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AUGUSTUS 2016

IN MEMORIAM JAN RIJPKEMA
Jan Rijpkema, ex voorzitter ANBO Haarlemmermeer
Noord en
ERE lid Seniorenvereniging HLMRMEER Noord,
is woensdagavond 22 juni overleden.
Jan is 71 jaar oud geworden.
Diny Bloemendal sprak op de uitvaartdienst namens SvHN.
Deze bijdrage vindt u op pagina 2

AUGUSTUS
Augustus, nog een maand met vakantiegangers. Een paar dagen, een week of weekjes er
even tussen uit. Dit is niet voor iedereen weggelegd en voor hen kan deze periode niet kort
genoeg zijn. Eind augustus/begin september beginnen de scholen weer, gaan mensen weer
naar hun werk en beginnen (gelukkig) de meeste activiteiten weer, zo ook in de Jeugd van
Gisteren.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Zaterdag 27 augustus
2016

Op 27 AUGUSTUS wil de SvHN
aandacht besteden aan het nieuwe seizoen. Vele vertrouwde en
nieuwe activiteiten willen wij tonen op de OPEN DAG.
L

8.

NIEUW
De “VERHALENTAFEL” is een nieuwe activiteit het komende seizoen in de Jeugd van
5.
Gisteren. L
De ANBO-BUS is niet meer!
Samen met het Ouderfonds rijden wij nu rond met
M

9

10

Gebruikmaken van

A

LEDEN

01-08-2016

> 1100
Kijk op http://bus.sv-hn.nl/
BEL: 06 505

Reserveren tussen 18:30 en 19:30 uur

567 83
[1]

Adverteren in ons infoblad?
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In memoriam Jan Rijpkema.
Ruim 6 jaar geleden heb ik Jan gevraagd om voorzitter te worden van de
plaatselijke afdeling van de ouderenbond.
Ik las altijd wat hij als correspondent van het Witte weekblad schreef en hij
leek me zeer geschikt. Hij volgde raadsvergaderingen, dus hij was goed op
de hoogte van alles en hij kwam met Elly op onze vergaderingen.
Hij vroeg bedenktijd, maakte een paar vergaderingen mee en zei toen "Ja".
Daar waren we heel erg blij mee en daar hebben we nooit spijt van gehad!

D
D
(V

B
S HN)
.

Kunstenaar
Verheugen maakt
bijzonder portret van
Jan Rijpkema

Hij bracht er toch weer Nieuw Elan bij en een vleugje cultuur! Zijn enthousiasme was duidelijk en aanstekelijk!
Ook hier bleek hij bruggenbouwer: hij en Ineke probeerden het Landelijk
Bureau duidelijk te maken dat de plaatselijke afdelingen toch echt een bestuur nodig hebben en dat goede communicatie belangrijk is.
We waren een goed lopende afdeling, de op 1 na grootste van Nederland
met dagelijks activiteiten, voor elk wat wils.
Maar landelijk trokken ze hun eigen plan en dat resulteerde in een breuk:
onze leden kozen voor start met een nieuwe Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord met behoud van alle activiteiten!
Al met al was het triest wat er allemaal gebeurde en het was even zeer
chaotisch en ingrijpend, zowel voor het bestuur als voor Jan, het overviel
iedereen en het was wat je noemt "Luctor et emergo".
Jan heeft gevochten voor de afdeling en hij heeft gevochten tegen deze
slopende ziekte! Hij heeft zich enorm ingezet om zo lang mogelijk te
kunnen blijven participeren, hij had veel moeite om het los te laten, zo
betrokken als hij was!

HOOFDDORP

De Amsterdamse
kunstenaar Serge
Verheugen heeft een
schilderij gemaakt van
de bekende Hoofddorper Jan Rijpkema.
Het schilderij is
zaterdag 18 juni j.l.
overgedragen aan Jan
Rijpkema door PvdAfractievoorzitter Chris
Vonk.
Rijpkema is al vele jaren
trouw lid van de PvdA.

