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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 

Foto: Michiel Verbeek  

 

SvHN NIEUWJAARSRECEPTIE 

KERST KIENEN 
woENSdag 

19 dEcEmbER ‘18 
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Het is begin november als ik dit stukje voor het december/januari nummer zit te schrijven. Ons infoblad 
verschijnt sinds juni 2018 om de twee maanden. 
Ik realiseer me , dat als je wat ouder bent het lijkt alsof  de jaren steeds sneller voorbijgaan. 
Weer is dus een jaar met veel activiteiten in onze vereniging bijna om. 
 
Het ledental bleef op peil met ruim 1.100 leden. 
Er zijn helaas activiteiten gestopt wegens onvoldoende belangstelling, zoals de computercursussen, de       
verhalentafel en de hobbyclub. 
Gelukkig zijn er ook nieuwe activiteiten gestart namelijk  de Thai Chi cursus en de cursus Filosofie. 
 
Bestuurlijk is er veel werk verzet. 
Onder andere het overleg met de wethouder over het ouderenbeleid, de invoering van de AVG de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming en het klaarmaken van de ledenpasjes voor de periode 2019-2020. 
 
Twee bestuursleden stopten met hun bestuurswerk om persoonlijke redenen Inge Welman en Henk v.d. 
Werf.  
De functie van activiteitenbegeleider wordt tijdelijk overgenomen door Christine Veling. 
Henk v.d. Werf blijft het INFOBLAD maken en de redactie voeren en de website bijhouden.   
 
De laatste week van het jaar van 24 december tot en met 1 januari is het gebouw gesloten en zijn er geen 
activiteiten. 
 
Het bestuur wenst iedereen een goede decembermaand met fijne en gezellige 
Kerstdagen en een gezond 2019 met veel plezierige uurtjes bij de SvHN. 
 
 
Wij hopen U te mogen ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2019.  

Door: R��� H��� 

����������@��-��.�� 

 

 

 

Wij, als redactieteam, hopen dat u blij bent met ons     

INFOBLAD. Met de inhoud en de uitstraling. En ook met 

het nieuw formaat.  

Wij zullen ook in het nieuwe jaar weer ons best doen om 

u goed te informeren. 

In deze editie weer veel informatie uit verschillende 

hoeken. 

 

Wij wensen u een feestelijke december maand en een plezierig jaarwisseling. 

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

v�� ��  

R��AC�IE 



MET SPEOD GEZOCHT! 

Wegens stoppen met werk-
zaamheden, zoeken wij met 
spoed naar iemand die de  
Financiële– en Ledenadmi-

nistratie kan ondersteunen op ICT gebied. Het gaat om 
het softwarepakket PolderSoft. Werkzaamheden zijn: 
eenvoudig onderhoud en het maken van query's. 
Heeft u affiniteit met ICT en kunt u query’s maken, 
vraag dan meer informatie op bij  Henk P. vd Werf via 
REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL 

KERST KIENEN 
 

  

                19 DECEMBER 

                  Aanvangstijd 13.00 uur      
                   Zaal open 12.00 uur 
              “De Jeugd van Gisteren” 

 
 

Het jaar is al bijna om ,de kerst kien komt er aan. 
Hopelijk hebben jullie het afgelopen jaar naar de zin 
gehad, en  dat willen we graag zo houden. Het was wel 
even spannend of het allemaal zou doorgaan maar het 
is gelukt , en mogen we jullie in 2019 ook weer begroe-
ten . 
We wensen jullie fijne feestdagen en een gezond en 
prettig 2019  

Het Kienteam . 

 

 

 

 

 

 

 

 
PS.  

Al jaren hebben wij de prijs van de kien en de loterij 
niet  verhoogd  ,helaas moeten wij ook meegaan met 
het als maar duurder worden en de gevolgen daar van.  
Vanaf  januari 2019 blijft de prijs van de kien € 3,50  
De loterij gaat van € 2,50 naar € 3,00 voor vijf plankjes.  
De minimale aankoop is vijf plankjes meer mag         
natuurlijk ook in een veelvoud van vijf.  

     Het Kienteam . 
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16 JANUARI ‘19 

           Aanvangstijd 13.30 uur      

               Zaal open 12.30 uur 

          “De Jeugd van Gisteren” 

VACATURES  bij SvHN  

SvHN  is ook opzoek naar een nieuwe  

Coördinator  Activiteiten en tevens bestuurslid. 

