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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 Fort bij Vijfhuizen is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen bij Vijfhuizen aan de westrand van de  Haarlemmer-
meer tussen Haarlem en Hoofddorp.  De Stelling van Amsterdam was een verdedigingslinie, gelegen op 10 tot 15 kilometer rond het 
centrum van Amsterdam. De stelling is 135 kilometer lang, bevat 42 forten en is aangelegd van 1880 tot 1920.  
Kort na 1950 raakte het fort in onbruik als verdedigingswerk.  
Stichting Kunstfort Vijfhuizen nam in maart 2000 het initiatief om van het fort, dat al jaren leeg stond, een centrum voor actuele beel-
dende kunst te maken. De realisering van het plan werd mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland via een bijdrage uit 
het Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH). [MEER : �����://��.���������.���/����/F���_���_V���������]     

HET IS LENTE 

INHOUD: 
02-Namens het BESTUUR 

04-Woordzoeker 

04-ruimte  nieuwe activiteiten 

05-LID WORDEN 

06–Wilt u meer contact/hulp 

08-30 jaar St. Jeugd v. Gisteren 

14-Vacature bij SvHN 

15-Alle activiteiten 

16-Gegevens SvHN 
       Even samen een bakkie doen… 30 jaar St. Jeugd van Gisteren  
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Door: 
C�������� V����� 

����������@��-��.�� 

Het bestuur van de SvHN heeft op 19 juni jl. haar 

jaarlijks terugkerende gesprek gehad met         
wethouder Steffens-van de Water. Er is gespro-
ken over hoe een en ander het afgelopen jaar is 
gegaan binnen de vereniging, hoe we er financieel 
voorstaan en wat onze toekomst verwachting 
voor de vereniging is. Naar aanleiding van onze 
toekomst verwachting het volgende. 
- Gezien het feit dat twee leden van het bestuur 
eind 2020 hun functie gaan neerleggen, te weten 
de penningmeester en de secretaris, is het toe-
komst perspectief voor de vereniging zorgelijk te 
noemen. Het is dus absolute noodzaak om voor 
die tijd nieuwe bestuursleden te werven. Aan U de 
vraag om eens goed in uw omgeving rond te kijken 
en na te gaan of u zelf niet geschikt bent om een 
bestuurlijke functie te gaan bekleden. 
Wanneer het bestuur het niet lukt om tijdig nieuwe 
bestuursleden aan te trekken dan ziet het er voor 
de nabije toekomst somber uit voor de vereniging. 
Want zonder bestuursleden geen bestuur, en zon-
der bestuur geen vereniging! Zo simpel ligt het. 
Dan kunnen de activiteiten zoals ze nu nog worden 
gefaciliteerd door het bestuur niet meer plaats-
vinden. 

Ik schets nu een heel somber beeld,  
maar het is wel de realiteit. 

 

Ondergetekende neemt deel aan de netwerkbij-
eenkomsten die door de gemeente worden geor-
ganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen 
verschillende maatschappelijke organisaties de 
gelegenheid om zichzelf te presenteren en te    
vertellen wat zij zoal doen. Zo heeft vluchtelingen-
werk onlangs een presentatie gegeven en de laat-
ste keer was het de beurt aan een medewerker 
van Meerwaarde die in kaart had gebracht  hoe-
veel eenzame mensen er procents-gewijs in 
Haarlemmermeer.zijn.  

 
Dit treft niet alleen ouderen, hoewel die groep het 
grootst blijkt te zijn,  maar ook onder jongeren is 
de eenzaamheid onrustbarend groot. En dat is nog 
maar het topje van de ijsberg, want veel eenzame 
mensen willen dat niet toegeven of er voor uitko-
men dat ze  eenzaam zijn. 

