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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 

Op naar  

 

20  

Namens  

het BESTUUR 

Namens  

de REDACTIE 

Namens  

alle VRIJWILLIGERS 

VOORTBESTAAN  
SvHN OP  HET SPEL 

 

Bij het niet invullen van de vacature  

van secretaris volgt ontbinding. 
LEES PAGINA 2 
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Beste mensen, 

 We sluiten het jaar bijna af. Er zijn problemen geweest met de vorige drukker en 
Henk heeft zijn uiterste best gedaan om tot een nieuw contract te komen.  
Het blad ziet er weer prima uit en heeft een prettig formaat en mooi papier.  
Het zou leuk zijn als er eens wat kopij van u geplaatst kan worden.  

Wij wensen alle leden fijne feestdagen en alvast een goede start van 2020 en we  
    zien wel wat dat ons gaat brengen.   

    Maak er iets moois van! 

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

 

   Heeft u ook een bijdrage, misschien over uw vakantieperiode, 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 

Door: Ans Terpoorten-Lauret  

����������@��-��.�� 

 
Geachte lezers van dit blad  van onze vereniging! 
 
Dit is de zoveelste maar tevens laatste oproep 
voor de invulling van de vacature voor een             
secretaris van de Senioren Vereniging Haarlem-
mermeer-Noord. 
 
Komend jaar, in maart/april, zal de heer Rien 
Haak zijn functie als secretaris neerleggen. 
Indien niemand zich aanmeldt voor deze functie, 
ziet het bestuur van de SvHN zich genoodzaakt 
een procedure in werking te stellen tot het  
ontbinden van de vereniging! 
 
Immers, het bestuur telt dan nog 3 leden en die 
kunnen het secretariaat er niet bij nemen! 
 

Daarom deze laatste oproep! 
 

 
 

VACATURE SECRETARIS 
 
De werkzaamheden bestaan uit het  
deelnemen aan de maandelijkse bestuurs-
vergaderingen. Als lid van het dagelijks 
bestuur mede overleg voeren met  
overheidsinstanties en andere organisa-
ties. 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 

Het gebouw Jeugd van Gisteren is gesloten van  
maandag 23 december tot maandag 6 januari.  

En daarmee zijn er ook geen SvHN activiteiten in deze periode 

Daarom deze laatste op-

 



Geachte lezers, 
 

Wanneer u deze aflevering van ons infoblad        
ontvangt is het einde van het jaar 2019 alweer in 
zicht. Wellicht hebt u dat ook, maar ik verbaas mij er 
iedere keer weer over hoe snel de tijd verstrijkt. 
En moet ik denken aan het gezegde: de tijd gaat 
snel, gebruik hem wel! 
Het bestuur van de SvHN heeft het afgelopen jaar 
heel veel veranderingen meegemaakt, dat heeft u 
kunnen volgen op onze website en in ons blad. 
 

Nieuw is de samenwerking van ons bestuur met het 
bestuur van de Stichting De Jeugd van Gisteren, een 
samenwerking die wij allen ten zeerste toejuichen. 
Ons eerste experiment in dit opzicht is het organise-
ren van een Kerst inloop op 21 december a.s. (U 
leest er alles over verderop in dit blad). 
En ook de samenwerking met de andere senioren-
verenigingen in de Haarlemmermeer, de KBO, de 
PCOB en de SvHZ juichen wij ten zeerste toe. Samen 
zijn wij in gesprek gegaan met de wethouder van 
Zorg en Welzijn over onze bezorgdheid  voor wat 
betreft het aflopen van de voucherregeling voor 
Huishoudelijke Hulp. Wij houden het beleid van de 
gemeente nauwkeurig in de gaten en houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen op dit terrein. 
 

Het komende jaar zal voor de vereniging een     
spannend jaar worden, gezien het feit dat onze    
secretaris, de heer Rien Haak a.s. maart zijn functie 
zal neerleggen en aan het einde van 2020 ook onze 
penningmeester zal vertrekken. U bent al vaak onze 
oproepen voor nieuwe bestuursleden in ons blad en 
op de website tegengekomen. Wij hopen van harte 
dat er zich nieuwe kandidaten zullen aanmelden. 
Hoop doet leven! 
 

Rest mij nog u, namens het bestuur van de SvHN, 
een heel goede december maand, heel fijne kerstda-
gen en alvast een goed, voorspoedig en vooral ge-
zond 2020 toe te wensen. 