(Bron: HCnieuws.nl)
Sv-hn.nl/nieuws

In die hectische periode droeg Jan het voorzitterschap over omdat de ziekte
hem steeds verder sloopte. Jan had zich al die jaren enorm ingezet en we
hebben hem daarna maar gelijk tot erelid van de nieuwe SeniorenVerenging benoemd! Dat had hij dik verdiend!
Ja, Jan heeft overal zijn sporen achtergelaten! Hij wordt dan ook zeer
terecht alom geprezen! Iedereen is lovend over wat hij allemaal gedaan en
betekend heeft!
Er is een markant Hoofddorper minder!
Jan heeft al die jaren met verve het voorzitterschap vervuld, heel gedreven, met volle inzet. We zijn hem daar heel erg dankbaar voor en we zullen
hem nooit vergeten! Hij heeft heel veel betekend voor onze leden en voor
ons, het bestuur.
We wensen Elly en de familie heel veel sterkte met het verlies.
Deze lege plek is niet op te vullen, maar gelukkig houden we de
herinneringen levend.

JAN, BEDANKT!!!!!
[2]
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LID WORDEN?
LedenAdmin@Sv-HN.nl

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 overlijdensberichten, nieuw mailadres of andere wijzigingen en bedankjes, een bericht naar de
Ledenadministratie.

LedenAdmin@Sv-HN.nl
OOK VOOR AUTOMATISCHE INCASSO *JA/NEE VANAF 2017

U kunt zich nu ook aanmelden via het
digitale formulier
op onze beveiligde website.
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OPFRIS CURSUS RIJVAARDIGHEID VOOR
OUDEREN VANAF 60
JAAR.

Met onze BUS naar…..
Met

Senioren BUS ” naar de

”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 20 augustus
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 brievenbus Beemsterstraat 4 onder vermelding van Amsterdam en uw naam
adres en telefoonnummer.

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 tegenwoordig drukker dan ooit.
Aan het verkeer deelnemen betekent goed opletten op de vele verkeersborden, andere weggebruikers in de gaten houden en snel reageren.
De SvHN geeft in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) de gelegenheid om deze
training te volgen op twee woensdagen, namelijk
op woensdag 28 september en woensdag 26 oktober. Je moet dus beide w oensdagen aanwezig zijn van 09.00 uur tot 12.00 uur.

D
8

.

Er zijn geen kosten aan verbonden.
De cursus wordt gegeven in ons gebouw De
Jeugd van Gisteren.
Het programma is als volgt:
- De eerste ochtend wordt de theorie besproken
aan de hand van een naslagboek, dat bij aanvang wordt uitgereikt.
- De tweede ochtend wordt de schriftelijke theorietest gehouden. Na afloop worden de antwoorden door de instructeur besproken. De cursus
wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat. Het gaat bij deze training niet om een her
examen, je rijbewijs staat dus niet ter discussie.
Tevens is er gelegenheid om, om in je eigen auto, je rijvaardigheid te laten testen in de periode
tussen 28 september en 26 oktober. Je kunt zelf
in overleg met de rijinstructeur hierover een afspraak maken. Speciaal opgeleide instructeurs
rijden met je mee en bespreken na afloop het
verloop van de rit aan de hand van een beoordelingsformulier.
Aanmelden kan per e-mail of telefonisch tot
15 september onder vermelding van naam,
adres, telefoonnummer, e-mail en geboortedatum aan:
Rien Haak,
Telefoon 023 5611625
Email: haak.rien1@gmail.com
[4]
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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
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.
[

VRIJWILLIGERSMIDDAG!
[A
!]

.S -HN.

De jaarlijkse vrijwilligersmiddag zal plaatsvinden
op 17 september ‘16.
Noteer deze datum alvast
in uw agenda.

[5]
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KIENEN

Informatie E E T C L U B

AUGUSTUS
is er
GEEN KIENEN

AUGUSTUS 2016



Wie wil er samen
naar het museum



op maandagochtend van 10 tot
12 uur boetseren



het nieuwe
haken en breien
aanleren

U kunt u aanmelden bij
Ineke v. d. Geest
via mailadres:

activiteiten@sv-hn.nl
of een briefje in de brievenbus Beemsterstraat
4 onder vermelding van 
uw naam adres en telefoonnummer.