Wij als bestuur maken ons daar wel zorgen over, 
willen eigenlijk graag iets aan die eenzaamheid 
onder ouderen doen. 
Daarom wederom een oproep aan allen die ons 
infoblad lezen: kent u mensen in uw omgeving die 
eenzaam zijn en wellicht een bezoekje op prijs 
stellen, wilt u dat aan het bestuur doorgeven. 
De nieuwe wet op de privacy is ook niet bevorder-
lijk voor het opheffen van het probleem van de 
eenzaamheid onder senioren. 
 

En dan nog dit: al sinds jaar en dag heeft de SvHN 
een afspraak met Claus Party House inzake een 
arrangement op de eerste donderdag van de 
maand. Als lid ven de vereniging mag u iedere 
eerste donderdag van de maand anderhalf uur 
lang bowlen voor slechts 7 euro. U krijgt ook nog 
een kopje koffie of thee erbij. Er worden voor ons 
twee banen gereserveerd. Helaas wordt hier bijna 
geen gebruik van gemaakt en als dat zo slecht   
bezocht blijft dan vervalt deze regeling. 
Een oproep aan alle nog vitale ouderen, mannen 
zowel als vrouwen, om eens een kijkje te komen 
nemen. Zelf hebben mijn man en ik de laatste paar 
keren verstek laten gaan maar we proberen er de 
volgende keer weer te zijn. 
 
Het is nog maar half juli als ik dit stuk schrijf, maar 
pas in oktober komt het volgende blad weer uit. 
Dus wens ik u allen een heel fijne, mooie zomer 
toe en tot ziens of horens! 
  

 

OPZOEK NAAR: 

SECRETARIS & 

PENNINGMEESTER 
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Vrijdag 9 augustus 
 naar de Houten Klaas,  

Sloterweg 8 in Badhoevedorp 

Zaterdag 24 augustus 
 naar NOZEM,  

Concourslaan 28 in Hoofddorp  
 

Maandag 9 september 
 naar Jasmin  

Kruisweg 1001 in Hoofddorp 

Dinsdag 24 september  
naar Arabesque,  

Kruisweg 1033a in Hoofddorp 

Woensdag 9 oktober 
 naar Hof van Heemstede,  

Valkenburgerlaan 56 in Heemstede 

Donderdag 24 oktober  
naar Deliasias ( voorheen Holly Wok )  

Arnolduspark 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 

Seniorenvereniging “MEER-SENIOREN” 
HLMRMEER NOORD aug./sept. [36] 

 

Door wat problemen, tussen 

leverancier en vervoerder, bij 

het afleveren van de infobladen 

juni/juli waren deze later in uw brievenbus dan u  

van ons gewend bent. 

Hiervoor bieden wij onze excuses  aan. 

In dit blad weer diverse berichten en speciale 

activiteiten. Breng ook tussendoor een bezoekje 

aan onze website, bekijk “Wat is nieuw” voor de 

laatste berichten. 

Augustus is nog een vakantie maand voor velen, 

dat betekent ook dat er weer verschillenden zijn 

die geen bezoekjes krijgen. Laten wij elkaar in de 

gaten houden en indien mogelijk hier en daar 

even tijd nemen voor een bezoekje. 

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

 

Heeft u ook een bijdrage, misschien over uw vakantie-

periode, 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 

 
Wij (SvHN) hebben op de dinsdag- en vrijdagochtend nog ruimte  
voor nieuwe activiteiten in de Jeugd van Gisteren. 
Wilt u iets nieuws opstarten, b.v. een haak- en breiclub of een ande-
re activiteit, laat het dan even weten aan  
Christine Veling of  
Ans Terpoorten, dan gaan we bekijken hoe we dat gaan aanpakken. 

RUIMTE VOOR 

NIEUW  

ACTIVITEITEN 
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WOORDZOEKER 

Diverse 

    

DE OVERGEBLEVEN 8 LETTERS  VORMEN EEN WOORD.  

DIT WOORD VINDT U ONDERAAN OP PAGINA 13 

DOOR : JAN TERPOORTEN 
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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 



 

 
 

Wilt u meer contact of hulp?     

Stelt u zich eens voor:  U wordt wakker en in ene is uw wereld totaal anders.  