Informatie via VOORZITTER@SV-HN. NL 

SvHN  is opzoek naar een geschikte kandidaat voor de 

functie van PR en Vormgeving, tevens bestuurslid.  

Informatie via SECRETARIS@SV-HN. NL 

“De Sociëteit is een gezellige ontmoetingsplek waar 
mensen elkaar vinden. En waar ook de mantelzorgers 
terecht kunnen  met vragen !” 
 

“De Nieuwe Silo” Graan voor Visch (Sylvia van Herk) 
Op woensdag van  10:00 tot 14:00 uur. 
 

“De Boerderij” in Pax  (Petra de Jong) 
Op vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur. 
 

Tijdens de openingsuren zijn er begeleiders aanwezig. 
Deze professionals weten , indien nodig, moeiteloos  
de weg te vinden binnen het hulpaanbod en weten u 
daardoor naar de juist instanties door te verwijzen. 
 

Eet u mee? (2e kerstdag gesloten.) 
U kunt genieten van een brood– of warme maaltijd. De 
kosten voor een warme maaltijd bedragen €7,50 p.p. 
Voor een broodmaaltijd wordt €2,50 p.p. gevraagd. 
 

Koffie en thee worden de hele dag gratis geserveerd. 

KIENEN 
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WOORDZOEKER 2018-09 

DE OVERGEBLEVEN 10 LETTERS  VORMEN EEN WOORD.  

DIT WOORD VINDT U ONDERAAN OP PAGINA 13 

DOOR : JAN TERPOORTEN 

Diverse 
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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. 

 

Januari 2019 

Zaterdag 9 januari naar Zomerzorg 
Meerstraat 70 in Hilligom 

Zondag 24 januari naar Woodstone 
Raadhuisplein 10 in Hoofddorp 

 
Graag bijtijds bellen: N�� K������ 

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

Informa�e E E T C L U B 
Koersbal is een gezellige en spannende binnen-

sport. 

Gezellig voor de niet spelers “langs de lijn” en span-

nend door het spel voor de aan de beurt zijnde spelers. 

Koersbal lijkt een beetje op het Jeu-de-Boulesspel. 

Onze ballen zijn echter niet helemaal rond, waardoor 

de bal in een kromme baan naar het doel—een klein 

wit balletje—rolt. Een goed resultaat is afhankelijk van 

de snelheid en de hoek, die de speler aan de bal geeft. 

Kom eens langs en beleef deze gezellige en  

spannende indoorsport.  

Wij zijn op woensdagmiddagen (*) aanwezig  

van 13:30 tot 15:30 uur  

met een pauze voor een praatje en een drankje. 

Cor Oosterhuis / Arie Neeleman 

(*) niet op de woensdag van KIENEN  



 

 

Collectieve Z&Z korting bekend  
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Nieuws van het  
Belastingteam. 

In maart 2019 gaan de vrijwilligers van het belasting-
team van uw vereniging SVHN u weer helpen bij het 
invullen van uw belastingaangifte over 2018.  

Er zijn enkele spelregels: 

 U bent lid van de SHN en heeft de contributie als BA lid betaald 
 Maak tijdig een afspraak 
 U vraagt een machtigingscode aan voor de Inkomstenbelasting 2018,  

telefoon 088-1236555  
 Uw inkomen bestaat uit AOW en mogelijk een aanvullend pensioen 
 Het betreft een standaard, eenvoudige aangifte 
 U neemt alle benodigde papieren mee 
 U bent zelf verantwoordelijk voor uw aangifte 
 Uw aangifte wordt direct digitaal verzonden 
 U krijgt een papieren kopie van de aangifte 
 U krijgt een ‘meegeef brief’ waarin e.e.a. is vastgelegd 
 De belastinginvuller is verplicht tot geheimhouding    
 Wij verwachten van u een vrijwillige bijdrage   
 
U bent welkom in het gebouw ‘De jeugd van Gisteren’ in de Beemsterstraat 4 
in Hoofddorp.  
Wij zijn daar de maandagen 4, 11, 18 en 25 maart 2019,  
’s morgens om 09:00 uur, 09:45 uur en 10:30 uur, 11:15 uur en  
’s middag om 13:00 uur, 13:45 uur, 14:30 uur en 15:15 uur  

Voor het maken van een afspraak belt u vanaf   1 februari 2019  
op maandag tot en met vrijdag tussen 16:30 uur en18:00 uur  

 023-5635563 (Tony Mulder). 