 

En wij hopen u allen op onze  
nieuwjaarsreceptie te mogen begroeten. 
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KERST INLOOPMIDDAG  

in DE JEUGD VAN GISTEREN 
 

De besturen van de  
Stichting De Jeugd van 
Gisteren en de Senioren-
vereniging Haarlemmer-
meer-Noord hebben in 
goed overleg besloten om 
gezamenlijk een gezellige 
(kerst) inloopmiddag te 

organiseren voor eenzame mensen en met name  
eenzame ouderen binnen de gemeente Haarlem-
mermeer. 
 
Op zaterdag 21 december opent De Jeugd van Giste-
ren vanaf 13.15 uur tot  16.30 uur haar deuren voor 
een ieder die er heel graag eens uit wil, een praatje 
wil maken met deze of gene, kortom, even de  
dagelijkse sleur en de eenzaamheid wil doorbreken.  
 
Deze middag is niet alleen bedoeld voor leden van 
de seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord, 
maar ook niet-leden zijn van harte welkom. 
 
De toegangsprijs is 2,50 euro, te voldoen bij binnen-
komst. Voor dit bedrag krijgt u koffie of thee met een 
versnapering, een drankje en een hapje. 
 
Tevens zal er worden gezorgd voor een muzikale 
omlijsting. Wat dat zal zijn blijft nog even een ver-
rassing! 
 
In verband met de catering is het van belang dat u 
zich voor 14 december aanmeldt voor deze middag. 
 
U kunt dat doen via 

emailadres: mcveling@ziggo.nl of 
Via aanmeldformulier op de website of 
 via 06 45 781 769. 

Dus komt allen op zaterdag 21 december naar 
de Beemsterstraat 4 en neem uw buurman/
buurvrouw, zus, broer en/of kennissen mee. 
 

 BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING ZULLEN DE  
BESTUREN VAN  DE JVG EN DE SVHN OVERWEGEN OM 
EENMAAL PER WEEK IN HET GEBOUW IN DE BEEM-

STERSTRAAT EEN INLOOPOCHTEND TE ORGANISEREN. 

Door: 
C�������� V����� 

����������@��-��.�� 

 ENQUÊTE VAN DE MAAND. 

IN DE MAAND DECEMBER DE VRAAG WAT 

U VINDT VAN DE  “KERST INLOOPMIDDAG”? 

DOET U MEE OP ONZE WEBSITE? 
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WOORDZOEKER 

Di-

DE OVERGEBLEVEN 7 LETTERS   

VORMEN EEN WOORD.  

DIT WOORD VINDT U  

ONDERAAN OP PAGINA 12 



 

Op zaterdag 19 oktober 2019 heeft de MEER VOOR ELKAAR Infomarkt plaatsgevonden in het 
Raadhuis in Hoofddorp. 
Vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur konden belangstellenden zich oriënteren op allerlei gebied,    
zoals: langer zelfstandig wonen, fit ouder worden, reizen met het openbaar vervoer, vrijwilli-
gerswerk, zorg, mantelzorgondersteuning en activiteiten in de buurt. 

 
De infomarkt is ontzettend goed bezocht, het was 's ochtends zowel als 's middags behoorlijk druk. Ook de SvHN-
stand mocht zich verheugen in een groot aantal belangstellenden en als allen die toegezegd hebben lid te willen    
worden van onze club zich ook daadwerkelijk als lid aanmelden, dan wordt het ledental van de SvHN behoorlijk 
opgekrikt. 
 

Dit soort evenementen is van groot belang om je als organisatie (in dit geval de SvHN) weer eens goed op de kaart 
te zetten. Ook het contact met andere organisaties is hierbij van groot belang; netwerken heet dat! 
 

Ik veroorloof mij de vrijheid om te stellen dat het voor degenen die hun vrije tijd hier aan opgeofferd hebben zeer 
de moeite waard is geweest. Schrijver dezes heeft er in ieder geval veel plezier aan beleefd. 
Mochten we volgend jaar als vereniging nog bestaan (een en ander zal afhangen van het feit of er zich nieuwe be-
stuursleden aanmelden) dan zijn we zeker weer van de partij! 

(TERUGBLIK) “Meer voor Elkaar  informatiemarkt” 

DOOR : JAN TERPOORTEN 
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CONTRIBUTIE  

 

Betaling van contributie 2020:  

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. 

 
U dient als ZELF betaler, uw contributie 
uiterlijk 31 januari 2020 over te maken . 

