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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 

HET IS LENTE 

INHOUD: 
2-Namens het BESTUUR 

3-Van de REDACTIE/ Nieuwsbrief 

6-INFO HLMRMEER 

7-Solidariteitsfonds  

8-Alles over FRAUDEDESK.NL  

10– In memoriam 

11,12– Bijdrage Floor Calandt   

14-Gezocht secretaris 

15-Alle activiteiten 

16-Gegevens SvHN 

In de maand juni zijn er géén  

SvHN activiteiten    

op alle christelijke feestdagen.  

 

De Jeugd van Gisteren 

is dan gesloten. 
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Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD juni/juli [35] 

Door: 
C�������� V����� 

����������@��-��.�� 

 

Op 24 april jongstleden heeft de ALV van de senio-

renvereniging Haarlemmermeer-Noord plaatsge-
vonden. Misschien lag het aan het feit dat het Paas-
vakantie was, maar helaas zijn er maar weinig leden 
op deze vergadering op komen dagen. Wij danken 
echter allen die er wel waren hartelijk voor hun 
komst. 
Na opening van de vergadering is een minuut stilte 
gehouden om alle leden te gedenken die ons in het 
afgelopen jaar zijn ontvallen.  
Speciale aandacht was er voor de coördinator van de 
chauffeurs, Ton Versteeg, die begin april vrij          
plotseling is overleden. 
 
Daarna is gesproken over de kwestie van de            
verhoogde retributie voor het gebouw. Dat de Stich-
ting De Jeugd van Gisteren door kan gaan met de   
exploitatie van het gebouw de komende vijf jaar was 
reeds bekend, maar het bestuur kon tot haar vreug-
de mededelen dat er gelukkig geen sprake is van 
verhoging van de huurprijs voor onze vereniging (en 
ook niet voor de andere huurders) en dat er dienten-
gevolge ook geen noodzaak is om de contributie van 
de leden te verhogen. De Stichting geeft aan de       
extreem verhoogde retributie de komende vijf jaar te 
kunnen dragen. Dat is dus goed nieuws! 
 
Tijdens de vergadering is afscheid genomen van een 
aantal vrijwilligers: de heer en mw. Huisman hebben 
de vereniging gedurende 13 jaar trouw gediend. Zij 
ontvingen een bos bloemen. Heel hartelijk dank voor 
alles wat jullie hebben gedaan voor onze vereniging. 
De heer Floor Callandt , die nu de leeftijd van 92 jaar 
heeft bereikt, legt zijn bestuursfunctie binnen de 
vereniging neer. 23 jaar heeft hij de vereniging en 
voorheen de ANBO trouw gediend met zijn onna-
volgbare stukken in de ANBODE en daarna in ons 
blad MEER-SENIOREN. Velen heeft hij  bijgestaan bij  
het aanvragen van allerlei toeslagen, geholpen met 
hun administratie enz. Dat is voor hem fysiek niet 
meer mogelijk. Wel blijft hij nog stukken schrijven 
voor ons blad en zal hij de vinger aan de pols houden  
voor wat betreft de ontwikkelingen ten aanzien van  

 
 
het ouderenbeleid, zowel op landelijk als op plaatse-
lijk gebied. Floor, dank voor alles wat je in de   afge-
lopen 23 jaar voor onze leden hebt betekend! 
 
De penningmeester, de heer Henk Zijlmans, is        
aftredend maar herkiesbaar voor twee jaar. 
De secretaris, de heer Rien Haak, gaat in 2020         
definitief stoppen. Dat betekent dat er voor die tijd 
naarstig moet worden gezocht naar een nieuwe    
secretaris. 
Mw. Ans Terpoorte-Lauret, ledenadministratie,  is 
inmiddels in de participatieraad van de gemeente 
aangenomen. 
 