Welke papieren neemt u mee? 

 De uitnodigingsbrief van de belastingdienst om aangifte te doen.  
 De machtigingscode voor inkomsten belasting 2018 
 Jaaroverzichten van uw inkomen en van uw partner. 
 Indien u een eigen huis heeft, de WOZ waarde (peildatum 1 januari 2016) 

en een overzicht van de bank betreffende uw hypotheek 
 Nota’s van specifieke zorgkosten die u niet vergoed heeft gekregen en 

een overzicht van de datums dat u bij de huisarts, ziekenhuis, fysiothe-
rapeut enz. geweest bent om eventueel reiskosten in mindering te 
brengen 

 Overzicht van giften  
 jaaroverzicht van uw bank en spaarbank 
 de papieren kopie van uw aangifte van 2017 

let op: ook als u geen uitnodiging om aangifte te doen heeft ontvangen, 
kunt u bellen voor een afspraak. Maar, altijd heeft u een  machtigingscode 
nodig.  

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2019. Bewaar deze brief daar-
om goed voor de gegevens betreffende de aangifte 2018 waarmee wij op  
4 maart 2019 gaan beginnen. 

Een goede decembermaand toegewenst en tot ziens in maart. 
Tony Mulder, namens het Belastingteam 

 
 
 
 
 
Als SvHN lid krijgt u bij VGZ 
kortingen op de Basisverze-
kering en Aanvullende       Ver-
zekering.  
De polis gegevens zijn voor 
2019 bekend. Bekijk op onze 
website [www.sv-hn.nl/
korting ] het overzicht van 
VGZ.  Onze  
Collec�viteitsnummer: 
87712325 

 

SPANJE 

nog tot  

8 december ‘18 

Meer info op de 

website 

BOWLEN 
Elke eerste donderdag van de 

maand van 13:00 14:30 uur 
met een kopje koffie  

voor € 7,= p.p. 



Heeft u vragen over zorg, geldzaken, 

werk, gezin, gezondheid, wonen of ac-

tiviteiten in uw buurt?    

WWW.SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 
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Programma december ’18 / januari ‘19 

2 december 14.00 uur  
Badhoevedorp Het Dorpshuis 
* Dein mee op de vrolijke operettemuziek van Vereni-
ging La Musiquette 

9 december 14.00 uur  
Buitenkaag De Ontmoeting, t.o. Hoofdweg 2038 
* Fanach speelt Ierse, Schotse en poldermuziek 

16 december 14.00 uur  
Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 
* Angelique en Rolf met het kerstprogramma 
‘Christmas Twinkles’ 

23 december 14.00 uur  
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm  
*Koor Voce Vivaci met een feestelijk kerstconcert 

30 december 14.00 uur  
Hoofddorp, De Jeugd van Gisteren, Beemsterstraat 4 
* Alhambra Revisited’, een muzikale ontdekkingsreis 
naar het Moorse hofleven 

6 januari 14.00 uur  
Badhoevedorp Het Dorpshuis 
* Nanne & Ankie spelen en zingen het liedjesprogram-
ma ‘Vuur op de Zuidpunt’ 

13 januari 14.00 uur Burgerveen Dorpshuis Marijke, Ou-
de Venneperweg 24 
* Concert door het Duo Panarpa, dwarsfluit en harp 

20 januari 14.00 uur  
Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 
* Muziek van De Andersons, zang en gitaar 

27 januari 14.00 uur  
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 
* 20-jarig bestaan van het Zondagmiddagpodium: De 
Keltische band Unicorn met danseressen 

 

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. 
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WIE IS ER AAN HET WOORD 
Nu eens geen vrijwilliger, maar een hoog opgeleide professional, Mevrouw Saskia Jansen. Toch is het verschil 
kleiner dan u denkt. In het algemeen is het zo dat wanneer je gaat studeren en dan kiest voor  Sociaal Pedago-
gische Hulpverlening,  er een interesse bestaat in het welzijn van de mens in de maatschappij.  
Dat geldt zeker voor Saskia, die jong als zij is, al Voorzitter is van een Regiegroep en werkzaam bij het Wijk-
ontmoetingscentrum ONS. 
Wat doet zo'n groep dan en wie zitten er in? Om te beginnen de Gemeente Haarlemmermeer, twee wijkraden, 
Meerwaarde en zeker niet onbelangrijk actieve wijkbewoners. Zo wordt er op gelet, vanuit diverse invals-
hoeken, of het wel goed gaat met al die inwoners van Hoofddorp. Er is aandacht voor de persoonlijke om-
standigheden, maar ook voor punten die daar buiten liggen, zoals veiligheid in de wijk. 
 