9 augustus (dinsdag)
naar restaurant De Molenplas
Waertmolen 1, Schalkwijk Hlm.
24 augustus (w oensdag)
naar restaurant Welkom Thuis,
Stommeerweg 91 Aalsmeer.
SEPTEMBER 2016
9 september (vrijdag)
naar restaurant De Vleeschhouwerij,
Raadhuisstraat 28 Heemstede.

Schaken leren of
spelen?

24 september (zaterdag)
naar restaurant De Arabesque,
Kruisweg in Hoofddorp.

Deelnemen in de
activiteitencomm.

Graag bijtijds bellen: N
K
023 56 391 24
06 20 341 252
[K
.S -HN.

Zomerstop
Geen Koersbal in augustus
Vanaf 7 sept. bent u weer van harte welkom.

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

[6]
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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.

“M
S

”

T

’ :A

S

WELKE GROEP

BRIDGE
Dinsdag vanaf 12.30
Vrijdag vanaf 12.30
WIE IS DE COÖRDINATOR?
Op dinsdag zijn dat mevrouw Corien Schultze Kool en mevrouw
Joke van Veen en
op vrijdag de heer en mevrouw Piet en Lies Zoeteman.
MET HOE VELEN ZIJN JULLIE?
Beide groepen bestaan uit 24 paren, dus 48 deelnemers.
WAT DOEN JULLIE ZOAL?
Bridge is een oud spel, al bekend sinds het eind van de 19e
eeuw, maar heeft aan populariteit nog niets verloren.
Het wordt over de hele wereld gespeeld, door miljoenen mensen. Terwijl, om het te kunnen spelen, je niet alleen de spelregels moet kennen, maar ook nog goed moet kunnen nadenken!
Als regel wordt er gespeeld met een vaste partner en dat geldt ook voor onze clubs. Zo'n vaste partner is er niet voor niets. Het bridgespel bestaat uit 2 delen Bieden (tot niemand meer hoger wil). Dit
resulteert in een z.g. contract en vervolgens wordt er gespeeld. Vooral bij het bieden is het van belang dat je de partner goed kent en vertrouwt.
Twee paren zitten tegenover elkaar en spelen tegen elkaar. In onze clubs gebeurt dat in twee lijnen,
Rood en Blauw.
De Roden zijn wat beter dan de Blauwen, maar iedere acht weken wordt de balans opgemaakt, op basis van de score.
De beste Blauwen worden Rood en de slechtste Roden worden
Blauw.
De score wordt per week bijgehouden en per e-mail of telefoon
aan de leden verteld. Het bijhouden van de resultaten gaat via
een softwareprogramma dat speciaal en exclusief voor onze
clubs is gemaakt, door de heer Bram Mulder.
Meer dan 15 jaar oud en het werkt nog steeds, op een oud computertje met Windows 7. De eind-resultaten worden dan weer
overgehaald naar Windows10.
WAAROM ZOUDEN ANDEREN OOK MOETEN KOMEN?
U kunt zich voorstellen dat mede door de aard van dit spel er weleens deelnemers afvallen. Daarom
is men bij beide clubs heel blij met nieuwe aanwinst. Bent u een goede bridger (ster), meld u aan
bij één van de coördinatoren! Mocht u lang niet gespeeld hebben, dan kunt u wellicht deelnemen
aan een training, die in voorbereiding wordt genomen bij voldoende deelname.
Laat dat vooral even weten!
UITNODIGING!
Als u kennis wilt komen maken of wilt proefdraaien (met een
partner als dat kan, maar het hoeft niet) dan bent u van harte
welkom.
Wel graag eerst even contact opnemen met Corien Schultze
Kool of Piet Zoeteman.

WIJ ZIEN U GRAAG.
[M

[L

?D

]

€ 10 + €15 = € 25 ]
[7]
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Gebruikmaken van DE BUS
op 27 augustus. Dat kan!

BEL: 06 505 567 83
Reserveer vrijdag 26 augustus de bus
rit (tussen 18:30 en 19:30)
Er zijn kosten aan verbonden!
Kijk op www,bus.sv-hn.nl
LET OP:
de voicemail wordt niet afgeluisterd!

U
KUNT
OOK
HELPEN!

