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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  

[01-01-2019] 

Met het hijsen van twee 
vlaggen en het voor-
lezen van een gedicht is 
de nieuwe gemeente  
Haarlemmermeer fees-
telijk ingeluid.  
Het Haarlemmermeer-
gedicht van polderdich-
ter Mirjam Noach heeft 
tweeëndertig regels: 31 
voor de kernen en één 
voor de inwoners.  

[EEN LINK NAAR HET GEDICHT 
VINDT U OP ONZE WEBSITE.] 

Voorafgaand aan de installatie van de nieuwe gemeenteraad en  
onder begeleiding van trompetgeschal, heeft burgemeester Onno 
Hoes woensdag 2 januari 2019 de nieuwe gemeentevlag van Haar-
lemmermeer gehesen. Kinderburgemeester Julia Pieters hees een 
vlag met het nieuwe gemeentelogo. Vervolgens droeg polderdichte-
res Mirjam Noach het gedicht voor dat ze schreef voor de nieuwe 
gemeente die is ontstaan door de samenvoeging van Haarlemmer-
meer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 1 januari 2019.  

De opkomst was 

goed, zo rond de 

75 mensen, incl. 

de politiek en 

vertegenwoordi-

gers van andere 

ouderenbonden.  

[zie pagina 3] 

Nieuwjaarsreceptie 2019 SvHN 
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Helaas moeten wij u melden dat onze vaste schrijfster, Ans van Saagsvelt, ons  in 

de loop van het jaar gaat verlaten. Zij gaat verhuizen naar Vlissingen.   In de afgelopen jaren heeft zij 

over alle activiteiten van SvHN geschreven, op haar eigen manier, en heeft zij diverse mensen geïn-

terviewd  die voor SvHN belangrijk waren/zijn . De laatste tijd schreef zij stukjes over verschillende 

activiteiten, stichtingen, waar vrijwilligers hun voldoening vonden. 

Wij, als redactieteam en lezers zullen haar verschrikkelijk missen. Wij danken Ans heel erg voor 

haar inzet en trouw. 

Wilt u het gat opvullen wat Ans achter laat, schrijf dan een mailtje naar  

redactie-meersenioren@sv-hn.nl. 

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

v�� ��  

R��AC�IE 

Door: 
C�������� V����� 

����������@��-��.�� 

Het is inmiddels februari als u ons infoblad Meer/Senioren weer ontvangt. Er is 
het afgelopen jaar heel wat gebeurd binnen de vereniging en binnen het bestuur 
hebben wat verschuivingen plaatsgevonden. 
Een paar activiteiten zijn wegens omstandigheden stopgezet. Een aantal activiteiten begeleiders is gestopt  
vanwege hun hoge leeftijd. 

Positief is dat er in het afgelopen jaar een goede 

samenwerking tot stand is gekomen tussen de 
SvHN  en de overige ouderenbonden, de KBO, 
PCOB, SvHZ en de Stichting Seniorenraad. Als 
voorbeeld nemen we even het verkiezingsdebat 
van 5 november j.l. , door de gezamenlijke oude-
renbonden georganiseerd en met groot succes. 
Deze vorm van samenwerking hoopt het bestuur 
in dit nieuwe jaar voort te zetten. 
 

In dit verband het volgende: de KBO organiseert 
op 10 april een presentatie  met als onderwerp          
aneurysma's bij senioren. 
Het gaat om de AAA-aandoening bij senioren 
(Aneurysma Aorta Abdominalis). Dit is een           
levensbedreigende verwijding van de buikslag-
ader. Jaarlijks sterven in Nederland minstens 
1000 senioren door het scheuren van zo'n aneu-
rysma.    De Aortastichting wil dit zo veel mogelijk 
voorkomen door het bevorderen van preventief 
onderzoek en tijdige behandeling. Met een een-
voudige echometing van de buikslagader kan 

meestal snel worden vastgesteld of er mogelijk 
sprake is van een aneurysma. 
Het bestuur van de SvHN is uitgenodigd om bij   
deze presentatie aanwezig te zijn en zo kunnen wij 
u nader informeren over de mogelijkheid om    
preventief een echo te laten maken. 
 