In mijn vorige stuk had ik het over de AAA-
aandoening bij senioren. AAA staat voor: Aneurysma 
Aorta Abdominalis en is een levensbedreigende  
verwijding van de buikslagader. Een ware tijdbom in 
de buik! Jaarlijks sterven in Nederland minstens 
1000 senioren door het scheuren van zo'n                    
aneurysma. Inmiddels heb ik een presentatie     bij-
gewoond, georganiseerd door de KBO en gegeven 
door de Aortastichting, waarin duidelijk werd dat het 
mogelijk is om sterfgevallen  te voorkomen door het 
bevorderen van preventief onderzoek en tijdige    
behandeling. 
Hoe? Met een eenvoudige echometing van de        
buikslagader kan meestal snel worden vastgesteld 
of er mogelijk sprake is van een aneurysma. Er zijn 
door heel Nederland AAA-quickscan-centra die het 
voor alle senioren mogelijk maken om de aorta in de 
buik te laten meten.  
Ook in Hoofddorp is zo'n  centrum. 
Voor een afspraak kunt u bellen naar: 085-4899930. 
Een quickscan kost u nu nog 40 euro, maar de Aorta-
stichting streeft ernaar om deze in de toekomst te 
laten opnemen in de ziektekostenverzekering. 
 
Rest mij nog u allen een heerlijke zomer toe te    
wensen en vooral een goede gezondheid.  
Persoonlijk hoop ik  u nog vaak te zien in het gebouw 
van De Jeugd van Gisteren.   

ZOMER VAKANTIE 2019 

 

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE GAAN ALLE  

ACTIVITEITEN GEWOON DOOR. 

INFO: COÖRDINATOR ACTIVITEITEN  
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Zondag 9 juni, 1e Pinksterdag 
 naar de Molenplas, Waertmolenpad 1  

in Haarlem ( Schalkwijk ) 

Maandag 24 juni  
naar Massada, Handelplein 1 in Nieuw Vennep 

Dinsdag 9 juli  
naar Later aan het Water ,  

Nieuwemeerdijk 98 in Badhoevedorp 

Woensdag 24 juli 
 naar de Jonge Heertjes,  

Raadhuisplein 16 in Aalsmeer 

Vrijdag 9 augustus 
 naar de Houten Klaas,  

Sloterweg 8 in Badhoevedorp 

Zaterdag 24 augustus 
 naar NOZEM,  

Concourslaan 28 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 

Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD juni/juli [35] 

 

Weer genoeg te lezen.  

Wij hebben deze keer wat extra 

aandacht besteed aan de  

FRAUDEDESK.NL 

Er gebeuren zoveel rare dingen waar je niet altijd 

alert op bent maar dat zou wel moeten. Neem 

even de tijd om te lezen en u daar verder in te 

verdiepen op die website. 

Wij wensen u een fijne vakantie periode toe. 

 

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

 

 

Heeft u ook een bijdrage, stuur dit dan naar  

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL 

Op onze website sv-hn.nl menu activiteiten ziet u ook 

informatie activiteiten in de HLMRMEER 

v�� ��  

R��AC�IE 

U ontvangt in de even maanden ons INFOBLAD        

“MEER-SENIOREN” 

De helft van onze leden krijgt hem als boekje, in het    be-

gin van de maand, in de brievenbus. Met dank aan onze 

bezorgers. 

Ook sturen wij, aan de andere helft van de leden, een 

email met wat informatie en een verwijzing naar het       

infoblad, welke weer klaar staat op onze website. 

In de oneven maand schrijft Floor gelukkig ook een stuk 

voor op onze website. Om u daarvan op de hoogte te 

brengen sturen wij ook een email (Nieuwsbrief) met 

daarin informatie en een verwijzing naar de bijdrage van 

Floor. 

ATTENTIE 

Als u het infoblad in uw brievenbus krijgt mist u de aan-

kondiging voor de digitale informatie in de oneven 

maanden. Bijvoorbeeld de bijdrage van Floor. 

Wilt  u de digitale nieuwsbrief ook ontvangen dan kan dat. 

Ga naar onze website en naar menu [INFO BLAD] en klik 

links op het plaatje “aanmelden infoblad” 

 

Vul uw gegevens in en klik op aanmelden. U krijgt een 

email die u moet bevestigen, dit voor de veiligheid. 

U krijgt daarna iedere maand een SvHN email. 