WIJKONTMOETINGSCENTRUM ONS 
Waarom is er dan toch weer een nieuwe organisatie opgezet, 
Oost & Noord Samen, kortweg ONS genoemd. 
Eigenlijk is het een verfijning van advies en ondersteuning op wijk    niveau, kleinschaliger. Iedereen kan er   
terecht, alle leeftijden; men kijkt naar wat nodig is voor het goed functioneren van een bepaald gebied. Dit 
wordt bereikt door een groot aantal initiatieven,  die persoonlijk zijn gericht, zoals een inloopspreekuur, een 
wijkborrel enz. 
De activiteiten van ONS, zowel de professioneel ondersteunde als de recreatieve, spelen zich voor een groot 
deel af in WOC ONS, Burg. Papstlaan 260, 2131XW Hoofddorp. Saskia heeft zelfs haar 06 nummer gegeven en 
gezegd dat iedereen haar mag bellen. Maar dat hier afdrukken wordt vast niet goed gevonden, door de  stren-
gere bewaking van onze privacy.  
 

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING 
Voor een geïndiceerde groep is er een dagbesteding. Men moet dit zelf aanvragen bij een WMO consulent, die 
werkzaam is bij de Gemeente. Tijdens zo'n dag worden gezamenlijke activiteiten ondernomen en wordt hulp 
gegeven bij de persoonlijke verzorging.  
Er zijn ook nog twee Ontmoetingsgroepen, die bij elkaar komen op maandag en donderdag om 11.00 uur, het z.g. 
"Koffieuurtje". De koffie is er lekker en als je het naar je zin hebt mag je blijven voor de lunch! 
Bij beide activiteiten is altijd een professionele kracht aanwezig.  
 

RECREATIEF PROGRAMMA 
Voor dit onderdeel staat een legertje vrijwilligers klaar, door Saskia zeer gewaardeerd. In WOC ONS is een 
prachtige ruimte beschikbaar, DE BRASSERIE, waar heel veel gebeurt! 
 Een maal per maand is er een Themadiner, dat grotendeels door wijkbewoners wordt georganiseerd. De 

prijs is € 17.50 maar daarvoor krijg je wel een 3 gangendiner, 2 glazen wijn en koffie met een lekkere bonbon. 
 Ook kunt u er van maandag t/m vrijdag lunchen, voor een vriendelijke prijs. 
 Dan is er nog de cursus Beweging, vroeger noemden we dat gymnastiek. Onder leiding van een personal trai-

ner komen een aantal lieden op dinsdag om 10.30 uur bij elkaar, betalen €5,= en dan "aan de slag". Bij mooi 
weer buiten en bij slecht weer binnen. 

 Het Senioren Internet Café Haarlemmermeer (SICH) is ook gevestigd in het WOC ONS. Na twee proeflessen 
kan men een jaar lid worden voor €34,=. Dan kan  je binnenlopen wanneer je wilt en 1 cursus volgen. 

 

Gelukkig wordt er veel samengewerkt door veel instanties, die het goede met ons voorhebben. Zo is er op 
woensdag in het WOC ONS "De Sociëteit", waar allerlei spelletjes worden gedaan,  te vergelijken met wat wij 
o.m. in de Jeugd van Gisteren doen. 
Woont u niet ver van Wijkontmoetingscentrum ONS, ga er eens kijken. Er liggen boekjes klaar waar veel in 
staat over hoe we zinvol bezig kunnen  blijven. Alles mede dankzij de inzet en creativiteit van Saskia Jansen, 
die we veel succes wensen. 