Het bestuur is het afgelopen jaar ook vertegen-
woordigd geweest bij de Meer Voor Elkaar          
netwerk bijeenkomsten van de gemeente. Dit is 
vooral van belang voor het opdoen van kennis en 
wegen naar zorg voor ouderen. Op die bijeenkom-
sten zijn allerlei zorg instellingen  aanwezig die 
om beurten een korte presentatie geven over wat 
zij doen en wat zij voor de ouderen , met name in 
de zorg, kunnen betekenen. 
 

Zo heeft het bestuur zich laten informeren over de 
organisatie “Saar aan Huis”. Voor wie aangenaam 
en onbezorgd in zijn eigen leefomgeving wil    blij-
ven wonen biedt Saar aan Huis passende hulp aan 
[������� �� ������ 3]  
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Zaterdag 9 februari  

naar Zomerzorg, Meerstraat 70 in Hillegom 

 Zondag 24 februari 
naar Woodstone, Raadhuisplein 10 in Hoofddorp 

 

Zaterdag 9 maart  
naar La Bouche.. Sloterweg 259 in Badhoevedorp 

Zondag 24 maart  
naar de Polderboom, Marktplein 31 in Hoofddorp 

 

Dinsdag 9 April  
naar Sanz. Jan.v. Goyenstraat 31 in Heemstede 

Woensdag 24 april  
naar de Parel, Leimuiderdijk 364, Leimuiderbrug 

 

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 

Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD FEBRUAR/MAART [33] 

20 FEBRUARI ‘19 

           Aanvangstijd 13.30 uur      

               Zaal open 12.30 uur 

          “De Jeugd van Gisteren” 

KIENEN 

20 MAART ‘19 

           Aanvangstijd 13.30 uur      

               Zaal open 12.30 uur 

          “De Jeugd van Gisteren” 

 [������� ��� ������ 2]  

ouderen die ondersteuning nodig hebben om com-
fortabel en verantwoord thuis te kunnen blijven 
wonen. 
U kunt Saar inschakelen voor bijvoorbeeld het doen 
van (licht) huishoudelijk werk, voor wat gezelschap, 
koken, hulp met de administratie en om met u bood-
schappen te doen. De Saars, zoals ze genoemd 
worden, zijn goed opgeleid, hebben een ruime le-
venservaring en wonen in uw nabije omgeving. Zij 
ontlasten familie of vrienden die de mantelzorg op 
zich nemen voor bijvoorbeeld ouderen met demen-
tie en Alzheimer. 
Voor meer informatie kunt u de website bekijken: 
www.saaraanhuis.nl. U kunt ook contact opnemen 
met Margot Lutz, telefoon: 06 – 105 635 74. 
 

Dan nog even het volgende: mocht u ideeën hebben 

voor een cursus, een presentatie of wat voor activi-
teit dan ook en heeft u daar voldoende deelnemers 
voor, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met 
de voorzitter. 
Email adres: voorzitter@sv-hn.nl 
                06  45 781 769 
 

 Terugblik op de Nieuwjaarsreceptie  
 
De Nieuwjaarsreceptie van onze vereniging, gehou-
den op 9 januari j.l., kan zonder meer een succes      
genoemd worden. 
De belangstelling was groot; behalve een groot aantal 
leden hebben ook vertegenwoordigers van de andere 
ouderenbonden  zich niet onbetuigd gelaten. 
 
De gemeente was goed vertegenwoordigd door       
verschillende politieke partijen waaronder wethouder 
Steffens-van de Water en de gelegenheid om te       
netwerken is door velen met beide handen aangepakt. 
De stemming zat er goed in en de sfeer was eenvoudig 
te treffen met het woord: gezellig! 
Fijn om het nieuwe jaar als vereniging op deze manier 
in te luiden. Het bestuur hoopt dat er dit jaar weer 
nieuwe activiteiten op touw zullen worden gezet. In 
ieder geval wordt het een spannend jaar in verband 
met het aflopen van het 30-jarig contract en wat de 
gemeente met de opstal gaat doen. We wachten het in 
spanning af maar zijn  en blijven optimistisch                
gestemd. We gaan met groot vertrouwen het nieuwe 
jaar  tegemoet. 
 
Christine Veling (Voorzitter SvHN)  
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WOORDZOEKER 2018-10 

BEKIJK OP ONZE WEBSITE 

DE PAGINA MET KORTING 

DE OVERGEBLEVEN 8 LETTERS  VORMEN EEN WOORD.  