BRIEVENBUS: 

Wilt alleen het infoblad boekje in uw brievenbus dan kunt 

u dat doorgeven aan de ledenadministratie via  

LEDENADMIN@SV-HN.NL 
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WOORDZOEKER 

Diverse 

    

DE OVERGEBLEVEN 8 LETTERS  VORMEN EEN WOORD.  

DIT WOORD VINDT U ONDERAAN OP PAGINA 13 

DOOR : JAN TERPOORTEN 

WIJKONTMOETINGSCENTRUM ONS ORGANISEERT: 

INLOOP SPREEKUUR 

Op woensdag 26 juni 2019 / Tijd: 19:00 uur tot 20:30 uur. 

Deze avond zijn de volgende partijen aanwezig om u te woord te staan over  

o.a. Veiligheid, zorg en welzijn. 

                           MEER INFO WWW.SV-HN.NL >MENU >HLMRMEER 
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Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
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S����� � ��� �������������������� ��, ��� �.�., 
������� ��� ���� �� ������� �� ���� ��� ����-
�������� ������� �� ��� ������ �� �� ������. 
Verstuur per post aan:  
Seniorenvereniging HN Ledenadministratie  
Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp. 

CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP. 
 
 Basis lid (donateur)  
     MINIMAAL € 10,- p.p. p.j. 
 
Als Basis lid ondersteunt u onze vereniging, kunt u       

gebruikmaken van de aangeboden kortingen en ontvangt 

u ons Infoblad of in de brievenbus maar het liefst maken 

wij u er via een mailbericht op attent dat het nieuwe     

Infoblad te lezen is op onze website. 

U kunt ook als Basis lid heel veel informatie terugvinden 

op onze website. 

  BA lid = Basis + Activiteiten 

     MINIMAAL € 25,- p.p. p.j. 

Gaat u gebruikmaken van ondersteuning van  

medewerkers Zorg en Welzijn of van onze  

Belastingteam voor het invullen van uw  

inkomstenbelasting of doet u mee aan een of meer        

activiteiten dan betaalt u naast de € 10,- voor de Basis 

ook € 15,- voor de extra’s. 

  BB = Basis + Activiteiten ook Biljarten)  

     MINIMAAL €35,-. p.p. p.j. 

Gaat u naast een van de Activiteiten, of alleen, ook         

Biljarten dan betaalt u €10,-  meer als BB lid. 

Betaling van contributie: 

De betaling van de jaarlijkse contributie kan op 

twee   manieren; 

1) U betaalt zelf jaarlijks voor 1 februari van het  

nieuwe jaar uw contributie. 

2) U vult een incassoformulier* in voor 

de jaarlijkse automatische incasso. 

 
* Het formulier kan aangevraagd worden 
bij de penningmeester of u kunt het downloaden 
van onze website  
[menu Bestuur/penningmeester] 
 

 
Meer informatie op onze website 

https://sv-hn.nl/leden-administratie 

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  

AANMELDINGSFORMULIER SvHN 



 
 
ALZHEIMER  
CAFÉ HOOFDDORP 

 
25 juni  •  Huis van de Buurt Floriande, Hankstraat 3, 
Hoofddorp  •   
 
Inhoud 
Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst 
voor mensen met dementie, hun naasten en belang-
stellenden. Bezoekers kunnen in alle openheid praten 
met elkaar over het leven met dementie onder leiding 
van een gespreksleider. De bijeenkomsten starten 
meestal met een inleiding door een deskundige. Daarna 
kunnen bezoekers ideeën, informatie en ervaringen 
uitwisselen. 
Het Alzheimer Café is een samenwerkingsverband van 
Alzheimer Nederland met diverse andere organisaties. 
 
Thema 
Kijk op de website voor het thema van de avond 
 
Tijd :                       19.00 – 21.00 uur 
 
Informatie; Aanmelden is niet nodig 

 
www.mantelzorgenmeer.nl. 