Interview van de maand 

door:  

A�� ��� S��������  

IN DE NIEUWE SERIE “INTERVIEWS” PROBEREN WIJ CONTACTEN TE LEGGEN MET ORGANISATIES IN ONZE OMGEVING DIE VOOR OUDEREN OP ENIG MOMENT 

BELANGRIJK ZIJN. NIET PRIMAIR OM ZO'N INSTELLING TE PROMOTEN, MAAR MEER OM EEN GESPREK TE HEBBEN MET EEN BETROKKEN  MEDEWERKER/

VRIJWILLIGERS. DAAR HOOP IK U DAN WEER DEELGENOOT VAN TE MAKEN.  
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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  

Cursus TAI CHI 
 
 
Sinds 21 september 2018 is het activiteitenpakket van 
de Senioren Vereniging Haarlemmermeer-Noord    
uitgebreid met twee nieuwe cursussen, waaronder 
een cursus Tai Chi. Deze cursus wordt onder de des-
kundige leiding van mevrouw Shui Ying Metselaar    
gegeven. 
Er is specifiek om een cursus Tai Chi gevraagd en er 
hebben zich dan ook meteen 12 personen voor deze 
cursus aangemeld. 
 
De cursus is geschikt voor iedereen, ongeacht de leef-
tijd. Men kan de oefeningen staande maar ook zittend 
doen en alles verloopt in een heel rustig tempo. De Tai 
Chi cursus is ontwikkeld volgens de methode van Paul 
Lam en is bedoeld om de gezondheid te verbeteren. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: 
www.taichiforhealthinstitute.org. 

 
De cursus vindt plaats in het gebouw De Jeugd van 
Gisteren, éénmaal in de twee weken  
op de vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur. 
 
Bij deelname wordt aangeraden soepel vallende       
kleding te dragen en schoenen met een rubberen zool. 
Tevens wordt aangeraden een flesje water mee te 
brengen. 
 
Er kan op elk moment bij de cursus aangesloten      
worden. 

 
Bij voldoende belangstelling wordt de cursus in het 
nieuwe jaar herhaald met een blok van 7 lessen  
van 11 januari tot en met 5 april 2019 (2 wekelijks). 
Eventueel gevolgd door een blok van 5 lessen  
van 26 april tot en met 21 juni 2019 (wederom 2 weke-
lijks). 
 
De kosten zijn € 4,- per les.  
De eerste les van de cursussen is altijd een GRATIS 
proefles, zodat u kunt bepalen of deze cursus voor u 
geschikt is. 

 
U kunt zich opgeven bij  
mevrouw Shui Ying Metselaar-Hou  
via het email adres: SHUIYING48@GMAIL.COM  
 
of bij mevrouw Christine Veling,  
emailadres: MCVELING@ZIGGO.NL 
of telefonisch: 023 – 5651138 of: 06 – 45 781 769.  
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Door: H��� P. ��� ��� W��� 
��@��-��.�� 

** Wat heeft de Seniorenvereniging  

Haarlemmermeer-Noord u te bieden ? 

Welke bedragen dient u minimaal  

als contributie te betalen: 

* Bent u uitsluitend donateur ( B-lid ) en neemt u geen 

deel aan activiteiten, dan betaalt u minimaal € 10,- 

per jaar. U ontvangt dan 6x per jaar ons informatie-

blad “MEER–SENIOREN” en u kunt deelnemen aan 

onze buitenactiviteiten jeu de boules, wandelen en 

uit eten. Daarnaast kunt u gebruik maken van kortin-

gen op uw zorgverzekering bij Zorg & Zekerheid en 

VGZ.     

* Maakt u als lid gebruik van het gebouw ”Jeugd van 

Gisteren” voor club activiteiten ( BA-lid ), zoals teke-

nen & schilderen, bridge, klaverjassen, koersbal, 

sjoelen, rummikub, kienen en hulp bij uw belasting 

aangifte, dan betaalt u een vast bedrag van € 15,- per 

persoon EXTRA (dus totaal minimaal € 25,- per jaar) 

ongeacht het aantal activiteiten waaraan u deel-

neemt.  

* Bent u tevens lid van de biljart club ( BB-lid ) dan  

betaalt u naast uw basis contributie € 25,- per       

persoon EXTRA  (dus totaal minimaal € 35,-  per 

jaar). 

* Voor cursussen zoals filosofie, tai-chi bewegings-

leer en andere bijzondere bijeenkomsten gelden af-

wijkende tarieven. De cursus rijvaardigheid is in 2019 

gratis.  