DIT WOORD VINDT U ONDERAAN OP PAGINA 13 

DOOR : JAN TERPOORTEN 

Diverse 
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Mantelzorg 
Als mantelzorger biedt u zorg en hulp aan uw naaste met 
een chronische ziekte of beperking. 
Bij dit langdurig en intensief zorgen voor een ander, komt 
heel wat kijken. Het kan u veel voldoening geven. Maar 
ook  vragen oproepen of zorgen en twijfels met zich 
meebrengen.  Bij Mantelzorg & Meer vindt u betrokken 
en      deskundige medewerkers, die begrijpen wat het 
betekent om mantelzorger te zijn. 
 

Hulp 

“Op tijd hulp zoeken”, is het eerste advies wat  
ex-mantelzorgers aan mantelzorgers geven. Om het 
zorgen vol te houden en om jezelf niet uit het oog te     
verliezen.  Mantelzorg & Meer helpt u bij het verlenen 
van zorg aan uw naaste zolang u dit kunt en wenst. Op uw 
eigen manier. Er is meer mogelijk dat u denkt. 

Aanbod van Mantelzorg & Meer 

Wij bieden u  
 individuele ondersteuning,  
 inzet van (zorg)vrijwilligers,  
 cursussen,  
 gespreksgroepen,  
 informatie bijeenkomsten,  
 mantelzorgcafés en  
 Alzheimer Cafés. 
 

 
HTTPS://WWW.MANTELZORGENMEER.NL/MANTELZORG/ 

* RECHTS EEN AANTAL VOORBEELDEN  
VAN AANGEBODEN CURSUSSEN  

 
 

LEES OOK MEER OP WWW.SV-HN.NL 

 

 

 
 

* Samen omgaan met een  
chronische ziekte 

Hoe ga je samen om met een chronische ziekte en wat 
betekent dit voor jezelf en je partner, hoe neem en houd 
je samen de regie? Mantelzorg & Meer biedt mantelzor-
gers en chronisch zieke partners een praktische cursus. 
Doel: samen het leven aangenamer maken.  
Start 11 maart.    

In acht wekelijkse  bijeenkomsten volgen de chronisch 

zieke en de partner apart een programma. Wel op dezelf-

de plaats en datum en hetzelfde tijdstip. De groep be-

staat uit maximaal acht personen, begeleid door een ge-

certificeerde trainer.   

Onderwerpen zijn onder andere: 

 De gevolgen van hersenletsel 

 Waar vind ik steun en goede hulp 

 Handvatten hoe om te gaan met de situatie 

 Kennismaken met de PRET strategie 

Uitwisselen van ervaringen en kennis. 
 
* Cursus "Omgaan met niet aange-
boren hersenletsel" 

Zorgt u voor iemand met niet aangeboren hersenletsel, 
zoals een hersenbloeding of andere aandoening? 
Op 5 maart start Mantelzorg & Meer een cursus 
“Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel” voor 
mantelzorgers woonachtig in Amstelland en Haarlem-
mermeer. 

De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel zijn 

vaak heel ingrijpend. Niet alleen voor de getroffene, 

maar ook voor de partner, familie, vrienden en kennis-

sen. De cursus bestaat uit vijf dagdelen en is speciaal 

voor degenen die helpen bij de dagelijkse zorg van hun 

naaste met niet aangeboren hersenletsel.Informatie en  

aanmelding 

Voor meer informatie over de cursus en  

aanmelding kijk de agenda op de site.  

U kunt contact opnemen via 020 333 53 53  

info@mantelzorgenmeer.nl of 

www.mantelzorgenmeer.nl.  
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Nieuws van het  
Belastingteam. 

In maart 2019 gaan de vrijwilligers van het  belastingteam van uw 
vereniging SvHN u weer  helpen bij het invullen van uw  
belastingaangifte over 2018.  

 BELASTINGAANGIFTE 2018 

Geachte leden van de SvHN, 
Indien u uw belasting aangifte 2018 wederom door het belasting hulpteam 
van de seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord wilt laten verzor-
gen, dient u uw contributie over 2019 uiterlijk vóór 15 februari te hebben 
voldaan. 

U kunt zich vanaf  1 februari opgeven voor de belasting aangifte bij het     
belasting hulpteam via telefoonnummer: 023 – 56 35 563 (Tony Mulder) 

Tevens dient u in het bezit te zijn van een Machtigingscode, aan te vragen 
bij de belastingdienst via telefoonnummer: 088 – 1236555. 