 
 
* HET INCASSOFORMULIER 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]  
 
S����� � ���  
�������������������� 
��, ��� �.�., ������� ��� 
���� �� ������� �� ���� 

��� ������������ ������� �� ��� ������ �� �� 
������. Verstuur per post aan:  
 
Seniorenvereniging HN Ledenadministratie  
Beemsterstraat 4, 2131 ZB Hoofddorp. 

LID WORDEN? 
LedenAdmin@Sv-HN.nl  

AANMELDINGSFORMULIER SvHN 

Belastingaangifte 
2019 bij SvHN 
 
Namens het belastingteam  
van de SvHN wil ik u er op  
attenderen dat de belasting-
aangiftes over het jaar 2019 in  
maart 2020 weer van start gaan. 
 
 
Op de 4 maandagen in maart 2020  
( 2, 9, 16 en 23 ) zit het belastingteam weer voor u 
klaar om uw belastingaangifte over 2019 te  
verzorgen. 
 

U KUNT ZICH TOT   1 MAART 2020 TELEFONISCH  
OPGEVEN BIJ MW. TONY MULDER OP  

   023- 5635563 VAN MAANDAGS TOT EN MET  
   VRIJDAGS TUSSEN 17.00 UUR EN 18.00 UUR. 
 

Namens het belastingteam 

Iedere donderdagmiddag tussen 

14.00 en 17.00 uur geven de juristen 

van het Juridisch Loket daar 

gratis juridisch advies.  

Let op: hiervoor is een telefonische afspraak nodig. 

(0900-8020 €0,25 per minuut) Na telefonische afspraak 

bent u welkom in de Bibliotheek Hoofddorp Centrale. 
 

MEER INFO OP HTTPS://SV-HN.NL/ACTIVITEITEN/HLMRM   

Henk
Bijschrift
vanaf 1 februari tot 



Overheid verlaagt maximale collectiviteitskorting  

basisverzekering 

[meer info via WWW.SV-HN.NL/KORTING] 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de maximale collectiviteitskorting voor de basisverzekering landelijk verlaagd.  

De overheid stelt dat collectiviteitskortingen onvoldoende gerechtvaardigd worden door besparingen op zorgkos-

ten. De korting leidt tot een hogere kostprijs en wordt hierdoor feitelijk betaald door verzekerden die deze korting 

niet  krijgen. Dit is voor ons aanleiding om de kortingen die wij geven op de basisverzekering te herzien. 

Wat betekent dit voor uw collectieve afspraak? 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de korting van uw collectiviteit op de basisverzekering 2%. De korting op de aanvullende 

verzekering blijft hetzelfde. Hierin verandert dus niets.  

Wat betekent dit voor de premie voor 2020? 

Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Jaarlijks stellen wij de premie vast. Daarbij 

gaan we uit van de totale verwachte kosten, zonder een winstmarge. Vallen de kosten uiteindelijk lager uit dan          

verwacht? Dan besteden we dat geld aan nog betere zorg of we gebruiken het om een verdere premiestijging te  

beperken. De kortingsverlaging die wij moeten doorvoeren heeft een gunstig effect op de kostprijs van de basis-

verzekering en daarmee op de premie. Wat dit betekent voor de uiteindelijke premie die u betaalt, is ook afhanke-

lijk van de ontwikkeling van de zorgkosten en de doorrekening van de overheidsplannen die op Prinsjesdag bekend 

worden gemaakt. Rond half november informeren wij u en alle verzekeringnemers in uw collectiviteit over de 

nieuwe premie van 2020. De verandering in de collectieve korting van de basisverzekering nemen wij hierin mee. 
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De premies per 1 januari 2020 

Wij werken er hard aan de pre-

mies niet onnodig te laten  

stijgen. 

Dit doen we door samen met onze zorgaanbieders de zorg waar mogelijk zinniger te maken. Met zinnige zorg  

bedoelen wij: betere zorg voor de patiënt en lager kosten.  

De collectieve premies voor 2020 kunt u downloaden via onze website WWW.SV-HN.NL/KORTING: Premietabel 2020 

87712325 Iedereen = overzicht 2020, premie en kortingen op aanvullende verzekering. 

Aanmelden of wijzigen van de pakketsamenstelling kan tot en met 31 januari 2020.    
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BILJARTEN 

Alle doordeweekse dagen vanaf 12:30  uur . 