Op zaterdag 20 augustus staan wij, SvHN,
van 10 tot 16 uur in het winkelcentrum de 4
Meren tegenover de HEMA voor promotie
van deze OPEN DAG en, in het bijzonder,
SvHN. U kunt daar uitnodogingsflyers ophalen om in uw directe omgeving uit te delen
of in brievenbussen te doen van 50-plussers.
HELPT U MEE?

[8]
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HOE HET EINDELIJK TOCH GOED KWAM MET ONZE PERSONEN BUS
(Een geschiedenis van 23-02-2011 t/m. 8-07-2016)
Door:

Henk Zijlmans

Vanaf 2005 werd de exploitatie van de Volkswagen Transporter bus verzorgd door het bestuur
van de Jeugd van Gisteren. Toen het JvG bestuur
besloot om per 30 juni 2011 te stoppen met de
bus vanwege de hoge kosten en het ANBOafdelingsbestuur zich daar noodgedwongen bij
aansloot, ontstond onder een groot aantal ANBO
leden grote onrust.
Deze onrust had tot gevolg dat tijdens de algemene ledenvergadering van 23 februari 2011
twee kandidaten (de één namens het bestuur en
de ander namens de chauffeurs) zich beschikbaar
stelden voor de vacante functie van penningmeester. Tijdens deze ledenvergadering werd
besloten een werkgroep in het leven te roepen,
waarin beide kandidaten alsmede een chauffeur
zitting hadden.
Van de landelijk ANBO-voorzitter kregen we vervolgens toestemming om de JvG bus per 1 juli
2011 over te nemen voor de periode van 1 jaar.
Gedurende die periode diende de werkgroep zoveel mogelijk geld in te zamelen, zowel binnen
onze vereniging ( via het Solidariteitsfonds) als
daarbuiten.
De financieel gunstige ontwikkelingen maakte
het de werkgroep mogelijk gesprekken te gaan
voeren met het Nationaal Ouderen fonds over
deelname aan hun project “Boodschappen PlusBus”. Ons doel was daarbij om een groot
éénmalig bedrag vooraf te betalen met daarnaast
een aanvaardbare maandelijkse aflossing met
een maximale termijn van 5 jaar.
Volgende hobbel was de toestemming van de
algemeen ANBO-directeur. Vanaf aug. 2012 werd
gestart met de correspondentie en op 18 dec.
2012 werd de schriftelijke machtiging verstrekt.
Op 29 maart 2013 werd vervolgens de partnerovereenkomst met het Ouderenfonds getekend.
Levering van de Mercedes Sprinter zou medio juli
2013 plaats kunnen vinden. Uiteindelijk werd de
bus op 30 september 2013 in Hoofddorp afgeleverd.

Daarna volgden 2 jaar van betrekkelijke rust,
totdat ANBO z’n verwoestende activiteiten op 24
september 2015 uitvoerde. U weet er ongetwijfeld nog alles van. Alle ANBO-afdelingen konden
niet meer beschikken over hun financiële middelen, maar de bus reed gelukkig rustig door.
Eind december 2015 werd een nieuwe Seniorenvereniging (SvHN) opgericht, maar ook in 2016
maakte de ANBO-bus z’n kilometers in Hoofddorp
en omgeving.
In april 2016 werd door
de ANBO aan het Ouderenfonds gemeld dat ze
de overeenkomst wilde
beëindigen en vervolgens
meldde de SvHN aan het
Ouderenfonds dat zij de
overeenkomst
gaarne
wilde
voortzetten.
Op 6 juli zette de ANBO
haar handtekening
onder de verklaring dat zij
de Partnerovereenkomst per 1 mei 2016 beëindigde en de SvHN deed op 8 juli jl. hetzelfde
maar dan om de overeenkomst voort te zetten.
We danken iedereen die de afgelopen 5 jaar
heeft bijgedragen aan het Solidariteitsfonds, alsmede onze Gemeente voor de jaarlijkse subsidie.
Voorts had het bestuur Jan Rijpkema graag willen melden dat de bus weer terug is in goede
handen en hem willen bedanken voor alles wat
hij heeft gedaan voor de bevordering van de mobiliteit in Hoofddorp en omgeving. Maar helaas!
Tenslotte onze dank aan Lo Gilles, Els Mombach,
Ton Versteeg en alle (ex)chauffeurs.