MANTELZORG & 
MEER ZOEKT 
WANDEL-
VRIJWILLIGERS 
 
Een frisse neus halen als je de hele week binnen zit. 
Hoe lekker is dat!  Wij van Mantelzorg & Meer horen 
vaak van chronisch zieken of mensen met een beper-
king: “Ik zou zo graag even lekker naar buiten gaan.” 
 
Bent u iemand die graag wandelt?  
Wilt u een keer per week of twee weken samen met 
een chronisch zieke of iemand met een beperking een 
stukje wandelen?  
U doet hem of haar een groot plezier. 
 
Onze Consulent Respijtzorg maakt graag kennis met 
u.  
Samen bespreekt u wat u wilt en  wie het best bij u 
past.  
Wij bieden u training, professionele begeleiding en 
reiskostenvergoeding. 
 
Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen 
met  Mantelzorg & Meer, 020 333 53 53,  
via e-mail info@mantelzorgenmeer.nl  
of ga naar www.mantelzorgenmeer.nl. 
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Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor ou-
deren (65+) die niet graag alleen op stap gaan. Zij worden thuis op-
gehaald door een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven en sa-
men met andere gasten gaan zij gezellig naar de bioscoop, een con-
cert, een theatervoorstelling of naar een  museum. De deelnemers 
genieten van een drankje tussendoor en elkaars gezelschap en 

worden na afloop weer veilig thuisgebracht.  
Wilt u meer informatie over de activiteiten van Vier het Leven?  
 
Vier het leven inspireert en brengt mensen samen. Wij zorgen ervoor dat oude-
ren mee blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij door 
samen te genieten van een middag of avond uit. Omdat wij onze     activiteiten zo 
betaalbaar mogelijk willen houden, betalen de deelnemers slechts een deel van 
de werkelijke kosten.  
Voor o.a. de organisatie- en coördinatiekosten zijn wij afhankelijk van donaties 

https://4hetleven.nl/  
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Het mooiste overkomt u 

als u het minste verwacht 

Inloopspreekuur bij Dunweg Uitvaartzorg 

Geïnteresseerden uit Hoofddorp en omgeving kunnen vanaf woensdag 6 juni voor informatie en advies over uitvaarten en wat 
daarbij komt kijken, terecht op het inloopspreekuur van Dunweg Uitvaartzorg 

Dit spreekuur vindt iedere eerste woensdag van de maand plaats van 9.00 tot 10.00 uur aan de Achterweg 40 in Hoofddorp. 

Bent u op zoek naar informatie? 
 
Dunweg Uitvaartzorg wil graag haar kennis en expertise over uitvaarten met u delen. Want vroeg of laat: iedereen krijgt er-
mee te maken.  
 
Een vrijblijvend inloopspreekuur biedt u een laagdrempelige mogelijkheid om kennis met Dunweg te maken.  
Een afspraak maken is niet nodig. Op www.dunweg.nl/inloopspreekuur staat meer informatie over het spreekuur vermeld. 
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De Fraudehelpdesk wil zoveel mogelijk voor-
komen dat de Nederlandse bevolking slachtof-
fer wordt van fraude.  
Burgers en bedrijven behoeden voor  
oplichtingspraktijken en weerbaarder  
maken tegen fraude, dat is ons doel.  
Dat gebeurt door mensen bewust te maken van 
de risico’s op fraude. Zo waarschuwen we voor 
frauduleuze zaken op onze site, Facebook en 
Twitter. 

Fraudeslachtoffers bieden wij een helpende 
hand door hen naar de juiste instantie te   ver-
wijzen.  
Zo hoeft de gedupeerde niet zelf op zoek naar 
het goede adres voor hulp.  
De Fraudehelpdesk heeft geen opsporingsbe-
voegdheid. 
 
 
Op deze pagina ziet u onderwerpen, die op de 
website van Fraudehelpdesk.nl worden be-
handeld, waar u mogelijk ook mee te maken 
heeft gehad of kan krijgen. 

