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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 

INHOUD 

Foto: Michiel Verbeek  

NIEUW bij SvHN  

ONDER VOORBEHOUD DAT ER VOLDOENDE POLITIEKE PARTIJEN 

AAN MEE DOEN .  MEER OP ONZE WEBSITE 
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Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD OKTOBER/NOVEMBER [31] 

Middels dit schrijven wil het bestuur van de SvHN u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen 
de vereniging. 
 
Op 30 augustus jongstleden heeft het bestuur een bijeenkomst georganiseerd voor alle activiteiten begelei-
ders. De bedoeling van deze bijeenkomsten is om de band tussen het bestuur en de veldwerkers, de vrijwil-
ligers, te verstevigen en elkaar wederzijds op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen binnen de verschil-
lende groepen. Het bestuur vindt het erg jammer dat de opkomst zeer gering was en er vanuit de begeleiders 
weinig of geen respons kwam. Zij wil graag weten wat het verwachtingspatroon van de activiteiten begeleiders 
ten aanzien van het bestuur is, wat speelt er, wat gaat er niet goed, wat moet er anders? 
Een en ander is helaas onvoldoende uit de verf gekomen. Het bestuur wil er aan werken de afstand tussen de 
leden en haarzelf te verkleinen en zal hier in de toekomst ook hard aan moeten werken. Het moet echter wel 
van twee kanten komen. 
 
Nieuwe cursussen 
Hoewel reeds vermeld in ons infoblad “Meer-Senioren”  willen wij u nog eens wijzen op twee nieuwe cursus-
sen die de seniorenvereniging dit najaar organiseert. 
 
* Op 21 september is er gestart met de cursus Tai-Chi. Deze cursus omvat 6 lessen, waarvan de eerste een 
proefles was. De laatste les van deze serie vindt plaats op 30 november 2018. Bij voldoende belangstelling zal 
deze cursus worden herhaald. Aanbevolen wordt om soepele kleding aan te trekken en slipvaste schoenen. 
Tevens wordt geadviseerd om een flesje water mee te brengen. U kunt ook van te voren eventueel advies vra-
gen aan uw huisarts of deze cursus geschikt is voor u. 
Er kan elk moment bij deze cursus ingestapt worden.   
[MEER OP ONZE WEBSITE] 

 
 

* Ook nieuw is de cursus filosofie voor Beginners, [PAGINA 6] die op donderdagochtend 18 oktober om 09.30 uur 

tot ca 11.30 uur van start gaat. Deze cursus bestaat eveneens uit 6 lessen en de laatste zal plaatsvinden op         

22 november 2018.  U kunt zich hiervoor opgeven via het email adres: penningmeester@sv-hn.nl of  

via het aanmeldingsformulier (ook op de website)                                                                                                   [vervolg op pagina 3] 

Al weer een ander formaat infoblad?  Ja, helaas hadden wij problemen bij de levering van 

het vorige blad. De oplossing ging niet van harte; daardoor hebben velen van u het blad 

meer dan een week te laat gekregen. Wij hebben verder gezocht en een oplossing gevon-

den bij een nieuwe drukkerij namelijk BLADNL.  Deze drukker levert alleen in een iets kleiner formaat maar 

wij waren er allemaal blij mee. Vandaar dus het infoblad vanaf nu in dit nieuwe jasje. 

Verder weer veel nieuws en aankondigingen van nieuwe activiteiten.  

Nog even voor de duidelijkheid: ons infoblad komt 1x in de 2 maanden uit.  
 

U kunt ook een bijdrage leveren aan ons  blad.  Soms vertelt u iets leuks aan een ander over wat u meege-

maakt heeft tijdens een van de activiteiten of tijdens uw ritje met onze bus. Misschien is dat verhaal zo leuk 

dat u het met alle SvHN leden wilt delen. Schrijf ons dan! Redactie-meersenioren@sv-hn.nl. 

N���n� �e� �edac��e�e��.  

v�� ��  

R��AC�IE 

Door: 
C�������� V����� 

����������@��-��.�� 



KIENEN 
  

17 OKTOBER 
21 NOVEMBER 

 Aanvangstijd 13.30 uur      
Zaal open 12.30 uur 
“De Jeugd van Gisteren” 
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                        Nieuwe ledenpas SvHN. 
 

Er wordt hard gewerkt om u weer te voorzien van 
nieuwe ledenpasjes. De pasjes zullen begin januari 

2019  bezorgd worden of per post verzonden worden. 
MEER INFO IN HET VOLGENDE BLAD. 