* Maakt u gebruik van de SvHN bus, dan hoeft u geen 

lid van de SvHN te zijn, maar stellen wij uw lidmaat-

schap uiteraard wel zeer op prijs. 

** Wat verwachten wij van u ? 

Uiteraard dat u tijdig uw contributie betaalt.  

 

           Er zijn 2 mogelijkheden: 

 

 

U  laat alles regelen door de penningmeester.  

U geeft éénmalig schriftelijk toestemming om de   

contributie jaarlijks van uw bankrekening af te   

schrijven. Heeft u al eerder toestemming gegeven, 

dan hoeft u niets meer te doen. Weet u niet zeker of u 

al toestemming heeft gegeven, bel dan de penning-

meester (tel. 023 - 558 1012 bij voorkeur op werkda-

gen tussen 10.00-12.00 uur). De pasjes worden ver-

volgens begin januari bij u thuis bezorgd.  

 

U betaalt zelf uw contributie voor 1-2-2019.  

Is uw contributie niet voor 1 februari ontvangen dan 

bestaat de mogelijkheid dat u geen gebruik kunt ma-

ken van SvHN activiteiten,  zoals “ondersteuning bij 

uw bij belasting aangifte”  in maart. 

U dient zelf uw contributie over te maken aan:    

Seniorenvereniging  Haarlemmermeer-N 

IBAN nr.   NL50  RABO  0307  9707  60 

Onder vermelding van   “ Contributie 2019 “  

 

Betaal uw contributie in elk geval op tijd, dus in  

december 2018 of uiterlijk in januari 2019 

De pasjes worden, na betaling, dan begin  

februari bij u afgeleverd.   

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Door: H��� Z������� 

��������������@��-��.�� Financiële zaken 2019 



In de aanloop naar de op 21 november 2018 gehouden gemeenteraadsverkiezin-

gen hebben de gezamenlijke Ouderenbonden in samenwerking met de Senio-

renraad een verkiezingsdebat belegd. Speciaal gericht op datgene wat voor de 

groep senioren van belang kan zijn. De opkomst voor dit debat was zeer bevredi-

gend waar het de senioren betreft, maar ook vanuit de politiek liet men zich niet 

onbetuigd en waren alle aan de verkiezing deelnemende partijen met een 

woordvoerder en ondersteuners aanwezig. De opzet was daarmee meer dan 

geslaagd 

Het debat was voornamelijk gericht op de vraag hoe men vanuit de politiek denkt 

de komende jaren, de belangen van de groep senioren te gaan behandelen, met 

daar waar nodig extra aandacht voor gehandicapten en de van sociale regelin-

gen afhankelijke senioren. De discussies daartoe werden aangestuurd door van 

te voren opgestelde stellingen, waar beurtelings drie partijen nader op in kon-

den gaan, daarbij ruimte latend voor afwijkende opvattingen of aanvullende op-

merkingen van uit de andere aanwezige partijen. Deze opzet werkte naar beho-

ren en leidde tot soms pittige discussies en belangrijke uitspraken. Maar lieten 

ook alle ruimte om onmogelijkheden aan te geven en, waar nodig, te verwijzen 

naar wettelijke bepalingen. Het gehele debat uitgebreid beschouwen, laat de 

ruimte voor dit artikeltje niet toe, van daar dat wij ons beperken tot het verstrek-

ken van een globaal overzicht van de behandelde stellingen. 

Stelling 1: bevatte de vraag wat de meerwaarde is voor ouderen om op uw partij te stemmen, Speciaal voor oude-

ren met een krappe beurs? Uit de reacties bleek dat men vrij eenstemmig was waar het de benodigde aandacht 

voor       ouderen betrof, met extra aandacht voor het verlenen van de huishoudelijke hulp en het functioneren van 

Meer voor Elkaar. 

Stelling 2: Verwees naar de noodzaak voor een goede informatie aan alle inwoners, specifiek voor de ouderen 

die minder vaardig of in het geheel niet met een computer en de sociale kaart weten om te gaan. Algemeen was 

men van mening dat dit zeer belangrijk was en vestigde men de aandacht op de mogelijkheden van persoonlijke 

contacten via de sociale makelaar, het optimaliseren van Meer voor Elkaar en het onderhouden van sociale con-

tacten met familie en   buren. Verwezen werd naar een vrijwilligersgroep in Vijfhuizen die zorg  draagt voor de 

bezorging van het weekblad. 