De belasting aangiftes vinden plaats op  

maandag 4, 11, 18 en 25 maart  
vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur 

in de Jeugd van Gisteren!  

Namens het bestuur, Christine Veling (Voorzitter SvHN) 

[U HEEFT UW LEDENPASJE NODIG] 

 

Start met doen 
Wil jij iets bijzonders betekenen voor een          
ander? Zet je als vrijwilliger in voor een-
zame en kwetsbare ouderen.  
Een klein gebaar heeft soms al grote im-
pact. Meld je aan voor een vrijwilligers-
functie die bij jou past!  
 
 
               https://www.ouderenfonds.nl 

 

 

 

De spelregels,  
de afspraken en de  

voorwaarden,  
leest u  op onze website, 

of in ons infoblad van         
december/januari (pagina 6) 

 

[LEES DE COMPLETE INFO  
BELASTINGTEAM OP  

WWW.SV-HN.NL] 



Heeft u vragen over zorg, geldzaken, werk, gezin, ge-

zondheid, wonen of activiteiten in uw buurt?    

WWW.SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 
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Programma februari / maart ‘19 

3 februari 14.00 uur Badhoevedorp Het Dorpshuis 
The Sentimentalists met Nederlandstalige swingmuziek  
 

10 februari 14.00 uur Hoofddorp De Jeugd van Gisteren 
Vrolijke liederen en sfeervolle muziek van de zangers van 
Waterwijs 
 
17 februari 14.00 uur Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 
Blaasmuziek van koperensemble Brazzled! en saxofoon-
kwartet Met Maten 
 
24 februari 14.00 uur Zwanenburg  
Cultureel Centrum De Olm 
Zweedse dansen en muziek door dansgroep Lillan en Duo 
Noord-West 
 
3 maart 14.00 uur Badhoevedorp Het Dorpshuis 
Herkenbaar toneelspel ‘Drie schone jurken en een 
schuldgevoel’ door Hare Majesteit TheaterProjekten 
 
10 maart 14.00 uur Rijsenhout Dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat 16 
Spannende eigen sound met Jazz Match 
 
17 maart 14.00 uur Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 
Het koor FF-Anders met een gevarieerd programma Ne-
derlandstalige liederen 
 
24 maart 14.00 uur Zwanenburg  
Cultureel Centrum De Olm  
Passievolle Russische muziek van pianiste Nadezda Fi-
lippova 
 
31 maart 14.00 uur Hoofddorp De Jeugd van Gisteren 
A Men’s Passion met ‘De wereld rond in 80 minuten’ 

 

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. 

***** 
 
 

Op onze website, onderaan het overzicht, staat een link 
naar het overzicht ‘voorjaar 2019’  

ZONDAGMIDDAGPODIUM 

 

Carlo Arends, zang en presentatie, is een muzikale  
duizendpoot bij uitstek. Breed en uiterst professioneel 
geschoold, thuis in een veelzijdig spectrum van  
diverse muziekstijlen en talen.  
Met z’n warme stem weet hij een ieder te raken.  
Vandaag gaat hij ons verrassen en voor de nodige  
opwinding en 
emotie zorgen 
met  
‘De wereld rond 
in 80 minuten’ 

 

31 maart ’19  De Jeugd van Gisteren 
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Mededelingen van de penningmeester 

Zoals u in ons infoblad “MEER – SENIOREN”  ( pagina 15)  kunt lezen biedt onze vereniging een groot aan-
tal mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten. De meeste activiteiten vinden wekelijks plaats onder 
leiding van onze vaste deskundige begeleiders.  

Daarnaast zijn er activiteiten die niet regelmatig worden georganiseerd, en derhalve wat meer aandacht 
vragen, zoals de …. 

SvHN cursus ” Filosofie van de Levenskunst ” 

in het gebouw “De Jeugd van Gisteren” 
 

De eerste SvHN cursus “Filosofie voor Beginners” is met 16 deelnemers een groot succes geworden. Daarom zal 

bij voldoende deelnemers in 2019 de vervolgcursus “Filosofie van de Levenskunst” gestart worden.  

Hierin worden de antwoorden behandeld die filosofen door de eeuwen heen gegeven hebben op de vraag naar 

het Goede Leven. Daarbij beriep Socrates zich al op een hogere werkelijkheid. En vanuit die overtuiging ontston-

den de ethische theorieën van de  Oudgriekse levensscholen, die in de middeleeuwen geherinterpreteerd wer-

den in de christelijke kerkleer. 