Oktober 

Dinsdag 9 oktober  
naar Namaste,  
Kruisweg 1017 in Hoofddorp ( nabij de Beurs ) 

Woensdag 24 oktober  
naar Bregje,  
Rietkraag 1 in Beinsdorp 

November 

Vrijdag 9 november naar restaurant Parck, 
Frederikspark 2 in Haarlem 

Zaterdag 24 november naar Olympos, 
Hoofdweg 694 ook in Hoofddorp.    

December 
 
Zondag 9 december naar Jasmin, Kruisweg 
1001 in Hoofddorp 

Kerstavond 24 december, dit laat ik nog 
even open. Bij voldoende deelname kan ik 
kijken waar we naar toe kunnen gaan. 

 
Graag bijtijds bellen: N�� K������ 

 023 56 391 24  ��  06 20 341 252 
[K��� ���� ���� ���� �� ���.S�-HN.��] 

Door: H��� P. ��� ��� W��� 

PR@��-��.�� 

Informa�e E E T C L U B 

Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD OKTOBER/NOVEMBER [31] 

Verkiezingsdebat 
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen die 
op 21 november plaats zullen vinden organiseert de 
KBO, op 5 november a.s. in samenwerking met de 
PCOB, de SvHN, de SvHZ en de Seniorenraad, onder 
voorbehoud, een verkiezingsdebat in wijkgebouw De 
Amazone, Mathilde Wibautstraat 22 te Hoofddorp. 
Onder voorbehoud, omdat op het tijdstip van dit 
schrijven er nog niet bekend is of, en zo ja, welke po-
litieke partijen hier aan deel zullen nemen. 
Het debat begint om ± 19.30 uur, maar u kunt vanaf 
19.00 uur in het gebouw terecht. De koffie en thee zijn 
gratis. 
Dit is uw kans om de politiek aan te spreken op zaken 
die volgens u niet goed geregeld zijn voor de senio-
ren in onze polder. 
Wij roepen onze leden op om dit verkiezingsdebat bij 
te komen wonen. Wij hopen u in groten getale te mo-
gen begroeten. 

[vervolg van pagina 2] 

 

Gemeenteraad verkiezingen  

De Gemeenteraad verkiezingen zijn voor de Haarlem-

mermeer op 21 november a.s. De oorzaak dat wij nu 

pas verkiezingen hebben komt omdat de gemeente 

Haarlemmermeer is samengevoegd met  Haarlem-

merliede en Spaarnwoude . 

De kiezers van de Haarlemmermeer  kunnen kiezen 

uit  6 landelijke en 6 lokale partijen. Dit is één minder 

dat bij de vorige verkiezingen. Van de 12 partijen  komt 

er één als nieuwkomer. 

Er zijn in de Haarlemmermeer 36 raadszetels te ver-

delen. 

[Het bestuur heeft er bewust voor gekozen om de informatie  

algemeen te houden]  



Wij hebben als SvHN verschillende vacatures open 

staan.  Lees hier meer over op onze website  

https://sv-hn.nl/287 

# RESERVE CHAUFFEURS (M/V) GEVRAAGD  

   VOOR DE Senioren BUS  

# Coördinator Activiteiten. 
(HET BESTUUR KOMT DAAR IN HET VOLGENDE BLAD OP TERUG . 

OOK KUNT U ALVAST DE PROCEDURE  “02 ACTIVITEITENBEGELEIDERS 

2018”  LEZEN  OP HTTPS://SV-HN.NL/BESTUUR/DOCS ) [RED]) 
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WOORDZOEKER 2018-08 

DE OVERGEBLEVEN 6 LETTERS  VORMEN EEN WOORD.  

DIT WOORD VINDT U ONDERAAN OP PAGINA 13 

DOOR : JAN TERPOORTEN 

COMPUTER CURSUS 

Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt  was het voor de SvHN niet langer mogelijk  
computercursussen in de Jeugd van Gisteren te laten plaatsvinden. 
 
Gelukkig kunnen wij u nu verwijzen naar een alternatief.  
SICH geeft 5 dagen per week les in het gebouw van de Meerstede, Burg. Pabstlaan 
260, 2131XW Hoofddorp.  

 

De eerste 2 lessen zijn proeflessen, daarna kan men zich aanmelden voor een heel cursusjaar   
tegen betaling van € 34,00   

Nadere informatie kunt u vinden op :  www.sich.nl 
Secretariaat@sich.nl     /   of per telefoon  023-5556335. 