Zaal: Jeugd van Gisteren 

(Niet op de KIEN woensdagen) 

 

 

Wat?  Aodhán, Ierse en Schotse Folkmuziek  
Wanneer? 8 december 2019, 14.00 uur 
Waar?  Dorpshuis De Oude Waterwolf ,  
  Kromme Spieringweg 436, Vijfhuizen 

 
Wat?  Zang en dans met Theatergroep Radost 
Wanneer? 15 december 2019, 14.00 uur 
Waar? Gebouw van Pier K, Harmonieplein 2,   
 Nieuw-Vennep 

 
Wat?  Kerstconcert door vocaal sextet Maat 41 
Wanneer? 22 december 2019, 14.00 uur 
Waar?  Cultureel Centrum De Olm,  
 Olmenlaan 141, Zwanenburg 

 
Wat?  JOY4JAZZ met golden oldies 
Wanneer?  29 december 2019, 14.00 uur 
Waar?  De Jeugd van Gisteren,  
  Beemsterstraat 4, Hoofddorp 
 

Op onze website  
HTTPS://SV-HN.NL/ACTIVITEITEN/HLMRM  
vindt u meer informatie en het 
programma boekje najaar 2019. 

STICHTING VIER HET LEVEN 

Sinds september 2016 is Stichting Vier het Leven actief 
in de Haarlemmermeer.  

Steeds meer senioren en ouderen weten de weg naar 
theater en film (weer) te vinden, dankzij de vele vrijwil-
ligers van Vier het Leven. Zij halen hun gasten van huis 
op en samen gaat u een avond of een middag op stap. 
Soms met zijn tweeën, maar meestal met zijn drieën of 
vieren. Na afloop van de film of de voorstelling wordt u 
weer veilig naar huis gebracht. 

Ook in december en januari kunt u met Vier het Leven  
genieten van allerlei voorstellingen in de Meerse en het 
Oude Raadhuis.  

Een kleine greep:  
-op 12 december komt Gerard Cox naar de Meerse,  
-op 14 december is er een hartverwarmende show van 
het gezelschap South African Roadtrip,  
-en de 3JS kunt u zien op 20 december.  
-In Het Oude Raadhuis hoort u op 17 januari liedjes van 
Charles Aznavour,  
-in januari komt ook Ellen ten Damme naar de Meerse, 
en op een aantal vrijdagavonden kunt u naar de film in 
Pier K.  

 
Het programma is nog veel uitgebreider.  

Wilt u meer informatie over Vier het Leven, bel dan het 
landelijke telefoonnummer 035- 5245156,  

 mail naar info@4hetleven.nl  of  

bekijk het aanbod op www.4hetleven.nl  

 
U hoeft geen lid te worden; het programma krijgt u   
gratis thuisgestuurd. En ook als u een rollator heeft, 
bent u van harte welkom om mee te gaan!  
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Wat is de Zilverlijn? 

- De Zilverlijn is een speciale belservice voor   ouderen. 

- Deelnemers worden iedere week op een vast  dagdeel   

    gebeld door een van onze getrainde  vrijwilligers. 

- Vrijwilligers bieden een luisterend oor,  een gezellig  

     praatje of een goed gesprek.  

     Precies waar behoefte aan is. 

 

MEER INFO 

Neem contact met op via: 

088 344 2000 of vul het formulier in op 

HTTPS://WWW.OUDERENFONDS.NL/AANMELDENZILVERLIJN   

Maak voordelig  
kennis met  
SeniorWeb 

 

De digitale wereld maakt het leven leuker en     
makkelijker. SeniorWeb helpt u uw weg te vinden 
in de snel veranderende digitale wereld met tips 
en stap-voor-stapuitleg. Wilt u de voordelen van      
SeniorWeb zelf ervaren?  
Word proeflid en profiteer voor slechts € 10,-        
zes maanden lang van: 

 Hulp via internet, per telefoon of aan huis 

 2 x exclusieve informatie en tips in computer 
         tijdschrift Enter 

 Les aan huis, online of bij u in de buurt 

 Speciale ledennieuwsbrieven 

 Deskundige controle van verdachte mails 

Hoe werkt het proeflidmaat-
schap? 
Meld u voor slechts € 10,- aan 
via het online formulier en    
betaal uw proeflidmaatschap 
met iDEAL.  

