buurt woont en koppelen hem/haar aan u. 
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[>>������� �� ������ 9] 

Door : Henk van der Werf 

KLM'ers helpen mee! 

De komende maanden zullen velen van ons minder werken dan normaal als gevolg van het 
coronavirus. Wij dragen graag ons steentje bij door vrijwilligerswerk uit te voeren op  plek-
ken waar dat in deze crisis het hardst nodig is! 

Uw hulpvraag  kunt u stellen via de website www.blauwhelpt.nl 
Lees de inleiding op www.sv-hn.nl Menu [Activiteiten/HLMRM] 

N.a.v. bovenstaande heb ik contact gehad met Luc Aughuet van “Blauw Helpt” over een mogelijk          
interview over hun activiteiten. Niet alleen wil hij daaraan meewerken maar bood ook aan om met de 
vrijwilligers  van “Blauw Helpt” er voor te zorgen dat ons gedrukte INFOBLAD weer bij u in de brieven-
bus komt te liggen. Dat was voor ons een geschenk waar we enorm blij van werden.  
Dank aan alle  bezorgers! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

** HET INTERVIEW IS OP DE CORONA MANIER TOT STAND GEKOMEN, DAT WIL ZEGGEN PER MAIL DE VRAGEN  
EN ANTWOORDEN. OOK ONTVINGEN WIJ DAARBIJ MOOIE FOTO’S ZOALS U KUNT ZIEN. 

Met  : Luc Aughuet  van “Blauw Helpt” 
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Welke hulpvragen komen er zoal bij jullie binnen? 

De hulpvragen zijn zeer divers, van bovengenoemde voorbeelden tot het bieden van huiswerkbegelei-
ding aan jongeren, het hondje uitlaten van een dame op leeftijd, of het verzorgen van activiteiten voor 
ouderen of mensen met een beperking die begeleid wonen. We nemen uiteraard de RIVM-regels in acht. 

Kunnen jullie het allemaal goed aan, jullie hebben ongetwijfeld ook jullie zorgen over werk en inkomen? 

Als ik namens mezelf spreek kan ik het allemaal goed aan m.b.t. zorgen over mijn baan. 
Het zijn zeer onzekere tijden, maar we kunnen hopelijk collectief de pijn dragen en deze storm           
gezamenlijk doorstaan.  De werkzaamheden voor ‘Blauw Helpt’ zijn een hele goede afleiding. We zijn 
dagelijks met positieve dingen bezig. Vrijwilligers zijn enthousiast, mensen worden blij van alle hulp en 
KLM steunt ons waar mogelijk. 

Kunt u misschien wat voorbeelden geven van hulp die jullie geven? 

KLM had onlangs, wegens de beperkte houdbaarheid, een hoop producten over. Denk aan muffins, 
snacks, toetjes en dranken. We hebben daar meerdere leuke acties van kunnen doen. Onze vrijwilligers 
hebben 6000 ‘traktatie-tasjes’ samengesteld en die hebben we uitgedeeld aan hulpdiensten (politie/
brandweer/ambulance) in met name de randstad. Ook bij GGZ-instellingen en alle intensive cares in 
Nederland zijn we langs geweest. De reacties op ons kleine gebaar waren hartverwarmend.  

 

 

 

 

 

 

 

Op kleine schaal zijn we ook aanwezig. Zo gaat stewardess Nicole elke 
week bij Jan langs, een oudere man die zich wegens de corona-
maatregelen erg eenzaam voelde. 

Tot hoelang gaan jullie door met “Blauw Helpt”? 

Aangezien de luchtvaart waarschijnlijk als laatste sector zal herstellen, kunnen wij nog wel een tijdje 
doorgaan met het bieden van vrijwilligerswerk. Wel hopen we uiteraard dat alle ongemakken die corona 
met zich meebrengt snel afnemen en dat wij ons werk in de lucht weer kunnen oppikken. Tot die tijd 
helpen we u graag een handje op de grond! 

 

Luc, hartelijk dank dat u even de tijd hebt genomen voor dit interview en daarmee een inkijkje hebt    
gegeven in jullie  activiteiten. Dank ook aan alle vrijwilligers van “Blauw Helpt”  
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In ons blad staan verschillende advertenties van verschillende ondernemers. 