Maar vandaag de dag overtuigen die traditionele antwoorden op onze grote levensvragen niet meer zoals       

vroeger. Daardoor is een hernieuwde belangstelling voor de klassieke levensscholen ontstaan. Zo ontstond de 

hedendaagse Filosofie van Levenskunst, die wel omschreven wordt als een mix van traditionele ethiek en          

moderne ideeën waarin de zelfdenkende mens centraal staat. In deze cursus worden zowel de belangrijkste    

traditionele- als hedendaagse ethische theorieën behandeld. 

   

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

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

op middelbare scholen. 

  

De cursus bestaat wederom uit zes lessen van twee uur, die wekelijks gegeven worden in het gebouw “de Jeugd 

van Gisteren”, Beemsterstraat 4 te Hoofddorp. De eerste les is op donderdag 21 februari  2019, en de volgende  

lessen zijn op 28-02, 07-03, 14-03 21-03 en 28 maart 2019, steeds van 09:30 tot 11:30 uur. 

** Bij minder dan 10 deelnemers gaat de cursus niet door.  

 

De kosten voor deelname aan deze cursus  bedragen  € 25,- voor leden en  € 35,- voor niet leden.  

Betaling contant op 21 febr. of per bank voor 28 febr. 2019. 

Aanmelden voor 14 februari 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 ). 

 

 

Aanmeldingsformulier   Cursus Filosofie van de Levenskunst 2019 

 

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 2019“. 

 



Jeu de boules 

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  

woensdag en donderdag 

Vanaf 14:00 uur 

Beetslaan t.h.v. nr. 134. 

Tekenen en  

schilderen 

Maandag vanaf 10:00 u 

Dinsdag vanaf  09:00 u 

Jeugd van Gisteren 

     SJOELEN 

woensdag  

Vanaf 13:30 uur 

(niet op de KIEN dag) 

Jeugd van Gisteren 

GELUK KAN JE NIET KOPEN 

WAT EEN GELUK. 
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Door: H��� P. ��� ��� W��� 
��@��-��.�� 

** 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 penningmeester (tel. 023 - 558 1012 bij voorkeur op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur). De 

pasjes, van leden die automatische incasso hebben afgegeven, zijn begin januari bij u thuis bezorgd.  

 

U betaalt zelf uw contributie voor 15-2-2019.  

Is uw contributie niet voor 15 februari ontvangen dan bestaat de mogelijkheid dat u geen gebruik kunt maken 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 voor 15 februari 2019 

                            De pasjes worden, na betaling, dan begin april bij u afgeleverd.   

Door: H��� Z������� 

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

Nieuwe LEDENPAS SvHN. 
 
Begin januari 2019 hebben alle leden die de contributie 2019 via automatische in-
casso  of zelf al de 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 kaartnum-
mer. Alle andere pasjes worden, na betaling, begin april, gelijktijdig met het info-
blad bezorgt.  
  

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 leden-
administratie . Ledenadmin@sv-hn.nl 

BETAAL DE  

CONTRIBUTIE 2019 

Z.S.M. 



Men propageert dit laatste door te verwijzen naar 
de ruimere keuzevrijheid die u daarmee voor u zelf   
verkrijgt, voor mij is en blijft het echter een vorm 
van bezuiniging voortkomende uit de toenemende 
zorgbehoeften. De aanschaf van hulpmiddelen is er 
aldus niet eenvoudiger op geworden en u zult meer 
dan voorheen zelf goed moeten nagaan op welke 
wijze u zich van een hulpmiddel wil voorzien. Waar 
gaat uw voorkeur naar uit; het aanvragen via de ge-
meente, zelf kopen of huren, een tweedehands of 
een geheel nieuwe voorziening? Geen simpele op-
gave waarbij wij u graag wat op weg helpen. 