(Lees meer over Solidariteitsfonds op pagina 10)
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Het Solidariteitsfonds
van de SvHN Personen Bus
De exploitatie van de bus zal de komende jaren naar verwachting financieel
geen grote problemen 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.

BUS een warm hart toe en kunt u een bijdrage geven
Draagt u DE S
(al is het maar € 5,-), vul dan a.u.b. onderstaand antwoordformulier in.

De SvHN
Mercedes
Sprinter
Personen
Door:

Bus
H

Z

enioren

Bij voorbaat hartelijke dank. Bestuur SvHN

Het heeft even geduurd en we moesten
veel geduld hebben,
maar uiteindelijk zijn
onze wensen vervuld.
De SvHN heeft de
overeenkomst met het
Nationaal Ouderenfonds over de bus
getekend.
Dat betekent dat de
SvHN vanaf 1 mei
2016 als lokale partner van het Ouderenfonds de bus beheert en dat er in de
praktijk helemaal niets
verandert.
De
overeenkomst
loopt t/m. september
2018
en
daarna
draagt het Ouderenfonds de bus zonder
kosten over aan de
lokale
partner,
de
SvHN dus. De bus is
dan 5 jaar oud en kan
daarna nog wel een
paar jaar mee.

BELANGRIJK:
De oude logo’s zijn van de
bus gehaald.
Vanaf 10 augustus is

DE BUS voorzien van
nieuwe logo’s ook van het
SvHN logo.

[ 10 ]
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Foto onder: Floor Calandt op een klein feestje.

CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP.
Een Basis lid (donateur) betaalt minimaal
€ 10,- per jaar per persoon. Als Basis lid ondersteunt u onze vereniging, kunt u gebruikmaken
van de aangeboden kortingen en u ontvangt u
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 website. U kunt ook als Basis lid heel veel informatie 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,-.

FLOOR GEFELICITEERD!!!!

LID WORDEN OP DE OPENDAG
Dan betaalt u voor een BA lidmaatschap
€ 10,- plus 7,50 = 17,50 ( i.p.v. €25 ) p.p.
voor de rest van het jaar. Als BB betaalt u €10,plus 12,50 = 22,50 ( i.p.v. € 35 ,-).
U ontvangt dan ook nog een verrassing als u,
bij de inschrijving, uw contributie ter plaatse
betaalt.
WANDELBEGELEIDERS
GEZOCHT IN HOOFDDORP

Wekelijks wordt er gewandeld op
2 vaste locaties in de Haarlemmermeer:
* Op maandag in Nieuw-Vennep
van 10-11 uur, vanuit wijkcentrum Linquenda aan de
Oostmoor 52.
* Op dinsdag in Hoofddorp van 10-11 uur, vanuit Wijkcentrum de Boerderij aan de Lutulistraat 139.
Beide wandelingen zijn erg in trek en worden goed bezocht, mede door de vrijwillige inzet van de enthousiaste
groep wandelbegeleiders!
Wandel je graag en lijkt het je leuk om het enthousiasme
voor de natuur en/of het wandelen over te brengen op
mensen die, om wat voor reden dan ook, minder bewegen? En heb je tijd om op regelmatige en vrijwillige basis
een wandelgroep te begeleiden?

Floor vierde op 19 juli 2016 zijn

90ste

verjaardag. W àt een leeftijd! En dan nog zo
bijdetijds en geïnteresseerd zijn! Floor, we hebben heel veel bewondering voor je en we zijn
trots
op
je!
Je zegt zelf wel eens: "Ik ben een eigenwijze
oude man!" Want je vraagt niet zelf of iemand je
wil ophalen, maar je wilt wel soms graag meerijden, als het maar gevraagd wordt. Maar anders
pak je gewoon de fiets! Het gaat allemaal wat
langzamer, maar je zet altijd door!
Toen ik in 2003 in het bestuur kwam, was jij al
bestuurslid! In de tijd daarvóór, toen ik nog
donateur was en het afdelingsblad "Tot uw
dienst" kreeg, had ik steeds met belangstelling
de stukjes over wonen van ene Floor gelezen!
Dat waren interessante stukjes! Nooit gedacht
dat ik zo lang met je zou samenwerken!!
Ja, Floor, je bent een vrijwilliger en belangenbehartiger pur sang! Het zit gewoon in je DNA!
We zijn met ons allen, het hele bestuur, heel
dankbaar dat we kunnen profiteren van de kennis en betrokkenheid! En dat geldt ook voor de
mensen die door jou geholpen worden!
We hopen dat je nog vele jaren in gezondheid
door kunt gaan en lichamelijk en geestelijk zo fit
mogelijk zult blijven! Floor, bedankt en we
nemen een glaasje op je gezondheid!
Diny Bloemendal.