Deze maken het o.a. mogelijk dat wij ons blad kunnen drukken. 

En wensen hen heel veel sterkte toe in deze economisch moeilijk tijd! 

Mogelijk kunt u ze helpen door, waar van toepassing is, gebruik te maken van hun diensten. 

Het Solidariteitsfonds 

De exploitatie van de bus zal de komende jaren 
naar verwachting financieel geen grote proble-
men geven. 

De noodzakelijke aanschaf van een 
nieuwe bus echter wel.  

Daarom is het nodig een 
“Solidariteitsfonds” te vormen,  
waaruit de aanschaf van een nieuwe 
bus t.z.t. kan worden gedaan. 

 

 
Draagt u “De Senioren BUS” een warm hart toe en 
kunt u een bijdrage geven (al is het maar € 5,-), 
vul dan a.u.b. het Antwoordformulier Solidari-
teitsfonds in.  

 

Bij voorbaat hartelijke dank..  

Bestuur SvHN 

 

HET FORMULIER VINDT U OP DE WEBSITE:  
HTTP://BUS.SV-HN.NL/SPONSORING. 
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V eelvuldig wordt mij de laatste tijd de vraag gesteld of ik gezien mijn leeftijd niet bevreesd ben voor 
het momenteel rondwarende corona-virus. Daarop krijgen vragenstellers keer op keer het antwoord dat 
dit niet het geval is. Niet omdat de wens om nog enkele jaartjes op deze aardbol te mogen vertoeven is 
verdwenen, maar meer uit realiteitsoverwegingen. Bijna de 94 jarige leeftijd bereikt hebbende behoor ik 
tot de risicogroep, raakt het virus mij, dan zij het zo en mag dit als een normaal realistisch gevolg wor-
den gezien op het behalen van de hogere leeftijd.  

Bij elk begin behoort nu eenmaal een einde en als dat zich via het corona-virus aanmeldt dan zij dat zo.  

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

VERWARDE TIJDEN 

Je daar zorgen over maken komt mij als onrealistisch en totaal zinloos voor, te meer daar er persoonlijk in 
volle tevredenheid terugzien mag worden op een redelijk goed geslaagd leven met al zijn ups-and-downs. 
Mijn werkzame levensperiode deed mij regelmatig voor langere tijden als field-manager in derde wereld-
landen verblijven, waarbij de opbouw van technische installaties in goede banen geleid moest worden. Dit 
betekende dat ik mij dagelijks te midden van de inheemse bevolking in al zijn gradaties bevond, waardoor er 
een wat ruimer inzicht verkregen kon worden van het dagelijks leven, inzichten en gewoonten van de diver-
se bevolkingsgroepen elders op deze aardbol. Voor mij van onschatbare waarde, wat zeker als de grondslag 
gezien mag worden van een tevreden terugkijken op wat het leven mij heeft geboden. Dit kan en zal nie-
mand mij afnemen, ook het corona-virus niet. 

Het voorgaande betekent niet dat ik levensmoe ben, daar is beslist geen sprake 
van want ik wil er nog graag enkele jaartjes aan vast knopen, waarbij het     
bereiken van de 100 jarige leeftijd mij als een aardig richtpunt voorkomt. Om dit 
te kunnen bereiken tracht ik zoveel mogelijk elk risico van een besmetting met 
het thans heersende virus te vermijden, wat inhoudt dat er meer dan voorheen 
in huis verbleven moet worden en het regelmatig binnenhalen van de dagelijk-
se boodschappen een problematische opgave is geworden. Dit laatste vooral 
omdat je als oudere een wat minder welkome gast in de supermarkt en      
winkels bent geworden, zeker als je daarbij ook nog aangewezen bent op een 
rollator of een scootmobiel. Dit alles bijeen drijft je ongewild in de richting van vereenzaming, gelukkig 
wordt dit in mijn geval doorbroken door de kinderen die mij beurtelings bezoeken met inachtneming van de 
voorgeschreven afstand en mij daarbij voorzien van de dagelijkse behoeften aan benodigde etenswaren. 
Daarnaast vul ik met veel genoegen mijn tijd met het opstellen van mijn levensverhaal. Dit nadat mij gaan-
deweg duidelijk was geworden dat mijn kleinkinderen meer dan     belangstellend waren naar de belevenis-
sen vanaf mijn prilste levensjaren tot op heden. Vooral de bizarre tijden van voor en tijdens de tweede     