NEEM EVEN DE TIJD EN KIJK OP  

https://www.fraudehelpdesk.nl/  

Heeft u een e-mail gekregen die u niet vertrouwt? Graag ontvangen wij deze op ons speciale  
e-mailadres valse-email@fraudehelpdesk.nl om het bericht te analyseren. Dit analyseren kunnen wij     
alleen goed doen als u de mail als bijlage meestuurt. Lees (op de website Fraudehelpdesk.nl) hoe u dat 
doet. Lukt dit niet, stuurt u de mail dan alstublieft toch gewoon door.                                                           [Fraudedesk] 

Vaak zijn het mailtjes van BANKEN. NOOIT ergens op  

klikken. Bel eventueel uw eigen bank op, met het door u 

bekende nummer, NIET het nummer uit de mail! 
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19 juni ‘19 

Aanvangstijd 13.30 uur 
Zaal open 12.30 uur 

“De Jeugd van Gisteren” 

KIENEN 

18 september ‘19 

           Aanvangstijd 13.30 uur      

               Zaal open 12.30 uur 

          “De Jeugd van Gisteren” 

 VAKANTIE 

 
19 juni is weer de  
laatste  KIEN voor de 
zomerstop,  en dan  
twee maanden  
vakantie, voor velen  
van u komkommertijd. 

 
De mensen om u heen gaan met vakantie ook de  
kinderen en de clubjes zijn gesloten, en op  
vakantie gaan mag. 

Maar we gaan niet allemaal en  kijken dan weer 
uit naar de maand september dan beginnen de 
clubjes weer, ook het KIENEN.  
 
Op 18 september mag ik jullie weer begroeten .  
 
Dus luitjes een fijne zomer,  
 
groeten van het Kien Team    



 

STAPJE TERUG…… (Bijdrage mei van Floor) 
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Een samenspel van ontwikkelingen heeft mij doen besluiten om mij tijdens de eind april gehouden jaar-
vergadering van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor 
een bestuursfunctie. Geen schokkende ontwikkelingen maar bovenal een gevolg van het ouder worden en de        
veranderingen die daar direct verband mee houden. Een viertal jaren geleden ging mijn lopen symptomen van 
het verouderen vertonen, de snelheid verminderde en soms voelde het voor mijzelf aan alsof er over straat   
gezwabberd werd, zonder daarbij te diep in het glaasje te hebben gekeken. Minder vertrouwenwekkend maar 
geen reden om er niet meer op uit te gaan, het openbaar vervoer was in al zijn vormen nog goed bereikbaar en 
toegankelijk dus wat lette mij om elders in het land lezingen en vergaderingen bij te wonen. Vergaderingen die 
mij op de hoogte hielden van de laatste en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en 
alle daarmee verband houdende voorzieningen voor ouderen.  De wijsheid daaruit op gedaan kon dan maande-
lijks via mijn rubriekje in ons afdelingsblad weer aan u doorgegeven worden en dat schonk mij de benodigde 
voldoening.  

>>>>>> Lees het gehele verhaal op onze website  www.sv-hn.nl -  menu “ondersteuning”  <<<<<<<<<<<<<<<< 

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

IN MEMORIAM TON VERSTEEG. 
 
Zoals bekend is begin april onze coördinator van de 
chauffeurs, de heer Ton Versteeg, na een kort maar 
heftig ziekbed, toch nog vrij plotseling overleden. 
 

De heer Versteeg is jarenlang actief geweest als chauffeur van de Senioren-BUS 
en de laatste jaren als coördinator van de chauffeurs. 
 
Ton was altijd goedlachs, immer in voor een praatje, een Amsterdammer in hart 
en nieren. 
De crematie heeft op 8 april plaatsgevonden.  
Enkele leden van het bestuur van de SvHN en het merendeel van de chauffeurs 
hebben hem de laatste eer bewezen. 
Ton wordt node gemist. Wij zullen hem niet gauw vergeten. 
 

Nieuwe coördinator: 
Begin mei zijn de chauffeurs in vergadering bijeen gekomen en hebben  
Mw. Ineke. van der Geest voorgedragen om Ton als coördinator op te   
volgen. Het bestuur is blij dat zij deze taak op zich wil nemen en hoopt op 
een goede samenwerking! 