* Neem dan contact op met Ester Saelman:
06-20554887 of ester.saelman.1@gmail.com.
[Meer op de website https://sv-hn.nl/in-de-hlmr-meer
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BELANGENBEHARTIGING.

Door:

Als een dag vol van
dubbele gevoelens
wordt door mij terug gekeken op de maandag
van 4 juli 2016. Extreem vroeg in de ochtend
was het al opstaan om mij met gebruikmaking
van bus, trein en tram klokslag halfnegen present
te kunnen melden in de congreshallen van de
NBC te Nieuwegein. Dit met de bedoeling om aldaar met een zeer groot aantal deelnemers deel
te kunnen nemen aan vele uiteenlopende debatten over de waardigheid en de benodigde aandacht voor ouderen, opgenomen in of onder toezicht staande van een zorginstelling.
Dit congres diende bovenal beschouwd te worden
als een opname van de stand van zaken van een
in het jaar 2015 in werking gesteld voornemen
om meer aandacht te verlenen aan de verlangens
en de inbreng van ouderen en wel zodanig dat de
ouderen
weer
de
hun
toekomende
“waardigheid” herkrijgen.
Een zeer lofwaardig streven, waar Staatssecretaris van Rijn een enthousiast voorstander van
blijkt te zijn. Maar met dit laatste gaan de dubbele gevoelens mij gelijk ook weer parten spelen.
Enerzijds verheugt het mij ten zeerste dat men
meer aandacht aan de ouderen en hun verlangens wil gaan schenken, anderzijds komt het mij
ook als een doekje voor het bloeden voor. De beleidsvoering realiseert zich dat met de doorgevoerde bezuinigingen de ouderen ten opzichte
van de zorgvoorzieningen onevenredig hard zijn
getroffen en ziet in een beter luisteren naar de
ouderen een passende compensatie. Is dit gevoel
enigermate gegrond, dan is het geheel voor mij
beduidend minder lovenswaardig. Te meer om
dat de hulpverleners op de werkvloer de invulling
moeten verzorgen en de beleidsvoering zichzelf
keurig buiten schot houdt. Het tekort van hulpverleners op de werkvloer vanwege de doorgevoerd bezuinigingen, schijnt hierbij zelfs geen rol
van betekenis meer te spelen.
Het congres op zichzelf mocht zich verheugen in
een groot aantal deelnemers, voornamelijk afkomstig uit zorginstellingen. Dit betekende veel
jongeren en hulpverleners van middelbare leeftijd
en maar enkele ouderen waarvan mijn persoontje
verreweg de oudste bleek te zijn. Maar dat verschafte mij ook de unieke mogelijkheden om
meerdere malen te kunnen verwijzen naar de
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verschillen in denken en handelen van ouderen
ten opzichte van jongeren. Gezien de vele complimenten aan het eind van de dag verkregen,
heeft men dit deze oude man gelukkig niet al te
kwalijk genomen.
Elk uur werden er 15 verschillende thema’s besproken