  

Diverse 
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Dit jaar bestaat ‘Pract’s Oefentherapie Thuis’ 10 jaar.  
Hier gaan wij een klein beetje bij stil staan en de  
bijdrages die wij krijgen worden gedoneerd aan  

  
 

In de afgelopen 10 jaar is de praktijk van 
een kleine praktijk uitgegroeid tot waar we 

nu staan. Vier locaties verder, namelijk in Rijsenhout (waar het allemaal begonnen is), Hoofddorp, Nieuw-
Vennep en sinds dit jaar ook Haarlem! 

Wij zijn een team van inmiddels 6 enthousiaste oefentherapeuten Cesar/Mensendieck die vooral veel bij 
cliënten aan huis behandelen. Op deze manier kunnen wij de beste zorg bieden aan kwetsbare ouderen en 
chronisch zieken, omdat wij onze behandeling aan kunnen passen aan de thuissituatie waarin de cliënt 
zich dagelijks begeeft.  

Wij hebben als team veel ervaring in het behandelen van niet-aangeboren hersenletsel, artrose, chroni-
sche pijnklachten, maar ook op het gebied van slaapproblemen kunnen wij veel voor u betekenen. Ook 
bieden wij ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouderen op het gebied van valpreventie.  

De praktijk is aangesloten bij verschillende netwerken, waaronder bijvoorbeeld Parkinsonnet, MS-zorg 
Nederland, het artrosenetwerk, het Netwerk Chronische Pijn en het netwerk Slaapoefentherapie.  

Wij zijn actief in de gehele Haarlemmermeer. Dus, ondervind u hinder van uw chronische pijnklachten, 
merkt u dat u steeds slechter gaat lopen, dat u vaker valt of dat uw lichaam steeds stijver wordt, neem dan 
gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen u graag weer vooruit!  
U kunt ons telefonisch bereiken op 06-36086612 of per e-mail op info@practs.nl.  
Ook kunt u uiteraard een kijkje nemen op onze website: www.practs.nl  
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Tot voor enige jaren werden in Hoofddorp inleidende filosofie cursussen ge-
organiseerd. Deze cursussen trokken zodanig tevreden deelnemers, dat het 
bestuur van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord deze geslaagde 

activiteit wederom op wil pakken. Daarom zijn er afspraken gemaakt voor een reeks van vier inleidende 
cursussen, die bij voldoende deelname binnenkort van start zullen gaan.  
 
De lesstof is bedoeld voor mensen die nog niet aan filosofie zijn toegekomen, maar die daar nu toch wel 

eens wat meer van zouden willen weten. Want filosofen hebben zich altijd al bezig gehouden met de grote 

levensvragen, waarop onomstreden antwoorden steeds moeilijker te vinden blijken te zijn, maar die zich 

des te meer aan ons opdringen. En wie zou zich daarom niet willen verdiepen in vragen zoals de grootste 

verlichtingsfilosoof Immanuel Kant zichzelf stelde: “wat kan ik weten”, “wat moet ik doen”, “wat mag ik ho-

pen” en “wat is de mens” ? 

 

We starten met de cursus “Filosofie voor Beginners”, waarin de meest beroemde westerse denkers, van 

Plato tot Sartre, de revue passeren. En doordat we daarvoor door de hele geschiedenis van ons werelddeel 

reizen, biedt deze eerste cursus een helder inleidend overzicht van de westerse filosofie. Ook deze keer 

worden de lessen gegeven door drs. Frits Koopman. Hij is een eerste-graads bevoegde docent, die geschie-

denis, wijsbegeerte en spiritualiteit heeft gestudeerd op de VU te Amsterdam en ruim twintig jaar les gaf op 

middelbare scholen. 
  

De cursus bestaat uit zes lessen van twee uur, die wekelijks gegeven worden in “de Jeugd van Gisteren”, 

Beemsterstraat 4 te Hoofddorp. De eerste les is op donderdag 18 oktober a.s., en de volgende lessen zijn op 

25 oktober, 1 november,  8 november, 15 november en 22 november a.s., steeds van 09:30 tot 11:30 uur. 

Bij minder dan 10 deelnemers gaat de cursus niet door. 

Informatie over de drie volgende cursussen volgt later. 

 

De kosten voor deelname aan deze eerste 6 lessen bedraagt  € 25,- voor leden en  € 35,- voor niet leden.  

Betaling contant op 18 okt. of per bank voor 25 okt. 2018.  

>>>>>>>>>>Aanmelden voor 11 oktober bij onze penningmeester Henk Zijlmans<<<<<<<<<<<< 

Per email: penningmeester@sv-hn.nl  of via onderstaand aanmeldingsformulier  

( te deponeren in de brievenbus in de hal van het gebouw JvG ). 