Geen lange eenzame dagen meer. Niet meer het gevoel dat u er alleen voor staat. Niet meer zonder 

hulp of aanspraak het leven door. Wél gezellig een kopje koffie drinken met die nieuwe kennis. Of 

met die oude vriend(in) die u uit het oog verloren bent.  

U kijkt voortaan elke week uit naar die leuke activiteit in de buurt. Ook weet u hoe u hulp kunt vinden 

en vragen.   

Ook al lijkt dat voor u nu misschien onbereikbaar, het is echt mogelijk!  

Het enige dat u hoeft te doen is de netwerkcoach inschakelen. Hij of zij gaat samen met u kijken naar 

wat u mist of nodig heeft en helpt u om uw leven de juiste draai te geven.  

Velen zijn blij dat ze deze stap durfden te zetten.  

Durft u ook?  

De eerst stap ligt bij uzelf. Met de tweede helpen wij u.  

Bel gewoon en kijk wat het u brengt!       Het is kosteloos.    

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 020 333 53 53  

of info@mantelzorgenmeer.nl.  
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Op het Alzheimer Café van 27 augustus in Hoofddorp  
gaat Ellen Millenaar in gesprek met Atie van Lieshoud over mantelzorgen. 

In Nederland zijn 300.000 mantelzorgers die dag en nacht verantwoordelijk zijn voor de zorg 
voor hun thuiswonende partner met dementie. Een partner met dementie beïnvloedt je leven,    
je relatie, je sociale contacten en je bezigheden. 

Van gelijkwaardige partner wordt je ongevraagd voltijd mantelzorger. En dat is een zware taak 
die niet altijd als zodanig herkend wordt door de omgeving. Om het mantelzorgen vol te houden 
is het van belang dat je je laat ondersteunen. En datje de momenten die nog wel waarde hebben 
koestert. 

Atie van Lieshoud zal uitleg geven over mantelzorgen.  

Uiteraard is er ruim gelegenheid om  vragen te stellen  

en ervaringen te delen. 
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16 oktober ‘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” 

30 jarig bestaan  

Stichting De Jeugd van Gisteren 
 

In 1988, al weer ruim 30 jaar geleden,  kon de Stichting De Jeugd van Gisteren haar gebouw, toen nog 
een       gymnastiekzaal, kopen van de Gemeente.  (De grond onder het gebouw is en blijft eigendom 
van de           Gemeente) 
Hiervoor moest veel geld ingezameld worden:  De ANBO verstrekte een flinke lening en met allerlei 
activiteiten werden verdere leningen, subsidies en donaties verkregen van diverse organisaties, 
waaronder het Kon. Julianafonds, de Lions Club en de Rotary Haarlemmermeer. 
Eigen vrijwilligers verrichtten de nodige opknapwerkzaamheden in en rond het gebouw en  kon wor-
den begonnen met de inrichting.  In de zaal hangen nog foto’s van deze historische momenten.    
Op 4 juni 1989 was het zover en is het gebouw in gebruik genomen. 
 
Door de jaren heen is een strak (financieel)  beleid gevoerd door verschillende bestuursleden. Alle          
leningen inclusief rente zijn inmiddels afgelost en ook is het gebouw in 2012 gerenoveerd waarbij 
voor een warme kleurstelling werd gekozen met nieuw meubilair en sfeerlampen. 
Begin dit jaar liep het 30-jarig contract met de Gemeente met betrekking tot het recht van opstal af.           
Het was nog even spannend of het verlengd zou worden. Gelukkig kreeg de Stichting het groene licht 
om door te gaan; weliswaar zal het contract elke vijf jaar opnieuw verlengd moeten worden. 
 
Zonder iemand in het bijzonder te willen noemen, is de Stichting veel dank verschuldigd aan alle                 
bestuursleden en vrijwilligers die de Stichting de afgelopen 30 jaar gedragen hebben.  
Het huidige bestuur, dat per 1 mei 2019 is aangetreden, zal uiteraard ook weer haar best doen om de  
Stichting gezond te houden en u allen de gelegenheid te blijven bieden aan de diverse activiteiten 
deel te kunnen nemen en u hopelijk bij het 35 jarig bestaan weer een heerlijk gebakje aan te kunnen 
bieden. 
 