Tijdens de proefperiode van zes maanden kunt u 
van alle ledendiensten gebruikmaken, net als een 
regulier lid (€ 33,- p.j.). Na zes maanden stopt het 
lidmaatschap automatisch.  
Het proeflidmaatschap kan alleen worden afge-
sloten door mensen die nog geen SeniorWeb-lid 
zijn, of die niet recentelijk een proeflidmaatschap     
hebben afgesloten.  

 Heeft u vragen? Bel ons op 030 - 276 99 65 . 

Over SeniorWeb 
SeniorWeb is een landelijke vereniging met 
150.000 leden. Al meer dan 20 jaar maken wij se-
nioren wegwijs in de snel veranderende digitale 
wereld. Onze leden geven ons daarvoor al jaren 
gemiddeld een 8! Daar zijn wij erg trots op. 

Meld u aan via:  
https://www.seniorweb.nl/proeflidmaatschap  
OF https://www.seniorweb.nl/lid-worden  



 
Zaterdag 9 november  

naar Buoni Amici,  
Concourslaan 3 in Hoofddorp 

Zondag 24 november  
naar de Polderboom,  

Marktplein 31 in Hoofddorp 

Maandag 9 december  
naar Parck,  

Frederikspark 2 in Haarlem 

24 december laten we vervallen  
dit i.v.m. kerstavond 

 

  

 

Donderdag 9 januari 

proeflokaal Bregje  

Rietkraag 2 in Beinsdorp 

 

Zondag 9 februari 

naar Joseph,  

Hoofdweg 728 in Hoofddorp 

Mocht er toch interesse zijn om de 24ste van de maand  
uit eten te gaan dan hoor ik dat graag van U. 

 

 Graag bijtijds bellen: N�� K������ 

023 56 391 24  ��  06 20 341 252 

  [K��� ���� ���� ���� �� ���.S�-HN.��] 
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Informa�e E E T C L U B 

 NIEUWJAARSRECEPTIE SvHN 

Op woensdag 8 januari 2020 hoopt de 
 Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord  

haar Nieuwjaars receptie te houden  
in het gebouw De Jeugd van Gisteren. 

 
Van 16.00 uur tot 18.00 uur bent u van harte welkom 
om met het bestuur het nieuwe jaar in te luiden on-
der het genot van een drankje en een hapje. 
Wij hopen u allen op deze dag te mogen begroeten. 
 

N���n� �e� �es�u�� 



 

 

In de bijdrage van november, op de website 
was het onderwerp 

DE KUNST VAN HET  MAKEN  
VAN DE JUISTE KEUZES.” 

De moeite waard om te lezen. 

 
�����://��-��.��/�������������/����   
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D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

Sociaal vitaal; Hét recept 
- Advertorial   –  

 

Blijf bewegen, blijf soepel en blijf fit door met leeftijdsgenoten één of meerdere keren per week gezellig te  

bewegen wanneer het jou uitkomt! 

Wat is sociaal vitaal? 
‘MeerActivity, gevestigd op Arnolduspark 13, zet zich vol in voor de 55+’er. Onze deskundige instructeurs houden bij 

de samenstelling van de les en of training rekening met de fysieke mogelijkheden van de leden en het feit dat het 

lichaam na velen jaren werken, sporten en genieten wat anders benadert dient te worden. Of dit nu tijdens één van 

de lessen is, bij een Fit45 groepstraining, een yoga les of als je zelfstandig in de fitness aan de gang wilt.  

Sociaal vitaal is hét recept om zo lang mogelijk vitaal te blijven! 

 

Doe vrijblijvend een keer mee! 
Sociale aspect 

Dat sporten goed voor je is behoeft geen uitleg. Maar naast de fysieke component is het ook vooral heel gezellig 

om samen met leeftijdsgenoten in een ongedwongen sfeer op een voor u geschikt moment te bewegen.  

De familiare sfeer is bij ‘MeerActivity heel belangrijk. Zo is er altijd een receptiemedewerker aanwezig, is de fit-

ness bemand in de ochtenden en avonden én zijn er groepslessen onder professionele begeleiding.   
 

Natuurlijk mag het sociale aspect niet ontbreken en wordt er na afloop van 

de les samen gezellig koffie gedronken. Ook wordt er regelmatig een extra 

activiteit georganiseerd. Speciaal voor iedereen die overdag tijd heeft zijn 

er speciale dal abonnementen en krijg je boven de 55 jaar   korting.  
 

Wilt u een keer meedoen om te kijken of het iets voor u is?  

Geen probleem! Bel van te voren eerst even met 023-5623514 of  

stuur een mail naar info@meersquash.nl en kom vrijblijvend langs. 
 