 

Aanmeldingsformulier  Cursus Filosofie voor Beginners 
Aanmelden voor 11 oktober bij de penningmeester Henk Zijlmans. Per email: penningmeester@sv-hn.nl  of 

via onderstaand aanmeldingsformulier  ( te deponeren in de brievenbus in de hal van het gebouw JvG ). 

 

Naam:         : Dhr./Mw. __________________________________________________________________ 

Adres         :  __________________________________________________________________________ 

Woonplaats :  __________________________________________________________________________ 

Telefoon nr. :  __________________________________________________________________________ 

Email adres :  __________________________________________________________________________ 

Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN nr. NL50 RABO 0307 9707 60 

Onder vermelding van  “ cursus filosofie “. 

Door:  H��� Z������� 

��������������@��-��.�� 

Opnieuw inleidende filosofiecursussen in de Jeugd van Gisteren  

 



 

Heeft u vragen over zorg, geldzaken, 

werk, gezin, gezondheid, wonen of ac-

tiviteiten in uw buurt?    

WWW.SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 
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Programma oktober / november 2018 

7 oktober 14.00 uur  
Badhoevedorp Het Dorpshuis 
* Lezing met beelden over Amsterdam als diamantstad    
   door René Valensa 

14 oktober 14.00 uur  
Lisserbroek Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstr  
* Humoristische likeurproeverij met verhalen en  
   anekdotes 

21 oktober 14.00 uur  
ZWANENBURG Cultureel Centrum De Olm 
* Prachtige tonen van zangeres Emma Brown met  
    pianist Han Louis Meijer  

28 oktober 14.00 uur  
NIEUW-VENNEP Gebouw van Pier K 
* Toneelvereniging De Plankenisten speelt de klucht      
    ‘Een dolle beestenboel’ 

4 november 14.00 uur  
Badhoevedorp Het Dorpshuis 
* Internationaal Dansensemble Paloina met de  
    voorstelling ‘Grenzeloze Liefde’ 

11 november 14.00 uur  
Vijfhuizen Dorpshuis De Oude Waterwolf, Kromme 
Spieringweg 436 
* Heerlijke klanken door het Haarlems  
    accordeonorkest 

18 november 14.00 uur  
Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 
* Festa di Vigorosa’, hoogtepunten uit het 30-jarig  
    bestaan van het koor 

25 november 14.00 uur  
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 
* De Whiskeymo’s met het swingende programma  
   ‘Het hangt in de lucht’ 

De toegangsprijs bedraagt € 5,00, inclusief een kopje 
koffie of thee. Toegangskaarten kunnen gereserveerd 
worden op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur bij MeerWaarde 
op telefoonnummer 023 – 5698873. Ook een rit heen en 
terug met RegioRijder is dan te bestellen. 

[ TOTAAL OVERZICHT  TOT EIND DECEMBER 
OP DE  SvHN WEBSITE] 

SOCIAAL MAKELAAR. 
Nieuwe mensen leren kennen, zorgen om een me-
debewoner; vaak is het lastig om dat in je eentje op 
te pakken en iets voor elkaar te krijgen. De sociaal 
makelaars van MeerWaarde brengen mensen en 
organisaties bij elkaar door relaties te leggen die 
niet vanzelf ontstaan. Het uitgangspunt van de soci-
aal make- laars is dat sociale contacten essentieel 
zijn voor het ervaren van gezondheid en geluk van 
mensen. De sociaal makelaars zijn in te schakelen: 
Als u mensen kent die behoefte hebben aan meer 
sociale contacten, gezelligheid of dagbesteding.  

 Bij vragen of zorgen over het welzijn van een 
buurtbewoner 

 Als u behoefte heeft aan uitbreiding van sociale 

contacten 
 

MeerWaarde zie www.meerwaarde.nl/pluspunten 
- voor meer info www.meerwaarde.nl/pluspunten 
- Mail Yvonne; yvonne.vandenberg@meerwaarde.nl 
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WIE ZIJN ER AAN HET WOORD 

Ja, u ziet het goed, het zijn er twee; de heer en mevrouw Johan en Ineke van Krogten.  

Zij vertellen beiden enthousiast over de Muziekvereniging Excelsior in Hoofddorp!  