Het verkrijgen van een hulpmiddel; Denkt u gehol-
pen te zijn met een bepaald hulpmiddel dan kunt u 
het beste beginnen met het inwinnen van informa-
tie bij uw huisarts of bij de wijkverpleging, zij weten 
hoe u dient te handelen en met wie en waar u       
contact moet opnemen. Gaat uw voorkeur uit naar 
een bemiddeling via het gemeentelijke Wmo-loket, 
dan kunt u daar om een keukentafelgesprek vragen 
en dan krijgt u iemand op huisbezoek die de diverse 
mogelijkheden met u doorneemt en uw keuze ter 
behandeling doorgeeft aan de daarvoor ingestelde 
gemeentelijke werkgroep. Bedenk wel dat aan een 
verstrekking via het Wmo- loket altijd een eigen 
bijdrage verbonden is. Per 1 januari is deze eigen 
bijdrage opnieuw vastgesteld en u doet er goed aan 
om daar tijdens het keukentafelgesprek navraag 
naar te doen. Daarnaast is het ook raadzaam om u 
tijdens het keukentafel gesprek bij te laten staan 
door een onafhankelijke ondersteuner die bekend 
is met de diverse Wmo-regelingen. 

Besluit u zelf de benodigde voorzieningen aan te 
schaffen, dan zal u of iemand namens u contact op 
moeten nemen met een bedrijf die het door u         

gewenste hulpmiddel in de aanbieding heeft Veel 
gemak kan u daarbij hebben van de hulpmiddelen-
wijzer van Vilans. Vilans staat bekend als een     
kenniscentrum voor de langdurige zorg en de door 
Vilans verzorgde Hulpmiddelenwijzer geeft            
onafhankelijke informatie over meer dan 500      
verschillende hulpmiddelen. U kunt  op de website 
van Vilans zoeken naar hulpmiddelen per activiteit, 
zowel hulpmiddelen voor huiselijk gebruik als wel 
voor de lichamelijke ondersteuning en de persoon-
lijke verzorging. De Hulpmiddelenwijzer is bij       
uitstek de informatiebron ten opzichte van             
verschillende uitvoeringen van hulpmiddelen en 
verzorgt tevens veel nuttige informatie over de 
voordelen en het gebruik daarvan. De hulpmidde-
lenwijzer valt online te raadplegen op de website 
van Vilans. 
 

ZorgkaartNederland is de website waarop mensen 
hun ervaringen met de zorg delen. Als u op deze 
website zoekt op ‘hulpmiddelen’, krijgt u een lijst 
van aanbieders van hulpmiddelen. Om te zoeken in 
uw eigen regio, kunt u uw zoekopdracht verfijnen 
op plaats. Let wel: als een aanbieder niet op de 
ZorgkaartNederland staat, wil dat niet zeggen dat 
hij niet goed is. Op ZorgkaartNederland staan        
namelijk alleen aanbieders waarover mensen     
ervaringen hebben gedeeld. 
 

Online winkels; moeten gezien worden als winkels 
waar men alleen met behulp van de computer een 
bepaald artikel kan bestellen. Men noemt dat online 
winkels. Online winkels hebben het nadeel dat men 
niet bij de koop het artikel kan beoordelen, dat kan 
pas als u het bestelde thuisbezorgd heeft gekregen. 
Voldoet het dan niet aan uw verwachtingen, dan kan 
het artikel terug gestuurd worden,  
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Tot aan de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in het jaar 2006 begaf u zich daar-

voor naar de kruisvereniging waar u als lid ingeschreven stond en men hielp u bij het verkrijgen van het be-

nodigde hulpmiddel, veelal als een leenproduct.  Daarnaast was het ook mogelijk om een benodigd hulp-

middel te verkrijgen via een werkgevers organisatie waarbij de GGD de aanvraag beoordeelde en regelde. 

Met het in werking treden van de Wmo is dit echter verleden tijd geworden en moet u zich voor het verkrij-

gen van een hulpmiddel tot het Wmo-loket van de gemeente wenden, tenzij u besluit het benodigde hulp-

middel zelf via een huurovereenkomst of koop aan te schaffen.  

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 
BENT U TOE AAN EEN HULPMIDDEL? 

[������� �� ������ 12] 



 
maar velen, vooral ouderen, vinden dat lastig en 
maken liever geen gebruik van deze methode.  
Vindt u dit minder bezwaarlijk dan zijn er Online 
veel aanbieders van hulpmiddelen te vinden,         
bekende namen zijn daarbij Vegro, Medipoint en 
Thuiszorgwinkel, online kunt u het door u gewenste 
hulpmiddel bestellen. Dit wordt dan thuisbezorgd of 
u krijgt de gelegenheid om het betreffende hulp-
middel eerst nog in een plaatselijke vestiging te   
bekijken of uit te proberen. Daarnaast is er ook nog 
de Preventiewinkel van Interpolis, die gespeciali-
seerd is  in de verkoop van hulpmiddelen om vallen 
te voorkomen. 
 