Stelling 3: Vraagt om het vasthouden aan de afspraken, dat 30% van de nieuw te bouwen woningen in de sociale 

sector gerealiseerd dient te worden. Een heikel onderwerp wat om de benodigde aandacht vraagt. Dit werd van-

uit de politiek echter maar matig verkregen, er werd verwezen naar het nut van bouwen in de duurdere sector 

met het oog op doorstroming.  
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Op het moment dat u dit verslagje onder ogen krijgt, heeft de gemeenteraadsverkiezing reeds plaats gevonden 

en is het in grote lijnen al duidelijk hoe de gemeenteraad, van de wat groter geworden gemeente Haarlemmer-

meer, er voor de komende jaren zal gaan uitzien. Het wachten is nu nog op de collegevorming en de benoeming 

van de wethouders. 

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 
Resultaat Verkiezingsdebat 

Voorafgaande aan de  

gemeenteraadsverkiezingen 

op 21 november 2018 hebben 

de gezamenlijke ouderenbon-

den (KBO, PCOB, SvHN, 

SvHZ en de Stichting Senio-

renraad) op 5 november een 

verkiezingsdebat georgani-

seerd. 

Het debat vond plaats in  

Sociaal Cultureel Centrum  

De Amazone. 

Aan het debat namen tien 

politieke partijen deel, te we-

ten: HAP, Eén Haarlemmer-

meer, Gezond Haarlemmer-

meer, D66, Groen Links, 

CDPV, CU/SGP, CDA, Forza 

en de VVD. 

Floor Calandt schrijft in zijn 

bijdrage uitgebreider hierover. 

Christine Veling. 

[������� �� ������ 12] 



Maar de tegenspraak mijnerzijds kreeg nauwelijks aandacht, evenmin als de opmerking dat het 

huidige tekort aan  betaalbare woningen en de noodzakelijke huisvesting van statushouders, vooral de minst draag-

krachtigen inwoners het zwaarst en geheel eenzijdig dupeert. Men verschool zich achter de projectontwikkelaars en 

het bij verhuizen meenemen van de oude huurprijs, maar helpt dat als je naar verhouding al een te hoge huur moet af-

dragen of noodgedwongen een koopwoning moet verlaten? 

Stelling 4: Pleitte er voor dat het vervoer voor ouderen met beperkingen, zoals verzorgd door Valys en de Regiotaxi 

beter op elkaar afgestemd worden, bij de huidige regeling is er sprake van een hiaat van 5 k.m. Gemeld werd dat daar al 

enige aandacht naar uitgegaan was, maar dat er nog een definitieve regeling getroffen diende te worden. Als hoofd-

schuldige werd naar de stadsregio verwezen, in dat geval ligt er dus een taak voor de gemeentelijke vertegenwoordi-

ging binnen de regioraad. 

Stelling 5: vraagt aandacht voor de huishoudelijke hulpverlening, specifiek ten opzicht van de duur van de hulpverle-

ning en de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Vanuit de politiek werd aangegeven daar de volle aandacht aan te  

besteden onder de motto’s: Helpen waar mogelijk, voor iedereen een goed passende oplossing, noodzakelijk voor de 

sociale controle, het zelf in voorzien bevorderen en meer dan noodzakelijk vanwege de invoering van het langer thuis 

blijven wonen. Er wordt echter ook naar problemen verwezen, met als belangrijkste het financieren van het geheel en 

wat de bepalingen gaan worden als het huidige termijn van de thans geldende regeling verstreken is. 

Stelling 5: vestigt de aandacht op het realiseren van meer openbare toiletvoorzieningen in de winkelcentrums en 

bankjes op de belangrijkste looproutes. Het belang daarvan wordt door de politiek ingezien, maar ten opzichte van de 

toiletvoorzieningen gaan de gedachten vooral uit naar afspraken met de grotere winkels. Daar zou het gebruik van een 

toilet mogelijk kunnen/moeten zijn zonder een koopverplichting. Vervolgens werd er kort ingegaan op de toeganke-

lijkheid van gebouwen. 