Wereldoorlog hadden hun interesse, maar zeker ook de opgedane erva-
ringen bij mijn  werkzaamheden buiten Europa, zoals in Indonesië, India,     
Kuwait, Libië, Mexico en Venezuela. Los van dit alles is het op schrift      
stellen van deze wetenswaardigheden ook een bijzonder aangename be-
zigheid voor mij, het brengt gebeurtenissen uit het verleden met al zijn 
voor en tegens weer tot leven en doet mij opnieuw beseffen dat ik een be-
voorrecht mens ben geweest, door op deze wijze een kijkje te kunnen ne-
men in de levenswijze gewoonten en inzichten van andere volken. Al met 
al een duidelijk reden om het corona-virus nog even buiten de deur te 
houden, want dit levensverhaal is nog maar voor de helft gereed. 

Het corona-virus COVID-19 heeft tot op heden al veel verwarring teweeg gebracht en gevreesd mag worden 
dat het daarbij niet zal blijven. Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen zijn hevig in verwarring gebracht 
door het sluiten van de deuren voor hun bezoekers, een maatregel waarbij de voor hen onmisbare          
kontakten met partners, kinderen en kleinkinderen plotseling niet meer >> 

“waarbij het  

bereiken van 

de 100 jarige 

leeftijd mij 

als een aardig 

richtpunt 

voorkomt.  
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mogelijk bleek te zijn. Gelukkig is men ten tijde van het opstellen van dit artikeltje tot enige verlichting over 
gegaan, zijn de deuren weer op een kiertje geopend en kan er wekelijks een speciaal verkozen familielid op 
bezoek komen.  
Dit is weliswaar een noodoplossing, maar in ieder geval beter dan helemaal geen bezoek al doet het wel de 
vraag rijzen of deze noodzakelijk bescheiden aanpassing niet nog meer verwarring bij een groot deel van de 
ouderen te weeg brengt. Men moet het maar kunnen begrijpen, waarom het ene familielid wel mag komen en 
de ander niet. 
Ook de jongeren hebben het behoorlijk moeilijk met alle voorgeschreven beperkingen. Zij bevinden zich in 
een levensfase waarbij het stappen en lol maken met leeftijdsgenoten van groot belang is, evenals het     
ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het uitproberen van mogelijke toekomstige relaties. Beide groepen 
hebben het dus, ieder op de geëigende manier, moeilijk met de aanbevolen virus-beperkingen, maar vele   
malen verontrustender is het dat dit tot grote tegenstellingen tussen jong en oud leidt. Jongeren beklagen 
zich dat zij veel van hun vrijheid moeten opofferen ter wille van de veiligheid van Ouderen die alle geneugten 
des levens al binnen gehaald hebben. Daar in tegen verwijten Ouderen de Jongeren een gebrek aan solidari-
teit en te veel met het eigen belang bezig te zijn. Beide groeperingen verliezen daarbij wel enigszins de     
realiteit uit het oog, want het gaat niet om wie zich het meest benadeeld voelt, maar om hoe kunnen wij     
gezamenlijk ongeschonden en zo goed mogelijk uit de malaise geraken, die veroorzaakt is door een levens-
bedreigend virus.  

De daarvoor ingestelde voorzorgsmaatregelen zijn dan ook niet bedoeld om de belangen van Oud boven Jong 
te stellen, maar bovenal om een dreigend schadelijke effect zoveel mogelijk binnen de perken te houden.  
Geven wij in gezamenlijkheid gevolg aan dit laatste, dan valt er over en weer niets te verwijten en zullen wij 
met ons allen deze beproeving beter aan kunnen. 