 
Contactgegevens 

‘MeerSquash & Activity 

Arnolduspark 13 - 2132CR - Hoofddorp 

info@meersquash.nl - 023-5623514 

Annemarie Erkelens en  

Wiwin Claassen  

“WIJ ZIJN ANNEMARIE EN WIWIN, DE 
TWEE INSTRUCTEURS VAN HET SOCIAAL 
VITAAL PROJECT BIJ 'MEERACTIVITY.  
WIJ ZETTEN ONS VIER KEER PER WEEK IN 
OM ONZE 55+'ERS FIT TE HOUDEN.  
ONS MOTTO IS GEZELLIGHEID, BLIJD-

SCHAP EN BEWEGEN MET   ELKAAR OP 
VROLIJKE MUZIEK!” 

(ALV 2020)   
De Algemene Leden Vergadering  

 
zal worden gehouden op  
woensdag 22 april 2020 

om 10.00 uur in  Jeugd van Gisteren. 
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Najaar 2014 kwam het toenmalige Kabinet van de Nederlanden tot het besef dat de zorgkosten voor een            

vergrijzend Nederland zodanig schrikbarend toenamen, dat er gevreesd diende te worden voor de betaal-
baarheid in de toekomst. Vandaar uit bedacht men een decentralisatie van het sijsteem waarbij de kosten en 
de verantwoordelijkheden voor de zorg grotendeels vanuit de Overheid overgeheveld werden naar de        
gemeenten. Dit onder het mom dat daarmee de kosten voor de Overheid sterk zouden verminderen en dat de 
burgers een betere zorgverlening zouden verkrijgen, omdat gemeente veel dichter bij de eigen burgers zou 
staan. Een fraai bedachte uitvlucht, maar het uiteindelijke doel was het doorvoeren van een forse bezuiniging 
op de zorgkosten. 

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

De balans van 5 jaar  
“Langer thuis blijven wonen”.    

[������� �� ������ 12] 

Aansluitend op deze overheveling van verantwoordelijkheden naar de gemeenten, werd er tegelijkertijd ook 
verordend dat mensen met een ziekte, ouderdomsproblemen of een handicap zo lang mogelijk in de eigen         
woning moesten verblijven, al of niet met behulp van mantelzorgers gerekruteerd uit de naaste familieleden 
en buren. Dit noemde men een participatie maatschappij waarin men elkaar verzorgde en ondersteunde. Een 
mooi verhaal wat nog extra beklemtoond werd met de verwijzing dat het de ouderen ten goede kwam, omdat 
de meest bejaarden er de voorkeur aan gaven om zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te verblijven, in 
plaats van opgenomen te worden in een zorginstelling. Daarbij kwam het extra goed uit dat dit tegelijkertijd 
de weg vrijmaakte om het aantal bedden in zorginstellingen sterk te verminderen en een aantal verzorgings-
huizen te sluiten. 

Over het algemeen genomen konden de ouderen volmondig instemmen met de verordening dat men zo lang   
mogelijk thuis moest blijven wonen, opname in een zorginstelling is niet iets waar men met enig verlangen 
naar uitkijkt. In ieder geval niet als men zelf de regie nog goed in handen heeft en alle huishoudelijke karwei-
tjes nog zelfstandig weet te klaren. Maar aan de andere kant zou men het toch wel op prijs stellen, als er  
enige zekerheid geboden werd over een passende opvang als het thuis blijven wonen echt niet meer verant-
woord is, een zekerheid die vooral ten opzichte van alleenstaanden met node wordt gemist.  

 
Daarvoor zijn wat verslagen door genomen en is er enig navraag gedaan bij mensen die wat ervaring hebben 
opgedaan met het langer thuis blijven wonen. Dit laatste verschafte mij het gevoel dat de direct betrokkenen 
goed weten om te gaan met deze regeling en de meesten er zich zeer wel bij voelen, al komt er wel duidelijk 
uit naar voren dat het een behoorlijke wissel trekt op de hulpverleners en mantelzorgers, vooral als deze zelf 
ook niet meer tot de jongsten behoren. Daarnaast heb ik vrij veelvuldig ervaren dat ouderen zich niet graag 
als klagers laten ervaren en dat wat goed gaat sterk op te hemelen en de minder prettige ervaringen voor 
zich te houden. Dit doet mij voorzichtig zijn met het vaststellen van een conclusie, maar het is geruststellend 
dat de tevredenheid overheerst. 