Johan als bariton saxofonist en assistent penningmeester en Ineke die zorgt voor de 

catering en de P.R.  Muziek dus en dat al heel lang. Formeel werd de Fanfare opgericht 

in 1928,  

Reden waarom zij dit jaar hun 90 jarig bestaan vieren.  
Maar er is al een foto uit 1893, waar 25 keurige heren met de pet op en een, vast fluwelen vaandel, als Excelsior 
poseren. Over de periode van 1893 tot 1928 is verder niets bekend maar men maakte muziek voor z'n plezier en 
dat is nog altijd zo 
De huidige vereniging heeft ca.100 leden in de leeftijd van 10 tot 85 jaar. Hoewel op grond van leeftijd sommige 

leden zich terugtrekken, hoeft er niemand weg bij het klimmen der jaren. Er wordt één maal per week gerepe-

teerd in De Boerderij onder leiding van een jonge dirigente Elivera van Sloten. Zij doet dit nu 3 jaar en heeft, zoals 

Johan en Ineke vertellen, het orkest naar een hoger plan getild. De bestuurlijke structuur is traditioneel, met een 

klein bestuur en aanvullend een aantal commissies, die specifieke taken verrichten, dat hoort u nog wel, maar 

eerst  

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 

Opgericht in 1928 als Fanfare gezelschap en in 1958 een Koninklijke Goedkeuring. In 1961 wordt het tamboerkorps 

opgericht en Excelsior doet het goed op diverse concoursen. In 1970 wordt de vereniging uitgebreid met een ma-

jorette korps en wat later worden houtblazers toegelaten. Dit alles leidt tot een belangrijke verandering als  

Excelsior in 1971 een Harmonieorkest wordt. In deze hoedanigheid word veel opgetreden, zo hebben ze een 

Kerstconcert in de Westerkim in Nieuw-Vennep en medewerking aan de Kerstnachtdienst in onze eigen Markt-

pleinkerk al weer voor de boeg! Ook 2e kerstdag is de vereniging weer aanwezig bij de Kerstviering in de Joannes 

de Doper te Hoofddorp. 
 

COMMISSIES 

Uitermate nuttig voor het reilen en zeilen van Excelsior, zowel binnen als buiten de Vereniging. Er wordt gewerkt 

aan de kleding, het uitzoeken van muziek, instrumentenbeheer, logistiek en voorbereiding van optredens, het 

transport van instrumenten en public relations. Daarnaast bestaat er een Vriendenstichting en geven zes leden 

van Excelsior les in de basisschool De Caleidoscoop.                                                                                                             [vervolg op pagina 9] 

Interview van de maand 

door:  

A�� ��� S��������  



CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP.

















Basis lid (donateur)  
     �������� € 10,- p.p. p.j. 
 
BA lid (Basis + Activiteiten) 
     �������� € 25,- p.p. p.j. 
 
BB (Basis + Activiteiten en Biljarten)  
     �������� €35,-. p.p. p.j. 

Meer informatie op onze website 
https://sv-hn.nl/leden-administratie 
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AANMELDINGSFORMULIER SvHN 

S����� � ��� �����������-

��������� ��, ��� �.�., ���-

���� ��� ���� �� ������� 

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

�� �� ������. Verstuur per post aan:  

Seniorenvereniging HN Ledenadministratie  

Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp. 

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] 

LID WORDEN? 
LedenAdmin@Sv-HN.nl  

[vervolg van pagina 8]  

 

Een instrument bespelen en algemene muziekkennis 

verwerven. Deze groep vormt na verloop van een tijd 

een klein orkestje dat meewerkt aan kleinschalige 

projecten, zoals het eigen Kerstfeest op school.  

Een soort kweekvijver voor het grote orkest. 

Donateurs hebben ze niet, maar wel Vrienden, die 

voor minimaal € 15.00 per jaar over alle activiteiten 

worden geïnformeerd en korting krijgen op de toe-

gangsprijzen! Dus, wordt Vriend van Excelsior. 

http://excelsior-hoofddorp.nl/ 

WAAROM ?  

MUZIEK IS GEVOEL, PASSIE EN EMOTIE  

MUZIEK KLEURT JE LEVEN 

DIT IS HET MOTTO VAN DE  

MUZIEKVERENIGING EXCELSIOR HOOFDDORP 

HET JUBILEUMCONCERT 
Op 24 november a.s. wordt het Jubileumconcert 

gegeven met een zeer gevarieerd programma.  

Het aardige is dat Excelsior dit feest samen viert 

met het koor Zang en Vriendschap dat ook een  

jubileum te vieren heeft.  

Uiteraard geeft dit grote mogelijkheden voor een 

combinatie van instrumentale muziek en zang. 

Bovendien wordt dit concert gegeven  

op een A locatie, de grote zaal van De Meerse.  

De toegangsprijs is bijzonder vriendelijk   

€ 7.50, inclusief een pauzedrankje,  

dus van harte aanbevolen.  

Kaarten kunt u bestellen aan de kassa van  

De Meerse of online via www.demeerse.nl. 
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Door: H��� P. ��� ��� W��� 

��@��-��.�� 

OPFRIS CURSUS RIJVAARDIGHEID VOOR OUDEREN VANAF 60 JAAR. 