Los van het voorgaande is het mij overduidelijk dat alle ontwikkelingen rond de confrontatie met het corona-
virus vooral zorgelijk zijn voor de jongeren, daar alle Corona-gerelateerde maatregelen onvermijdelijk een 
enorme stempel op de nabije toekomst gaan drukken. Werkgelegenheid en economie krijgen het zwaar te 
verduren en met het ontstaan van een hevigere crisis dan de banken-crisis van 2008 zal dan ook ernstig   
rekening gehouden moeten worden. Geen hoopvol vooruitzicht als je nu jong bent en je toekomst nog moet 
opbouwen of daar nog druk mee bezig bent. Veel van wat nu als normaal bereikbaar beschouwd wordt, zal na 
de virus-pandemie lastiger haalbaar zijn en zal meer inspanning en opoffering gaan vergen. Voor Jongeren 
de tijd om zich daar alvast op voor te bereiden en zich daar serieus op in te stellen, want er wacht hen een 
lastige tijd. Echter geen onmogelijke tijd als men maar bereidt is met om de problemen met een gezamenlijke 
aanpak het hoofd te bieden en op te lossen. Dat dit zeer wel mogelijk is hebben de 90-plussers van nu in het 
verleden bewezen, door na het beëindigen van de tweede Wereldoorlog met veel opoffering, lange werk-
weken en lage lonen, een berooid en leeggeplunderd Nederland weer om te vormen tot een welvarende    
natie. Een opgave wat de nodigen inspanningen vereiste, maar waar ook de Jongeren van nu veel profijt van 
hebben ondervonden.  

Hoewel het mij duidelijk is dat beide situaties niet aan elkaar gelijk zijn, valt er voor mij toch wel enige over-
eenkomst te bespeuren in de benarde omstandigheden waar men anno 1945 mee werd geconfronteerd en die 
nu dreigen te ontstaan ten gevolge van alle maatregelen rond het corona-virus. Economie en werkgelegen-
heid zullen ongetwijfeld problematischer worden, de staatsschuld zal flink oplopen en dat zal allemaal een 
stevige aanpak vergen. Geen eenvoudige opgave, maar wat de jongeren van 1945 hebben weten te klaren, 
moeten de jongeren van nu ook aankunnen. Dus kunnen wij hiermee besluitend stellen;  

Het zijn verwarrende tijden, maar daar laten wij ons niet door in verwarring brengen. 
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Floor Calandt schrijft zijn  prachtige stukjes in de even 
maanden voor ons blad en in de oneven maanden kunt 
u zijn nieuwe bijdrage  lezen op onze website. 
In mei was het onderwerp: 
OUDEREN KOMEN FLINK IN DE KNEL MET HET CORONA-VIRUS 
WWW. SV-HN.NL/ONDERSTEUNING/ZENW F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 
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Graag bijtijd bellen naar N. Kerkman,  

     023 5639124.  
[KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.SV-HN.NL] 

Woensdag en  

donderdagmiddag 

TEKENEN 

EN SCHILDEREN 

 

Maandag vanaf 10:00 uur 

Op dinsdagmiddag  

en 

op vrijdagmiddag  

vanaf 12:30 uur 

Maandag  

vanaf 13:30 uur 
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Zaal open 12.30 uur 

WWW. SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 

Heeft u vragen over zorg, geldzaken, 

werk, gezin, gezondheid, wonen of  

activiteiten in uw buurt?   

BILJARTEN 

 

Alle doordeweekse dagen  

vanaf 12:30  uur . 

(Niet op de KIEN woensdagen) 

Woensdagmiddag  

vanaf  13:30 uur 

(Niet op de KIEN woensdagen) 

 

Donderdag 

vanaf  13:30 tot 16:30 uur 

Informa�e E E T C L U B 

               KIENEN 

                                

                                  
INDIEN MOGELIJK  zien wij u graag weer terug op  
       woensdag 16 september  
 
Een fijne vakantie  
He� ���� �e��  

KIENEN 
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ALGEMEEN COORDINATOR 

ACTIVITEITEN 

Christine Veling 023-56 51 138 

Maandag Activiteiten: Begeleiders:  

vanaf 10:00 Tekenen en Schilderen  Hetty Borregana-Woudstra 023-56 17 887 

vanaf 13:30 Rummikub Iet Kuiper– van Groningen 023-56 41 171  

Dinsdag    

    

vanaf 12:30 Bridge Joke van Veen  

Ans de Jong       

020-3374998 

023-5632277  

Woensdag    

vanaf 13:30 * Sjoelen Dhr. van Diest 

Suze van Dijk  

023-5610375 

023-8881023 

vanaf 13:30 * Koersbal Arie Neeleman 

Cor Oosterhuis 

023-5635170 

023-5624050 

vanaf 13:30 Kienen  

3e woensdag v.d. 