   Het bestuur  
   Thea van Breukelen, voorzitter/secretaris 
   Wout Gerritsen, penningmeester 
   Henk Janssen, gebouwbeheer 
   Tino van Straten, algemene zaken (tot 1 januari 2020) 
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een kopje koffie gedeeld met een 

vriend is blijdschap geproefd en  

tijd goed besteed 

Lees nog veel meer op 
HTTPS://WWW.OUDERENFONDS.NL/ACTIVITEITEN  



 

EEN GOED BELEID KAN NIET 

ZONDER DAAROP  

AFGESTEMDE MAATREGELEN. 

            (Bijdrage JULI van Floor) 
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De wetenschap dat senioren er de voorkeur aangeven om zich zo lang 
mogelijk zelfstandig in de eigen woonvoorziening te handhaven, gaf 
rond begin 2015 de toenmalige regering, onder leiding van Premier 
Rutte, een prachtige vrijbrief om, in het kader van de nodig geachte  
bezuinigingen in de zorg, tot een beleid over te gaan waarbij senioren 
en chronisch zieken met lichte lichamelijke en/of, geestelijke               
beperkingen, verplicht werden om zo lang mogelijk met de nog         
aanwezige zelfredzaamheid in de eigen woonvoorziening te verblij-
ven. Dit beleid maakte het mogelijk om een drastische vermindering 
van opnamen in zorginstellingen door te voeren, wat weer tot de        
beoogde bezuinigingen zou leiden……………………….... 

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

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

Het programma voor augustus 2019 vindt u op https://sv-hn.nl/activiteiten/hlmrm/503-generation  

My Generation gaat de zomer door en herleeft Woodstock  

De senioren van My Generation hebben warme herinneringen aan de tijd van flower power: Jimmy Hen-
driks, wijde pijpen, anticonceptie en politieke verschuivingen. Augustus dit jaar is het 50 jaar geleden dat 
de hippies bij elkaar kwamen voor het legendarische Woodstock festival. My Generation doet het daarom 
deze zomer dunnetjes over.  

My Generation heeft in de maand augustus een mooi zomerprogramma samengesteld voor de liefheb-
bers van Woodstock en alles wat daarbij hoort. We gaan plaatjes draaien en zorgen dat alle klassiekers 
langskomen, we doen een workshop Ty Dye met T-shirts, Professor Hellema (auteur: Nederland en de 
jaren zeventig) praat ons bij, het Woodstock concert van Jimmi Hendrix wordt vertoond op groot scherm 
en natuurlijk bekijken we de legendarische film! 
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Op de woningmarkt blijven de prijzen voor woningen nog steeds oplopen, hoewel het planbureau van de 

ABN verwacht dat deze gekte het volgend jaar iets zal gaan afzwakken. Dit laatste mag misschien wel zo 
zijn, maar dat neemt niet weg dat de enorme druk op de bouw van huurwoningen nog onverminderd in 
stand blijft, in het bijzonder waar het de bouw van sociale huurwoningen betreft.  

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

De sociale huurwoning  
blijft problematisch. 

[������� �� ������ 12] 

Daarin vallen minder grote winsten te behalen, dus laat men het op dit gebied gemakshalve maar helemaal 
afweten. Dit ten nadele van de huurder met een minder goed gevulde beurs, die wij dan ook steeds meer in 
de knel zien komen. Dit geldt niet alleen voor ouderen maar even zozeer ook voor jongeren en de tussen  
liggende leeftijdsgroepen. Waar het de ouderen betreft, willen er velen graag wat kleiner gaan wonen, bij 
voorkeur in een betaalbare seniorenwoning maar die zijn steeds minder voorhanden en sterk gebonden 
aan een wachtlijst van om en nabij 10 jaar. Men moet dus noodgedwongen in de te groot en te bewerkelijk 
geworden woning blijven wonen, wat weer een nadelige invloed uitoefent op de doorstroming van sterk 
groeiende gezinnen die prima geholpen zouden zijn met de grotere woning. Daarnaast heeft het duidelijk 
tekort aan betaalbare woningen ook een minder positieve uitwerking op het streven van de overheid om ou-
deren met een ziekte of beperking zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit zijn exact de mensen waarvoor 
een kleinere sociale huurwoning een betere oplossing zou zijn dan de grote en veel minder comfortabele 