Hulpmiddelen lenen;  bij veel aanbieders bestaat 
ook de mogelijkheid een hulpmiddel te lenen. Dat is 
vooral interessant als u het hulpmiddel voor korte-
re tijd nodig heeft, bijvoorbeeld na een operatie. 
Vanuit de Zorgverzekeringswet is het lenen van 
bepaalde hulpmiddelen gratis. Uw zorgverzeke-
raar en de leverancier van uw hulpmiddelen kan u 
vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. Er geldt 
een maximumtermijn van 26 weken voor het lenen 
van hulpmiddelen. Soms is het mogelijk een hulp-
middel langer dan 26 weken te lenen. Dit loopt dan 
via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
De gemeente kan u hiermee helpen. 

Hulpmiddelen huren; Veel aanbieders verhuren 

ook hulpmiddelen. Als u het hulpmiddel niet gratis 
kunt lenen of het aankoopbedrag te hoog vindt of 
niet wilt aanschaffen, dan is huren een bruikbaar 
alternatief. De huurprijzen gelden over het              
algemeen per dag waarbij u wel rekening moet 
houden met het betalen van een borg en de trans-
portkosten van bedrijf naar uw huisadres. Ook dient 
u rekening te houden met een minimale huurter-
mijn van vier weken. 

Tweedehands hulpmiddelen; Het is ook mogelijk 
om een hulpmiddel tweedehands aan te schaffen. 
Kijk daarvoor eens op Marktplaats. Daarnaast zijn 
er aanbieders die zich hebben gespecialiseerd in 
tweedehands hulpmiddelen.  

Bijvoorbeeld: Zorgoutlet en Tweedehandshulpmid-
delen.nl  Het kopen bij deze aanbieders heeft vaak 
tot voordeel dat u veelal nog garantie krijgt en dat 
het hulpmiddel eerst nog goed gecontroleerd en zo 
nodig hersteld wordt. 
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F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 
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De oplossing van de  woordzoeker  

 2018-09 is (BEVLOGEN ) 

Ons infoblad komt om de twee maanden uit 

�������� ������� ����� APRIL 2019 . 



MET SPOED GEZOCHT! 
Wegens stoppen met werkzaamheden, 

zoeken wij met spoed naar  iemand die 

de Financiële– en Ledenadministratie 

kan ondersteunen op ICT gebied.  

Het gaat om het softwarepakket PolderSoft. 

Dit is pakket is t.b.v.  Leden– en financiële administratie.  

De gegevens worden verwerkt door ledenadministratie 

en de penningmeester. 

Werkzaamheden zijn: eenvoudig onderhoud en het        

maken van query's. Query overzichten maken voor beta-

lingen en ledenbestand. 

Ook, met gebruikmaken van het administratiepakket, 

brieven en ledenpasjes printen en verzenden. 

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 
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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 

Repair Café Haarlemmermeer -  
 

Nieuw-Vennep 

Hoofddorp 

Lisserbroek 

Zwanenburg/Halfweg 

M��� ���������� �� �����://����������.���/ 

Weggooien? Mooi niet! 
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die 
draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het 
Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materi-
aal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. 
Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, 
speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwe-
zig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei 
terreinen. 

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het 
Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de 
slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om 
te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen 
bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd 
inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over 
repareren en klussen ter inzage liggen. 

WAAR KUNT U TERECHT….. 
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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 (06 446 711 46) 

BEZORGING@SV-HN .NL 

 Redactieteam “MEER SENIOREN” 

- Diny Bloemendal 

- Henk van der Werf  (06 391 434 09) 

-  

    

ACTIVITEITENOVERZICHT. COMMISSIES / Coördinator 

Uitgave :                           Even maanden (6x pj.) 

Ontwerp/opmaak : HPW Production 

Druk :                                  BLADNL 

 

 

UW BIJDRAGE VOOR ONS   INFOBLAD GRAAG 

VOOR DE    15E VAN DE ONEVEN MAAND NAAR     

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL.  



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 APRIL 2019 

ZET ALVAST IN UW AGENDA 

De SvHN Algemene Leden Vergadering 

(ALV) wordt gehouden op  
woensdag 24 april 2019  

(in het april/mei nummer  
krijgt u alle informatie.)  