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 verkeers-

regels 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 SHVN geeft in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) de gelegenheid 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 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 uit-

gereikt.  

De tweede ochtend wordt de schriftelijke theorietest gehouden. Na afloop worden de antwoorden door de 

instructeur besproken. Daarna kun je je ogen laten testen door een opticien.  De cursus wordt afgesloten 

met de uitreiking van een certificaat. Het gaat bij deze training niet om een herexamen, 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 25 

oktober en 22 november. 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 14 oktober onder vermelding  

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

 

Rien Haak,   haak.rien1@gmail.com  / Telefoon 023 5611625 

Op stap met Vier het Leven. 

 

Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor ouderen van 65 jaar en ouder 

die niet graag alleen op stap gaan. In de Haarlemmermeer  zijn voor de komende maanden 

weer een aantal activiteiten samengesteld. 

Senioren die graag met Vier het Leven op stap willen, worden thuis opgehaald door een gast-

heer of gastvrouw van de Stichting. Samen gaan zij er op uit. Onder meer een voorstelling in 

de Meerse en Het Oude Raadhuis staan in de lijst, nieuw in de programmering is de film op de 

vrijdagavond in Filmhuis Pier K in Nieuw Vennep. 

                                                                                                                   

Informatie:  

www.4hetleven.nl  

of 035-5245156 
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Het VN verdrag handicap heeft het beschermen en waarborgen van de mensenrechten van personen met een 

beperking tot doel en dient de positie van de mens met beperkingen te verbeteren en hun rechten te versterken. 

Het verdrag benoemt daartoe vele aspecten uit de dagelijkse praktijk, te veel om deze allen in dit rubriekje te be-

handelen. Gemeend wordt dan ook om ons te moeten beperken tot dat wat de toegankelijkheid in zijn algemeen-

heid aangaat, te meer omdat dit een aspect van groot belang is voor alle personen die voor hun verplaatsing af-

hankelijk zijn van een rollator, een rolstoel of een scootmobiel. Toegankelijkheid is een zeer belangrijk aspect, 

zowel ten opzichte van de Openbare buitenruimte, het Openbaar Vervoer, openbare gebouwen, zorg instellingen, 

woningen en de praktijk adressen van zorgverleners. De algemene toegankelijkheid is tevens een belangrijke 

voorwaarde bij  het, door de overheid gewenste, zolang mogelijk zelfstandig verblijven in de eigen woonvoorzie-

ning. Niet alleen waar het de woning zelf betreft, maar ook ten opzichte van de openbare buitenruimte en het 

openbaar vervoer. Om zelfstandig te kunnen functioneren moet men boodschappen kunnen doen en dient alles 

goed bereikbaar en volkomen toegankelijk te zijn. 
 

Hoe is het anno 2018 over het algemeen genomen met de toegankelijkheid binnen de gemeente Haarlemmer-

meer gesteld? Beslist niet om te juichen. Projecten gerealiseerd in de periode na het jaar 2000 vertonen over het 

algemeen genomen een vrij goed beeld doch dat geldt in een beduidend mindere mate voor projecten die voor die 

tijd tot stand zijn gekomen, daarbij valt duidelijk waar te nemen dat de toegankelijkheid minder aandacht ver-

kreeg. In de periode voor 2000 hield ik mij als vrijwilliger bij de BGH vooral bezig met de toegankelijkheid van de 

Openbare buitenruimte en de woningen en heb daarbij meermalen kritische bevindingen overgebracht naar de 

personen die daarvoor verantwoordelijk geacht mochten worden. Daarbij werd veelvuldig verondersteld en 

soms ook waargenomen dat er wat met die kritische bevindingen gedaan was, maar nu zelf ten gevolge van een 

verkeersongeluk op een scootmobiel aangewezen, kom ik nog steeds voor te hoge drempels te staan, ontoegan-

kelijke woningen, onoverzichtelijk oversteekplaatsen en openbaar vervoer wat niet toegankelijk is vanwege niet 

werkende of afwezige inrij voorzieningen. 