maand 

Anneke Bouwman 023-5625003  

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

vanaf  14:00 Jeu de Boules 

(Beetslaan t.h.v. nr. 134) 

Henk Korthals 023-5617994 

Donderdag    

vanaf 13:00 

tot 14:30 

Bowlen bij Claus 

€ 7,= incl. koffie/thee 

Op de 1e donderdag vd. mnd.   

vanaf 13:30 

tot 16:30  

Klaverjassen Tonny Schreurs 

Jos Schellings 

Jos van Gulik 

023-5630520 

023-5630683 

023-5638445   

vanaf 14:00 Jeu de Boules 

(Beetslaan t.h.v. nr. 134) 

Henk Korthals 023-5617994 

Vrijdag    

vanaf 12:30 Bridge Lies en Piet Zoeteman   023-5622698 

Alle doorde-

weekse  dagen. 

vanaf 12:30 

* Biljarten Folkert Weiland  06-27320522  

9e  van de maand UIT ETEN 

(Neem eerst contact op!) 

Nan Kerkman (0620341252) 

 

023-5639124 

 

Donderdag-

ochtend    

Wandelen   

(Neem eerst contact op!) 

Diana van den Ban 023-5630905 

 Museumbezoek vacant  

 

 Advertenties in INFOBLAD 

Henk Zijlmans 

ADVERTENTIES@SV-HN.NL   

 Senioren BUS 

Ineke van der Geest 

BUSINFO@SV-HN.NL  

 Reclame op de Bus 

VACANT (Info Henk Zijlmans) 

BUSRECLAME@SV-HN.NL  

 Belasting hulpteam 

Tony Mulder 

023 56 35 563  

 Het Solidariteitsfonds  Senioren BUS 

Henk Zijlmans (penningmeester) 

INFO WWW.BUS.SV-HN.NL 

 Bezorgteam 

Jan Terpoorten (06 446 711 46) 

BEZORGING@SV-HN .NL 

 Redactieteam “MEER SENIOREN” 

- Diny Bloemendal 

- Henk van der Werf  (06 391 434 09) 

  

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL   

  

ACTIVITEITENOVERZICHT. COMMISSIES / Coördinator 

UW BIJDRAGE VOOR ONS    

INFOBLAD GRAAG VOOR  

DE 15E VAN DE ONEVEN 

MAAND NAAR    

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL.  

UITGAVE :                            

EVEN MAANDEN (6X PJ.) 

ONTWERP/OPMAAK : HPW PRODUCTION 

DRUK :                    BLADNL 

 

WWW.SV-HN.NL 

WWW.BUS.SV-HN.NL 



 
 

 
 

VOOR 2 CHAUFFEURS  

INFORMATIE via Ineke van der Geest 

BUSINFO@SV-HN.NL —        023 5632646 

MEER OP PAGINA 5 / WEBSITE SV-HN.NL [VACATURES] 

Voorzitter : 

Christine Veling 

voorzitter@sv-hn.nl  

023-56 51 138 

Secretaris: 

Hanne van der Linden  

secretaris@sv-hn.nl     

06 501 295 57   

Penningmeester: 

Henk Zijlmans 

penningmeester@sv-hn.nl    

023-55 81 012 

Ledenadministratie: 

Folkert Weiland 

LEDENADMIN@SV-HN.NL    

06 273 205 22  

Coördinator Activiteiten: 

Christine Veling 

ACTIVITEITEN@SV-HN.NL   
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MAIL: 

INFORMATIE@SV-HN.NL 

BRIEVENBUS: 

             GEBOUW JEUGD VAN GISTEREN         023-56 42 993 

PER POST: 

                    SENIORENVERENIGING HLMRMEER NOORD 

                    BEEMSTERSTRAAT 4, 2131 ZB HOOFDDORP 

BANKREKENING: 

NL50 RABO 0307 9707 60 

T.N.V.  SENIORENVERENIGING HAARLEMMERMEER NRD 

                 

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

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

INFOBLAD “MEER - SENIOREN” 

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

 

 VOLGENDE UITGAVE BEGIN JUNI 2020 