Door: C�������� V����� 
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Bij het begin van de 21ste Eeuw zo rond de jaren 2002-2003 werd men zich in Nederland bewust van een steeds 
meer toenemende druk ten opzichte van de benodigde aandacht voor mensen met een  lichamelijke of geeste-
lijke beperking of chronische ziekte. Die aandacht was vooral nodig vanwege het bereiken van hogere              
leeftijden door ouderen, wat een stijging van ouderdomskwalen met zich meebracht en de daarmee vereiste 
zorgaandacht. Op zich een ontwikkeling wat binnen de lijn der verwachtingen lag, maar ondertussen blijkt dat 
er daarnaast ook in een toenemende mate aandacht besteed diende te worden aan jonggeborenen met een  
afwijking of in een later stadium optredende gedragsstoornissen. Daar was minder rekening mee gehouden. 

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� Zorgen rond de Zorg. 

[������� �� ������ 12] 

Beide factoren gekoppeld aan de aandacht voor de gezondheidsklachten zoals deze zich onder alle leeftijden 
kunnen voordoen, maakt de zorgverlening tot een zeer moeizame en kostbare aangelegenheid waarmee de    
instanties en de beleidsvoerders die daar verantwoordelijk voor zijn het knap moeilijk hebben. Bovendien loopt 
men met het totale zorgverleningspakket tegen twee grote problemen op, financieel heeft men de grootste     
problemen met de bekostiging en daarnaast wordt er gevreesd voor een tekort aan hulpverleners die de zorg-
patiënt zo goed mogelijk op de been moeten houden. Financieel heeft men getracht daar enig evenwicht in te  
verkrijgen,  middels het uitvaardigen van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het in werking stellen van 
een voor iedereen geldende verplichte ziektekostenverzekering aangevuld met een flink bedrag aan eigen risico. 
Dit verschafte echter slechts een betrekkelijke verlichting, met als gevolg dat men met ingang van het jaar 2015 
besloot meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neer te leggen, met verwijzingen naar zelfredzaamheid, 
eigen kracht en een zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met dit laatste werd het mogelijk om het aantal zorgin-
stellingen te verminderen, daarnaast besloot onze overheid om zich zelf ook van een knellende zware  verant-
woordelijkheid te ontdoen, door het beheer en invulling van alle zorgvoorzieningen over te hevelen naar de       
gemeenten. Dit onder de verwijzing, dat men als gemeente dichter bij de eigen inwoners staat en daardoor beter 
weet wat er exact nodig is om de mensen goed te kunnen helpen. Een twijfelachtige beoordeling wat een enorme 
taakverzwaring voor de gemeenten met zich mee bracht, extra 
zwaar wegend om dat er uit bezuinigingsoverwegingen verzuimd 
werd de daarbij behorende gelden in een voldoende mate aan de ge-
meenten te doen toekomen. Dit zal in vele gevallen gaan betekenen 
dat de burger in de toekomst via de gemeentelelijke belastingen de 
ontstane tekorten zullen moeten aanvullen.  

Met het sluiten van zorginstellingen en het opheffen van enkele      
ziekenhuizen zou men verwachten dat er meer zorg verlenend      
personeel vrij komt. Dit valt echter bar tegen want door de                     
ontactische en soms onbehoorlijke wijze waarmede de sluitingen gepaard zijn gaan, voelen vele hulpverleners 
zich zwaar bedrogen en teleurgesteld, waardoor het overgrote deel van de hulpverlenenden zich voor goed van 
de zorgverlening afkeren.  Dit heeft tevens ten gevolge dat het momenteel zichtbaar minder goed met de Zorg 
loopt, een gegeven wat vrijwel dagelijks via de krant, radio en televisie te vernemen valt. Daaruit blijkt dat er zich 
toestanden voordoen, onwaardig aan de bewering dat Nederland tot de beste zorg verlenende naties van de we-
reld behoort. Dit laatste kan best wel zo wezen, maar voor mij bevat het geheel toch te veel onvolkomenheden en 
dat wordt uitermate zorgelijk geacht, te meer omdat dit doet vrezen dat juist de mensen met weinig financiële 
middelen en een grote zorg behoefte, daar het meeste door worden gedupeerd. 