De dag was onderverdeeld in acht gespreksronden van een uur. Met het grote aantal deelnemers was het daarmee zeer problematisch om
elk uur opnieuw bijtijds de juiste gespreksruimten (15 afzonderlijke lokaaltjes) te kunnen bereiken. Via vrij smalle gangetjes moest iedereen
zijn eigen ruimte zien te vinden, dat verliep niet
altijd even soepel en was zelfs uitermate lastig
indien men ook nog hoognodig aan een plaspauze toe was. Elk uur werden er 15 verschillende
thema’s besproken, waarvoor men zich van tevoren al aangemeld moest hebben. Je wist dus per
uur in welk lokaaltje je werd verwacht, maar dat
was gezien het hiervoor beschrevene geen eenvoudige opgave. Van de 8 gespreksronden waarvoor ik mij aangemeld had, heb ik tijdens de
middaguurtjes 1 gespreksronde gespijbeld, om
even bij te komen en rustig van en lunch met alle
bijkomstigheden te kunnen genieten. Alle gespreksronden waaraan door mij deel genomen
werd, heb ik als zeer leerzaam en nuttig ervaren
en dat niet in het minst vanwege de verschillende
ervaringen vanuit de praktijk die zowel van de
kant van de gespreksvoerders als vanuit de toehoorders ter sprake werden gebracht. Vrijwel in
elke gespreksronde ging daarbij veel aandacht uit
naar de wijze waarop men ouderen de eigen
wensen en verlangens kenbaar laat maken en
hoe men er vervolgens naar tracht te handelen.
In vrijwel elke gespreksronde heb ik daar nadrukkelijk mijn zeer wel gemeende waardering
voor uit kunnen spreken, maar vond ik het evenzo belangrijk om te vragen, of men vanuit de gesprekken nu ook wel een duidelijk beeld verkregen heeft over wat een oudere belangrijk vindt
en hoe deze graag benaderd zou willen worden.
Op deze vraagstelling werd door mij herhaaldelijk
uit gekomen, om dat steeds opnieuw bleek dat
men zich uitermate inspande om duidelijk te krijgen wat een oudere belangrijk vindt, V
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[ 13 ] maar dat in de praktijk
toch veelal op een eigen vertaling en invulling
van de kenbaar gemaakte verlangens uitgekomen wordt. Zeer wel begrijpelijk gezien de leeftijdsverschillen maar niet geheel en al overeenkomstig het gestelde doel waarbij de vraag van
de oudere voorop dient te staan. Dit laatste is
van het grootste belang om de waardigheid van
de oudere te bevorderen. Tegelijkertijd werd
daarbij werd door mij wel aangegeven te beseffen dat dit een bijzonder moeilijke opgave is gezien de grote verschillen van inzichten die er tussen jong een oud bestaan. Dit vanwege het opgroeien en gevormd worden onder totaal verschillende levensomstandigheden wat mij dagelijks doet ervaren dat er al grote verschillen
waarneembaar zijn tussen 80 en 60-jarigen. Beide tot de groep ouderen behorende, maar wel
van voor en van na de 2e wereldoorlog en daarmede hechtend aan verschillende waarden en
normen.
V