 

De Nieuwe Silo in Graan voor Visch vrij recent gebouwd en voorzien van een hoge drempel is vrij lastig toegan-

kelijk. Dank zij een oprijplaat kan je met een scootmobiel naar binnen rijden, maar uitrijden is vrijwel onmogelijk 

vanwege het ontbreken van een oprijplaat je loopt dan met de scootmobiel vast op de drempel. Van iemand geze-

ten in een rolstoel of scootmobiel kan moeilijk verwacht worden dat de oprijplaat dan even naar de andere kant 

van de drempel verplaatst wordt.  
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Dit verdrag geeft de richtlijnen aan waar men zich wereldwijd aan dient te houden, ten opzichte van het bevorde-

ren, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van personen met een beperking ongeacht of het een 

lichamelijke beperking, chronische ziekte, visuele of gehoor problemen betreft. Bij de presentatie van dit VN   

verdrag stemde daar 105 landen direct mee in en ondertekenden zij dit verdrag. Nederland stelde zich daarbij 

minder voortvarend op, mogelijk vanwege de op inclusie van volledige participatie gerichte doelstellingen en het 

ontbreken van marktwerking. Hoe het ook zij, het zou tot juli 2016 duren alvorens Nederland besloot het verdrag 

ook te ondertekenen en zich daarmee te verplichten tot het bevorderen en na komen van alle in het verdrag      

opgenomen richtlijnen. 

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 
Toegankelijkheid 

September 2007 presenteerde de Verenigde Naties het verdrag handicap  



 

Velen zullen daartoe niet meer in staat zijn. Bovendien werd mij zeer laconiek meegedeeld dat het ook niet de 

bedoeling is dat er met een scootmobiel naar binnen gereden wordt. Mooi dus de Nieuwe Silo is niet bedoeld voor 

een bepaalde categorie mensen, mijn inziens een staaltje van negeren van het recht van mensen met een handi-

cap. Een zelfde situatie geldt voor het nabijgelegen gebouw van het P-punt ook daar is sprake van het buiten    

laten staan van een scootmobiel, of er dan nog wel over voldoende loopvermogen wordt beschikt om binnen te 

kunnen komen schijnt men niet nagedacht te hebben. Een kwalijke zaak is het bovendien dat er niet gedacht is 

aan een bescheiden voorziening waarmede het hulpmiddel enigermate beschut tegen regen buiten beide gebou-

wen achtergelaten kan worden. Nu betekent het dat men als scootmobiel berijder niet met droge billen thuis-

komst vanwege een door en door nat geregende zitplaats. 

 

Jaarlijks wordt er in de maand juni in de gemeente Haarlemmermeer een veteranen dag gehouden voor alle   

buiten Nederland ingezette militairen. Gebruikelijk vindt dit plaats in het gemeente huis, maar dit jaar werd er ter 

gelegenheid van de tiende editie van de veteranen dag gekozen voor het cultuurgebouw de Meerse. De tiende bij-

eenkomst wilde men een feestelijk tintje geven, maar ook hierbij bleek weer dat er binnen het gemeentehuis 

over het een en ander niet goed nagedacht was.  Een deel van de veteranen, kort na de tweede wereldoorlog     

uitgezonden naar Indonesië, is inmiddels 90 jaar en ouder en daarbij valt te bedenken dat meerdere genodigden 

gebruik moeten maken van een hulpmiddel om de veteranen dag bij te kunnen wonen. Dat had de vraag moeten 

doen rijzen, of de Meerse wel de ideale gelegenheid was om daar een veteranen bijeenkomst te beleggen.       

Kennelijk is dit niet gebeurd. Voordat de Meerse de deuren opende werden er door mij al meerdere personen met 

een rollator waar genomen, terwijl mijn persoontje als enigste met de scootmobiel gearriveerd was. De entree 

tot de Meerse verliep wat chaotisch omdat iedereen zo snel mogelijk binnen wilde zijn voor het veroveren van 

een goede plek. Ten gevolge daarvan was het mij pas als een van de laatsten mogelijk de entree te passeren om 

daarbij tegelijk overvallen te worden met het verzoek om mijn Scootmobiel bij de deur achter te laten. Dat was op 

zich geen probleem maar de overstap van scootmobiel naar rollator vergde enige tijd en daarna in de foyer aan-

gekomen waren alle plaatsen bezet en verwees men mij naar de verhoging achter in de foyer waar nog een 

plaatsje vrij was. Een totaal onbruikbare oplossing daar er twee traptreden genomen moesten worden om de 

verhoging te kunnen bereiken, net iets te veel voor een moeizaam lopende met rollator. De grootste deceptie van 

de avond wachtte mij echter bij het willen plaatsnemen in de theater zaal voor het bijwonen van het optreden van 

een gerenommeerd orkest. Bij de ingang van de zaal werd mij vriendelijk meegedeeld dat de zaal niet met een 

rollator betreden mocht worden en dat betekende voor mij het einde van deze veteranen dag want zonder          

rollator zou het bereiken van een zitplaats te valgevaarlijk zijn.  

Dus geen concert en weer vroeg thuis van wat een feestelijk getinte veteranen dag had moeten zijn. 