Natuurlijk is de zorgverlening een complexe zaak waar veel geld mee gemoeid is, maar indien men meent dit met 
bezuinigingen op te moeten lossen, dan zou er eens goed nagegaan moeten worden waarom er zoveel geld     
verslindende functies rond de zorgverlening tot stand zijn gekomen. Oud politieke coryfeeën die topfuncties    
tegen ongelooflijk hoge salarissen bij zorgkantoren verkrijgen, vele managers in dienst bij zorginstellingen,    
zeker niet de minst betaalden, maar die feitelijk alleen maar meer bureaucratie aan de zorg toevoegen en de  
verzorgers op de werkvloer in hun productiviteit belemmeren. Leidinggevenden in het gehele zorgstelsel        
hebben een verantwoordelijke taak, waar vaak nauwelijks aan wordt voldaan maar desondanks dat toch be-
hoorlijk worden beloont en zelfs met gouden handdrukken van hun functie ontheven worden.  



 

Het is eigenlijk te ongelooflijk om waar te kunnen zijn, maar wel passend in het politieke spelletje waar ons pol-
derlandje in uitblinkt. Kritischer kijken naar deze uitwassen zouden de totale zorgverlening in Nederland zeker 
geen kwaad doen, maar kennelijk durft men deze heilige huisjes niet wat zorgvuldiger onder de loep te nemen. 
De kroon op dit alles is echter de miljoenen subsidies die onze overheid jaarlijks aan farmaceutische bedrijven 
toe kent voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Logischerwijs zou men mogen verwachten dat de invloed 
van de verstrekte subsidie in de uiteindelijk prijs voor het medicijn wordt teruggezien, maar niets is minder waar, 
de farmaceuten vragen de volle prijs voor de medicijnen en profiteren met hun aandeelhouders optimaal van de 
winst. Een kwalijk gegeven wat onze overheid valt aan te rekenen. In het belang van de mensen voor wie de dure 
medicijnen van levensbelang zijn, hadden er aan de royale subsidieverlening wel wat voorwaarden verbonden 
kunnen worden.  

 

 

Nu laat men een groep mensen ongecontroleerd profiteren van het leed van een andere groep mensen. Dat dit 
een bizarre en kwalijke kant op kan gaan, werden wij kort geleden gewaar via een ongelooflijke gerechtszaak in 
de Verenigde Staten, waarbij de gehele top van een farmaceutisch bedrijf voor de rechter werd gedaagd, omdat 
men aan een tweetal belangrijke en dure medicijnen een verslavende stof had toegevoegd. Dit maakt de gebrui-
kers blijvend afhankelijk van dat medicijn wat bovendien ook nog een stukje duurder was gemaakt. Een bijzonder 
kwalijke  methode om gegarandeerd te zijn van een langdurig hoog inkomen, want de verslavende toevoeging 
zorgt er voor dat men net als bij de sigaret maar moeilijk afstand kan nemen van het medicijn. Dat dit ook tot een 
risico van vroegtijdige overlijden kan leiden, deerde deze slimme jongens klaarblijkelijk niet. Het valt dan ook 
vurig te hopen dat dit soort  praktijken tot de Verenigde Staten beperkt blijft.  

Een ander kwalijk gevolg van de bezuinigingsjacht in ons landje is de regelmatige veranderingen ten opzichte 
van de medicijnen die men voorgeschreven heeft gekregen. Veelal overkomt dit de mensen als een verrassing bij 
het afhalen van de medicijn in de apotheek. Een onaangename verrassing waar velen het flink moeilijk mee     
hebben en wat ook tot klachten leidt van een minder goed werkend vervangingsproduct tot het optreden van nare 
bijverschijnselen. Bezuinigingen zijn nodig en gewenst, maar mag dit ook leiden tot het plaats laten nemen van 
leken in de geneeskunde op de stoel van de dokter? Mijn inziens ware het wenselijker dat dokter en patiënt        
samen tot een oordeel komen over het medicijn waar men als cliënt het meeste bij gebaat is.      
 