Tijdens één van de gespreksronden kwam ook
ter sprake dat vele ouderen volstaan met slechts
1 maal per week te douchen of in bad te gaan.
Dit riep wel enige verwondering op maar dat
draaide aardig bij na mijn verwijzing naar het
midden van de vorige eeuw met woonvoorzieningen waarin nog geen badkamer te bekennen was
en zeker niet in de arbeiderswoningen. Vele ouderen zijn daardoor opgegroeid met een wekelijkse wasbeurt in de keuken met
D
behulp van teiltje warm water. Velen hebben gelukkig in een later
stadium het genoegen van een
badkamer met de benodigde voorzieningen leren
kennen en er ook dankbaar gebruik van gemaakt, maar het dagelijks badderen is voor hen
nooit een algemeen gebruik geworden en beperkt gebleven tot een wekelijkse bezigheid. Hier
gaat het gezegde “Jong geleerd Oud gedaan”
ten volle op. Voor jongeren onbegrijpelijk maar
voor meerder ouderen zeer wel van toepassing.
Tijdens een volgende sessie ging de aandacht uit
naar het risico van vallen en de noodzaak om
daarom nog zoveel mogelijk in beweging te blijven. Er werden gezamenlijke oefeningen gedaan
waar ik gretig aan mee heb gedaan. Alleen ging
ik bij de eerste de beste oefening al onderuit en
moest ik mij verder beperken tot oefeningen zittend op een stoel. Slechts 1 gespreksronde riep
wat verontwaardiging bij mij op als gevolg van
de mededeling dat men na het afnemen van het
gesprek met de oudere overging tot de besluit-
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vorming over de behandeling binnen de kring
van verzorgenden. Dit strookt niet met de uitgedragen voornemens. Dan wordt het weer een
vorm van praten over ouderen en niet een vorm
van praten met ouderen. Wil men het hier goed
doen dan dient de oudere, waar ook maar enigszins mogelijk, bij de besluitvorming mede aan
tafel te zitten en de ruimte te krijgen voor een
eigen inbreng.
Omstreeks 17.00 uur werd de dag afgesloten en
kon de thuisreis aangevangen worden. Dit sloot
weer geheel en al aan bij deze dag vol dubbele
gevoelens. Ik haalde op het allerlaatste moment
de trein van Utrecht naar Schiphol. Dat betekende een overvolle coupe vol jongeren die druk
bezig waren met i-pads of mobieltjes, dus restte
mij weinig anders dan in de doorgang van de
coupé te blijven staan. Op zich niet zo erg maar
dat veranderde snel bij de nadering van het
eerstvolgende tussenstation, velen wilde zo snel
mogelijk de trein verlaten en bemerkten mij als
een hinderpaal op weg naar de uitgang. Dat resulteerde in de overduidelijk opmerking, dat ouderen tijdens de spitsuren geen gebruik behoren te maken van het openbaar vervoer.
Een reactie die ondenkbaar geweest zou zijn,
tijdens mijn nog wat jeugdiger bestaan. Tegengesteld daaraan was de ervaring bij het uitstappen van de bus in Hoofddorp, ongeveer 300 meter van mijn eindbestemming. Een jongedame
had mogelijk waargenomen dat ik enigermate
moeizaam uitstapte en
.
bood direct aan mij te
begeleiden naar mijn woning. Ze trok zich vervolgens niets aan van mijn afwijzing, pakte mijn
goed gevulde tas over en gaf mij een arm met
de vraag welke kant wij op moesten. Onderweg
naar huis informeerde zij belangstellend naar
mijn bezigheden van deze dag en duidelijk waarneembaar dat deze jongedame geen Nederlandse was, informeerde ik naar haar afkomst, waarbij zij aangaf in Duitsland geboren te zijn als nakomeling van Pakistaanse ouders. De zoveelste
dubbele belevenis van deze dag. Maar wel één
om te koesteren.
Thuis gekomen plofte ik vermoeid in mijn “sta op
stoel” en werd ik direct verrast met het bericht
van de nieuwsdienst, dat Staatssecretaris van
Rijn de volgende dag een lijst zou vrijgeven van
een groot aantal zorginstellingen die te kort
schoten in de gewenste zorgverlening. Uitermate
dubbel na vrijwel de gehele dag overladen te zijn
geweest van goede bedoelingen en voornemens.
[ 14 ]
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Pensioennieuws in Nieuwsbrief en op
website van SvHN
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is
Martin Holtkamp. Mijn vrije tijd besteed ik aan
redactiewerk op het gebied pensioenen voor het
informatieblad en website van de Vereniging
van gepensioneerden uit de Detailhandel
(VGD). Geïnteresseerd? kijk dan eens op
www.v-g-d.nl
Mijn specialisatie is het verzamelen en maken
van allerlei artikelen en berichten die met pensioenen te maken hebben. Het zal u bekend zijn,
er gebeurt van alles in pensioenland dat ziet en
hoort u in kranten, tijdschriften op radio en TV.
Het bestuur van uw vereniging heeft mij verzocht in de toekomst het Pensioennieuws voor
de SvHN te verzorgen en dat wil ik graag doen.
U ziet: Een nieuwe service van de SvHN.
In deze Nieuwsbrief wil ik u
informeren over een uitgebreid
artikel
van
een
Pensionado
betreffen
een
eventueel nieuw pensioenstelsel onder de titel:
Moet het pensioenstelsel op de schop?
Reactie van een pensionado.
Op 9 juli in de krant een bericht dat het pensioenstelsel op de schop moet en wel zo snel
mogelijk volgens het kabinet. Als redenen
worden genoemd dat jongeren relatief teveel en
ouderen te weinig zouden betalen. Verder
worden door de pensioenfondsen de gewekte
verwachtingen niet waargemaakt.
Lees het volledige artikel op: www.Sv-HN.nl
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