Deze tevredenheid belet echter niet dat er zich ook minder goed lopende resultaten laten waarnemen.  
Overduidelijk komt naar voren dat er ouderen zijn, die echt wel hulp en aandacht behoeven maar dit nog niet 
in een voldoende mate verkrijgen. Deels omdat zij de juiste weg naar de hulpverlening niet weten te vinden 
en daarbij ook niet op weg worden geholpen, maar ook vanwege valse schaamte of een vorm van vraag-
verlegenheid. In dit verband heeft “de stichting Meerwaarde” in het verleden een zeer gewaardeerde actie 
ondernomen, met het oproepen van vrijwilligers die ouderen in de leeftijd van 80 jaar gingen bezoeken met 
de bedoeling of   deze gebaat zouden zijn bij hulp en aandacht vanuit een hulporganisatie. Een goed en      
welkom initiatief waarbij het alleen spijtig was dat men zich beperkte tot de leeftijd van 80 jaar, want daaron-
der en boven bevindt zich ook nog een grote schare bejaarden die het ook moeilijk hebben om zicht te hand-
haven of naar behoren te verzorgen. 

INMIDDELS IS HET LANGER THUIS BLIJVEN WONEN 5 JAAR VAN KRACHT, DUS HOOG TIJD OM EENS EEN TUSSENBALANS OP TE  



 

Dit laatste wordt duidelijk onderstreept door de algemene klacht vanuit de     
ziekenhuizen, dat daar te veel ziekenhuisbedden bezet worden gehouden door 
ouderen die voor het ziekenhuis uitbehandeld zijn, maar daar niet uit ontslagen 
kunnen  worden omdat zij thuis niet de gewenste ondersteuning en opvang ver-
krijgen voor een  benodigde herstelperiode. Dit leidt tot een zeer  ongewenst  
bezet houden van dure ziekenhuisbedden, wat in het verleden opgelost werd 
door een tijdelijke  overplaatsing naar een verzorgings- of verpleeghuis voor een 
verder herstel. Met de invoering  van het langer thuis blijven wonen, zijn echter 
het aantal bedden in verzorgings- en verpleeghuizen drastisch verminderd, met 
als gevolg dat het doorzenden van herstellende patiënten naar deze zorginstellingen niet meer mogelijk is. 
Een zeer kwalijke zaak vooral waar het hoogbejaarden en alleenstaande thuiswonenden betreft, maar wat 
ook de werkdruk in de ziekenhuizen niet ten goede komt. Dit ziekenhuis probleem geeft aan dat de beoogde 
kostenbesparingen, met het langer thuis blijven wonen en de sterke vermindering van opname in een zorgin-
stelling, een duidelijke keerzijde kent, wat landelijk mogelijk tot een stevige en minder welkome verhoging 
van kosten gaat leiden.  
Het tegendeel van het beoogde. 

 

Een slecht vooruitzicht voor de toekomst ten opzichte van het langer thuis       
blijven wonen is de verwachting dat het benodigde aantal Mantelzorgers, als 
steunpilaren voor de oudere thuiswonenden, de komende jaren met zo 40% 
zal verminderen en dat deze door de band genomen ook nog eens een hogere 
leeftijd zullen hebben. Een leeftijd waarbij deze mantelzorgers zelf ook steeds 
zorgbehoeftiger gaan worden. Geen gunstig perspectief want daarmee zal het 
langer thuis wonen een steeds lastigere opgave worden, omdat burenhulp 
een leuk bedacht alternatief blijkt te zijn, wat in de praktijk maar zeer  
sporadisch een    invulling verkrijgt. 

Het wordt dus hoog tijd dat onze overheid gaat uitzien naar passende oplossingen, mogelijk naar het  
promoten van wooncomplexen voorzien van zelfstandige en betaalbare woonruimten waarin plaats is voor 
zowel alleenstaanden als voor echtparen. Daarin kunnen dan de bejaarden worden opgevangen, waarvoor 
het geheel zelfstandig een huishouden voeren net een stap te ver is geworden. Een dergelijke opvang dient 
dan wel voorzien te worden van een zorgpost voorzien van een verpleegkundige en enkele zorgverleners die 
waar nodig een helpende hand kunnen toesteken. Het behoort beslist geen nieuw soort verzorgingshuis te 
worden, maar bovenal een complex waarin mensen kunnen worden opgevangen, die nog in staat zijn het  
eigen huishouden te besturen, maar zich op  de achtergrond verzekerd willen weten van hulp en ondersteu-
ning als de nood aan de man komt. 