Laat men dit principe los, beroep je dan ook niet op een vooraanstaande plaats ten opzichte van de gezondheids-
zorg, maar erken beschaamd dat men meer uit is op een beleid van beknibbeling met krentenwegers in de  
hoofdrol. 

[ 12 ]  

Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD juni/juli [35] 

[������� ��� ������ 11]  

 

F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

Nu laat men een groep mensen ongecontroleerd  
profiteren van het leed van een andere groep mensen.  
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De oplossing van de  woordzoeker  

 SOJASAUS 

Ons infoblad komt om de twee maanden uit 

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

BEKIJK OP ONZE WEBSITE 

DE PAGINA MET KORTING 



 
 
Begin volgend jaar stop ik als secretaris van het  
SvHN bestuur met mijn werkzaamheden. 
 
Daarom zoeken wij nu een vervanger. 
 
De werkzaamheden bestaan uit het deelnemen aan 
de maandelijkse bestuursvergaderingen. 
 
Als lid van het Dagelijks Bestuur mede overleg   
voeren met overheidsinstanties en andere organi-
saties. 
 
Het opstellen van agenda's en het maken van  
verslagen. 
 
Het verstrekken van informatie over de vereniging 
aan derden. 
 
Heeft u interesse in deze functie 
vraag dan meer informatie bij: 
 
Rien Haak , haak.rien1@gmail.com 

 
              023 5611625. 
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VACATURES  bij SvHN  

WWW. SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 

Heeft u vragen over zorg, geldzaken, 

werk, gezin, gezondheid, wonen of activi-

teiten in uw buurt?   

Door: R��� H��� 

����������@��-��.�� 

CONTRIBUTIE 2019  

AL OVERGEMAAKT 

BOWLEN 
Elke eerste donderdag van de maand 

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

voor € 7,= p.p. 
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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 

020 3374998  

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 Tony Schreurs 

Jos Schellings/Jos van Gulik 

0235630520 

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 

Christine Veling 023-56 51 138 

 

 Wonen, Zorg & Welzijn 

Floor Calandt 

ZORG-WELZIJN@SV-HN .NL  

 Advertenties in INFOBLAD 

Henk Zijlmans 

ADVERTENTIES@SV-HN.NL   

 Senioren BUS 

Ineke van der Geest 

BUSINFO@SV-HN.NL  

 Reclame op de Bus 

VACANT (Info Henk Zijlmans) 

BUSRECLAME@SV-HN.NL  

 Belasting hulpteam 

Tony Mulder 

023 56 35 563  

 Het Solidariteitsfonds  Senioren BUS 

Henk Zijlmans (penningmeester) 

INFO WWW.BUS.SV-HN.NL 

 Bezorgteam 

Jan Terpoorten (06 446 711 46) 

BEZORGING@SV-HN .NL 

 Redactieteam “MEER SENIOREN” 

- Diny Bloemendal 

- Henk van der Werf  (06 391 434 09) 

 - 

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL   

ACTIVITEITENOVERZICHT. COMMISSIES / Coördinator 

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.  

 

WWW.SV-HN.NL 

WWW.BUS.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 

Coördinator Activiteiten: 

Christine Veling 

ACTIVITEITEN@SV-HN.NL   
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Het Solidariteitsfonds   

De exploitatie van de bus zal de komende jaren naar 
verwachting financieel geen grote problemen geven. 

De noodzakelijke aanschaf van een nieuwe bus echter 
wel. Daarom is het nodig een “Solidariteitsfonds” te vor-
men, waaruit de aanschaf van een nieuwe bus t.z.t. kan 
worden gedaan. 

Draagt u De Senioren BUS een warm hart toe en kunt u 

een bijdrage geven (al is het maar € 5,-), vul dan a.u.b. 
het Antwoordformulier Solidariteitsfonds in.  
 
 

B�� vo��b�a� h�������� d���..  

Bes�u�� S��N 
 

HET FORMULIER VINDT U OP DE WEBSITE:  
HTTP://BUS.SV-HN.NL/SPONSORING. 

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 AUGUSTUS 2019 