woning die voor hen te bewerkelijk is geworden en daarmee de eigen zelfredzaam-
heid niet ten goede komt. Bovendien is de factor van betaalbaarheid zeer belangrijk, 
want de indicatie van “langer thuis moeten blijven wonen” gaat vrijwel altijd samen 
met extra kosten vanwege  ziekte of handicap. De huur van de woning wordt daarbij 
een uitgave die nauwelijks op te brengen valt en al helemaal niet als deze boven de 
huursubsidiegrens van 720 Euro uitkomt. Dan red je het niet meer als de inkomsten 
slechts de A.O.W. met een klein pensioentje omvat, het langer thuis blijven wonen 
wordt dan een onmogelijke opgave. Mijn inziens zouden de landelijke en lokale over-

heden hier wat meer aandacht aan moeten schenken en tot passende maatregelen over moeten gaan. 
Maatregelen die de bouw van meer sociale huurwoningen bevorderen zou daarbij een goede optie zijn. 
Geen eenvoudige optie, maar indien je als Overheid het een verlangt, dan mag en kan je het ander niet nala-
ten. 

Ten opzichte van dit laatste trok begin juli de voorpagina van het weekblad                    
”HC nieuws.nl” al mijn aandacht met de aankondiging, dat de wooncorporatie Ymere 
dit jaar 25 sociale huurwoningen in de Haarlemmermeer gaat verloten onder wo-
ningzoekenden die als zodanig ingeschreven staan bij  “Woningnet”.  Een bijzonder 
initiatief waarbij enkele langdurig woningzoekenden de gelegenheid krijgen om op 
een spectaculaire wijze eerder dan verwacht een door hen zo begeerde woning te 
verkrijgen. Helaas gat het hierbij om slechts 25 woningen waar de nijpende vraag nog 
vele malen groter is, maar het is een toe te juichen initiatief wat voor enkele gelukkigen een geweldige      
uitkomst betekent, echter weer minder vreugdevol begroet zal worden door woningzoekenden die zich al 
zeer langdurig op de wachtlijst bevinden. Men moet al veel voorrang verlenen aan urgente gevallen, status-
houders en woonduurcliënten en nu komt dit er ook nog eens bij, een zuur appeltje voor  85-plussers. 

In het zelfde voorpagina berichtje werd ook verwezen naar 300 sociale huurwoningen die dit jaar nog ter 
beschikking zullen komen. Een kwantum waar een gunstig effect van verwacht mag worden, waarbij hope-
lijk ook de kleinere kernen voldoende meegenomen worden. Momenteel maken ouderen in de kleine kernen 
zich grote zorgen over het vertrek van vele jongeren naar elders vanwege het gebrek aan beschikbare 
woonruimte binnen de eigen kern. 

 Woning-

zoekenden die 

zich al zeer 

langdurig op 

de wachtlijst 

bevinden.  



 
Voor velen buitenstaanders geen punt van belang, maar voor vele ouderen daar in te-
gen een punt van grote zorg, vooral met het vooruitzicht dat men later minder zelfred-
zaam geworden op de hulp van de kinderen aangewezen zal zijn, waarbij vooral ge-
dacht wordt aan het langer thuis moeten blijven wonen, hoe red je dat als de kinderen 
elders wonen? 