 

Als belangenbehartiger werden voorheen vele mensen door mij  thuis bezocht, voor het behulpzaam zijn bij het 

oplossen van zich voordoende problemen. Dat gebeurde normaliter in de woonkamer. Nu gebonden aan de 

scootmobiel lukt dit in vele gevallen niet meer als direct gevolg van de slechte toegankelijkheid van de woningen. 

Een probleem aan de voordeur afhandelen is nauwelijks een optie, zeker niet als er formulieren ingevuld moeten 

worden bij regenachtig weer. Het bezoeken van hulpvragers is echter geheel en al onmogelijkheid als een wo-

ning alleen maar bereikt kan worden via een binnen of buitentrap. Afhankelijk van een hulpmiddel kom je dan niet 

eens bij de voordeur. 

  

Meer aandacht voor het VN verdrag handicap zou dan ook voor alle 

voornoemde situaties een hele verbetering betekenen.  

Daar wordt verwachtingsvol naar uitgekeken.  
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De oplossing van de  woordzoeker  

 2018-08 is (HUPPEL) 

Ons infoblad komt om de twee maanden uit 

�������� ������� ����� �������� 2018 . 



[ 14 ]  

Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD OKTOBER/NOVEMBER [31] 

BEKIJK OP ONZE WEBSITE 

DE PAGINA MET KORTING 



Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD OKTOBER/NOVEMBER [31] 

[ 15 ]  

Maandag Activiteiten: Begeleiders:  

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

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

Dinsdag    

vanaf 09:00 Tekenen en Schilderen Lenie de Smeth 

Marjan van Dijk 

56 17 262 

56 39 813 

vanaf 12:30 Bridge  Corien Schultze Kool  

Joke van Veen        

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  

3e woensdag v.d. maand 

Anneke Bouwman 56 25 003  

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

vanaf  14:00 Jeu de Boules 

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

Henk Korthals 56 17 994 

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 Ria en Wim Huijsmans 55 81 345 

vanaf 14:00 Jeu de Boules 

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

Henk Korthals 56 17 994 

Vrijdag    

vanaf 12:30 Bridge Lies en Piet Zoeteman   56 22 698 

Alle doorde-

weekse  dagen. 

vanaf 12:30 

* Biljarten Folkert Weiland  0627320522  

9e en 24e 

van de maand 

UIT ETEN 

(Neem eerst contact op!) 

Nan Kerkman (0620341252) 

Diana van den Ban 

56 39  124 

56 30 905 

Donderdag-

ochtend    

Wandelen   

(Neem eerst contact op!) 

Diana van den Ban 56 30 905 

 Museumbezoek vacant  

ALGEMEEN COORDINATOR 

ACTIVITEITEN 

VACATURE  

 

 Wonen, Zorg & Welzijn 

Floor Calandt 

ZORG-WELZIJN@SV-HN .NL  

 Advertenties in INFOBLAD 

Henk Zijlmans 

ADVERTENTIES@SV-HN.NL   

 Senioren BUS 

Ton Versteeg 

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 (06 436 285 50) 

BEZORGING@SV-HN .NL 

 Redactieteam “MEER SENIOREN” 

- Diny Bloemendal 

- Ans van Saagsvelt 

- Henk van der Werf  

 

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL   

    

  UW BIJDRAGE VOOR ONS  

  INFOBLAD GRAAG VOOR DE  

  15E VAN DE ONEVEN MAAND   

  NAAR    REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL.  

ACTIVITEITENOVERZICHT. COMMISSIES / Coördinator 



Voorzitter : 

Christine Veling 

VOORZITTER@SV-HN.NL  

023-56 51 138 

Secretaris: 

Rien Haak 

SECRETARIS@SV-HN.NL     

023-56 11 625 

Penningmeester: 

Henk Zijlmans 

PENNINGMEESTER@SV-HN.NL    

023-55 81 012 

Ledenadministratie: 

Ans Terpoorten-Lauret 

LEDENADMIN@SV-HN.NL    

06 436 285 50  TUSSEN 18 EN 19 UUR 

Zorg & Welzijn: 

Floor Calandt 

ZORG-WELZIJN@SV-HN.NL      

023-56 25 506 

Coördinator Activiteiten: 

                        VACATURE 

 

              VACATURE 

PR en vormgeving: 

Henk van der Werf 

PR@SV-HN.NL  

06 391 434 09 
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MAIL: 

 INFORMATIE@SV-HN.NL 

BRIEVENBUS: 

                    GEBOUW JEUGD VAN GISTEREN [TELEFOON: 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 DECEMBER 2018 