Tot besluit nog even terugkomend bij het opmaken van de balans, daarbij zou voor mij een mager zesje aan 
het huidige functioneren van de ingevoerde verordening van het langer thuis blijven wonen kunnen worden 
toegekend, maar indien er in de komende jaren geen aanvullende maatregelen doorgevoerd gaan worden, 
kon dat wel eens teruglopen naar een armzalig viertje. 
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[������� ��� ������ 11]  

 

De oplossing van de  woordzoeker OMKADEN  

F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

MET ALS GEVOLG DAT 
HET DOORZENDEN VAN  

HERSTELLENDE PATIËN-

TEN NAAR DEZE ZORGIN-

STELLINGEN NIET MEER 
MOGELIJK IS.  
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15 januari ‘20 

Aanvangstijd 13.30 uur 
Zaal open 12.30 uur 

“De Jeugd van Gisteren” 

KERST-KIENEN 

18 DECEMBER ‘19 

  Aanvangstijd 13.00 uur      

  Zaal open 12.00 uur 

   “De Jeugd van Gisteren” 

WWW. SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 

Heeft u vragen over zorg, geldzaken, 

werk, gezin, gezondheid, wonen of  

activiteiten in uw buurt?   

BILJARTEN 

KOERSBAL 

Woensdagmiddag  

vanaf  13:30 uur 

(Niet op de KIEN woensdagen) 

            KLAVERJASSEN 

 

    Donderdag 

        vanaf  13:30 tot 16:30 uur 

KIENEN 
Het kienen is, na een zomer pauze, weer begonnen.  
Zoals u weet vindt het kienen plaats op iederederde  woensdag van de maand. Het is er altijd een 
gezellige boel. Mocht u nog nooit met het kienen meegedaan hebben, dan stel ik voor dat u eens 
komt kijken. 
De winter staat voor de deur, meestal een sombere tijd, maar het kienen kan u opvrolijken. Neem 
uw buurman/buurvrouw ook mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!  
En u kunt fantastische prijzen winnen. 
 

KERST KIENEN 
Met het einde van het jaar in zicht organiseert het Kienteam een speciale KERST KIEN middag en wel 
op woensdagmiddag 18 december. 
Let op! Voor deze gelegenheid is de zaal een half uur eerder open, namelijk om 12.00 uur. Het kienen 
start dan om 13.00 uur. 
Wees er op tijd bij, het wordt een heel gezellige middag! 
 

Kienen in 2020 (iedere 3e woensdag vd maand, zaal open om 12.30 uur, start 13.30 uur) 

 
[ZIE VOOR DATA  OOK IN DE “AGENDA” OP ONZE WEBSITE EN INFOBLAD] 

 

Het Kienteam wenst u heel fijne feestdagen toe en een gezond 2020! 
 
Namens het Kienteam,  A����� B���m�� 
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ALGEMEEN COORDINATOR 

ACTIVITEITEN 

Christine Veling 023-56 51 138 

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 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) 

 

56 39  124 

56 30 905 

Donderdag-

ochtend    

Wandelen   

(Neem eerst contact op!) 

Diana van den Ban 56 30 905 

 Museumbezoek vacant  

 

 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 

UW BIJDRAGE VOOR ONS    

INFOBLAD GRAAG VOOR  

DE 15E VAN DE ONEVEN 

MAAND NAAR    

REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL.  

UITGAVE :                            

EVEN MAANDEN (6X PJ.) 

ONTWERP/OPMAAK : HPW PRODUCTION 

DRUK :                    BLADNL 

 

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 ech-
ter wel. Daarom is het nodig een “Solidariteitsfonds” 
te vormen, 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 

PER POST: 

                    SENIORENVERENIGING HLMRMEER NOORD 

                    BEEMSTERSTRAAT 4, 2131 ZB HOOFDDORP 

BANKREKENING: 

NL50 RABO 0307 9707 60 

T.N.V.  SENIORENVERENIGING HAARLEMMERMEER NRD 

                 

                      www.Sv-HN.nl  /  www.Bus.Sv-hn.nl 

[I����������� K�K A��������: 647 740 74] 

INFOBLAD “MEER - SENIOREN” 

REDACTIE TEAM MAIL: REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL 

 

 VOLGENDE UITGAVE BEGIN FEBRUARI 2020 