Dit zelfde weekblad publiceerde een week later het bericht, dat er voor de regio Groot-Amsterdam, waar 

ook de gemeente Haarlemmermeer toe behoort, plannen goed gekeurd zijn om nog voor het jaar 2025 tot de 
bouw van 100.000 huurwoningen over te gaan. Waar deze gebouwd gaan worden is nog niet bekend, maar 
komen deze plannen ten uitvoer, dan zou dit, mits betaalbaar, een enorme impuls geven aan de huidige     
bizarre tekorten aan huurwoningen. Dat zou zeer verheugend zijn, hoewel daarbij tegelijk ook weer enkele 
vragen opdoemen.  
- Ten eerste de vraag, maken deze door de wooncorporatie Ymere genoemde 300 huurwoningen ook deel 
uit van deze 100.000 woningen in de regio Amsterdam? Indien dit zo is, dan worden er ons twee toezeggin-
gen voorgeschoteld, waarvan het Ymere bericht in feite een onderdeel is van de toezegging voor Amster-
dam. Dit maakt de toezegging niet minder heuglijk, maar duidelijkheid daaromtrent is wel zo belangrijk.  
- De tweede vraag die mij bezig houdt betreft de status van de woningen.           
Natuurlijk zullen het niet alleen maar sociale huurwoningen zijn, maar hopelijk 
wel een redelijk contigent met aandacht voor de kleinere woning geschikt voor 
ouderen, waarvan de kinderen het huis hebben verlaten.  
- De derde vraag sluit daar direct op aan, welke huurprijs gaat dan voor dit type 
woning gelden? Wil men aan deze woningen een sociaal stempeltje meegeven, dan zal deze huurprijs zich 
onder de huursubsidiegrens moeten bevinden wil het enig perspectief aan ouderen bieden. 
Ten opzichte van dit laatste zijn mijn verwachtingen weinig hoopvol, dit naar aanleiding van de huidige       
berichten dat de bouw van woningen de komende jaren fors duurder zal gaan uitvallen, als gevolg van de 

door de overheid gestelde milieueisen. Naar dit euvel is door mij de  
vorige maand al verwezen, maar eerder dan verwacht wordt dit nu ook 
naar buiten gebracht. Voor mij is het dan ook niet verwonderlijk dat er 
steeds meer berichten verschijnen, waarin aangegeven wordt dat     
ouderen massaal overgaan tot het verbouwen van de eigen woning, 
omdat de overgang naar een op de oudere bewoner ingestelde woning 
veelal niet meer haalbaar wordt geacht.  

Feitelijk een trieste constatering, maar wel het onmiskenbare gevolg 
van meerdere elkaar opvolgende ontwikkelingen, waar in mijn volgen-
de bijdrage wat nader op ingegaan zal worden. 
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Z���-W������@S�-HN.�� 

Hopelijk met aandacht 
voor de kleinere  
woning geschikt  

voor ouderen 

 

hoe red je dat  

als de kinderen  

elders wonen? 

Te duur om nog  

sociaal te zijn? 
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De oplossing van de  woordzoeker  

BOEMELEN 
Ons infoblad komt om de twee maanden uit 

�������� ������� ����� OKTOBER 2019 . 

Zijn 50 plussers uw doelgroep? 

Er is ruimte op onze  Senioren BUS voor UW RECLAME boodschap. 

 

INFO > BUSRECLAME@SV_HN.NL 



 
 
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  

activiteiten in uw buurt?   

Door: R��� H��� 

����������@��-��.�� 

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.                                                            
[namens Fraudedesk] 

BILJARTEN 

Alle doordeweekse dagen 

vanaf 12:30  uur . 

Zaal: Jeugd van Gisteren 

(Niet op de KIEN woensdagen) 

RUMMIKUB 

Maandag  

vanaf 13:30 uur 

SJOELEN 

Woensdagmiddag  

vanaf  13:30 uur 

(Niet op de KIEN woensdagen) 
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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 Tonny Schreurs 

Jos Schellings 

Jos van Gulik 

56 30 520 

56 30 683 

56 38 445   

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 OKTOBER 2019 