Stelling 6: Vraagt aandacht voor de bevordering van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Vanuit de         

politiek werd hier zeer huiverig op gereageerd met daarop aansluitend de verwijzing naar de in Den Haag vastgestelde 

wet, waarin gesteld wordt dat gemeenten de inkomens niet mogen en kunnen beïnvloeden, via aanpassingen van de 

belastingwet. Wel werd aangegeven dat gemeentelijk de minimum inkomensgrens van 120 naar 130% gaat, belangrijk 

ten opzichte van de bijstandsuitkeringen. 

Stelling 7: Verzoekt de gemeente grond beschikbaat te stellen voor alternatieve woonvormen voor ouderen met geza-

menlijke voorzieningen, ook voor mensen met een krappe beurs, hierbij dient gedacht te worden aan Kangoeroewo-

ningen en een zgn. Knarrenhof. Vanuit de politiek werd aangegeven dat er al kangoeroewoningen gerealiseerd zijn en 

dat een knarrenhof  zeker tot de mogelijkheden zou moeten behoren, er werd zelfs aangegeven dat men zich al kan 

inschrijven als kandidaat voor een woning in het knarrenhof. Er werd echter gewaarschuwd dat wat nu als heel        

aantrekkelijk voorkomt, over een tiental jaren weer geheel verworpen kan worden.  

Tot besluit nog een belangrijke opmerking: Tijdens het debat werd meerdere malen verwezen naar ondersteunings-

mogelijkheden voor mensen die financieel minder of nauwelijks zelfredzaam zijn. Zowel landelijk als gemeentelijk zijn 

daar voorzieningen voor beschikbaar, helaas blijkt daar in een onvoldoende mate gebruik van gemaakt te worden door 

mensen die daar alle aanspraak op kunnen maken. Zo is het bekend  dat 60% van de mensen die daar recht op hebben, 

geen Huur- of Zorg-toeslag hebben aangevraagd en zich daarmee dan ook flink te kort doen. Mogelijk ten gevolge van 

onwetendheid of schaamte, maar dit laatste is klink klare onzin, het zijn wettelijke voorzieningen waar men recht op 

heeft. Buiten de twee voornoemde  voorzieningen zijn er gemeentelijk meerdere mogelijkheden en heeft u structureel 

te kampen met financiële problemen, dan wordt u ten sterkste aangera 

den om op het gemeentehuis, met de omschrijving van uw probleem, 

eens nader te gaan informeren wat voor u de  mogelijkheden zijn om 

voor een speciale voorziening in aanmerking te komen. Bent u daar zelf 

niet toe in staat, schakel dan een familielid of een vertrouwd hulpverle-

ner in. Doen en wel zo snel mogelijk.  
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Nieuwe LEDENPAS SvHN. 
 
Begin januari 2019 zullen alle leden die de contributie 2019 via 
automatische incasso betalen of zelf al betaald hebben hun 
nieuwe LEDENPAS ontvangen. 
De nieuwe ledenpas is geldig t/m 31 december 2020. 
 

Op het pasje vindt u naast uw naam en lidmaatschapscode ook 
een kaartnummer. 
 
Als u vragen, wijzigingen of opmerkingen heeft vermeld dan ook 
uw kaartnummer. 
 

Er is met veel zorg gewerkt aan alle ruim 1100 brieven en       
nieuwe pasjes maar het is onvermijdelijk dat er ook iets fout 
gaat. Het gaat allemaal tussen de normale  dagelijkse zaken 
door. 
  

Mocht er iets niet juist zijn of u heeft wel een pasje ontvangen 
waar het niet meer nodig is of u heeft geen pasje ontvangen, laat 
dit dan z.s.m. weten aan de ledenadministratie . 

Door: H��� P. ��� ��� W��� 

 
De oplossing van de  woordzoeker  

 2018-09 is (KLEPELSLAG) 

Ons infoblad komt om de twee maanden uit 

�������� ������� ����� �������� 2019 . 

 

Dankzij een extra bezorg 

dag van ons bezorgteam 

gaat u begin januari 

2019  uw nieuwe pasje 

ontvangen.  
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BEKIJK OP ONZE WEBSITE 

DE PAGINA MET KORTING 
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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  (06 391 434 09) 

 

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL   

    

  UW BIJDRAGE VOOR ONS  

  INFOBLAD GRAAG VOOR DE  

  15E VAN DE ONEVEN MAAND   

  NAAR    REDACTIE-

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: 

                        VACANT 

 

              VACANT 

PR en vormgeving: 

                        VACANT 

              

              VACANT 
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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 FEBRUARI 2019 


