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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 

VACATURE  

voor  

2 CHAUFFEURS (V/M) 

VOOR ONZE  

SENIOREN  

BUS      
     
                             [MEER OP PAGINA 5] 

Woensdag 22 april ‘20 10:00 uur 

Alle informatie voor de ALV leest u  

in het midden van dit blad.  

LEES HET ACTUELE 

NIEUWS OVER HET  

CORONAVIRUS  

wat betreft  

JvG en SvHN 

op www.sv-hn.nl 

DE ONZICHTBARE VIJAND HOUDT ONS ALLEN IN ZIJN GREEP  

MET ZICHTBARE GEVOLGEN. 

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN STOP GEZET 

TOT NADER BERICHT! 
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Beste mensen, 

Wat zitten we in een moeilijke periode. 
Onzeker hoe het morgen, laat staan volgende week of maand, zal gaan. 
De redactie had het blad met geplande activiteiten klaar liggen voor de drukker. 

Maar dan? Is het wel verstandig om het blad rond te laten brengen door onze           

bezorgers? Het zijn juist deze mensen die in de risicogroep vallen om besmet te    

worden. 

Wij hebben het bestuur voorgelegd om het blad NIET te laten drukken maar wel in aangepaste vorm 

digitaal aan u toe te sturen.  Ook leden die het blad normaal in de brievenbus krijgen en in de leden-

administratie een e-mailadres hebben opgegeven, kregen nu een digitale nieuwsbrief met een link 

naar ons infoblad op onze website. Daardoor bereiken we bijna alle leden met het laatste nieuws. 

Veel activiteiten gaan niet door. Deze zijn  of verplaatst of vervallen. 

Op de website hebben wij een speciale pagina met het laatste “Corona nieuws”. 

Wij hopen dat wij u hiermee toch van dienst zijn.  

Misschien kunnen wij het juni/juli blad wel weer op een normale manier bij u brengen. Dat zou mooi 

zijn want dan hebben wij ook in 2020 een bevrijding te vieren. 

                                                                                  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 

Door: 
C�������� V����� 

����������@��-��.�� 

[Geschreven 19-3-20] 

Geachte lezers, 
 

Bij het ontvangen van dit blad is het inmiddels april, maar bij het schrijven van dit stuk is het nog maar 
half maart; we hebben een zeer natte periode achter de rug, om nog maar te zwijgen over de dreiging 
van het Coronavirus. 
In verband daarmee wordt het bestuur geconfronteerd met vragen van onze vrijwilligers of het wel 
verantwoord is om de activiteiten in de Jeugd van Gisteren door te laten gaan. Voor zover ik nu weet 
heeft het virus ons, hier in Hoofddorp nog niet bereikt, maar of dat in april, ten tijde van het verschijnen 
van ons infoblad, nog steeds zo is kan ik niet voorspellen. Want wanneer ben je besmet met het virus? 
Als je een beetje hoest of niest, is dat dan meteen ernstig of gewoon een koudje? 
Een telefoontje naar het IRVM heeft ook geen licht in de duisternis kunnen werpen. Degene die mij te 
woord stond zei na overleg met een collega dat het per gelegenheid bekeken moest worden en dat men 
op zijn/haar gezonde verstand en instinct moest afgaan.  
Laten we maar hopen dat het virus aan ons voorbij zal gaan 
 

Zoals reeds eerder gemeld, treedt onze secretaris, de heer Rien Haak, in april af. Ons bestuur heeft een 
nieuwe secretaris gevonden  in de persoon van Mw. Hanne van der Linden. Zij heeft al een paar  be-
stuursvergaderingen meegelopen. Verderop treft u een interview met haar aan. (#3) 
Verder deel ik u mee dat onze ledenadministratrice, Mw. Ans Terpoorten-Lauret, wegens omstandighe-
den stopt met haar bestuursfunctie en ledenadministratie. Gelukkig heeft de heer Folkert Weiland zich 
bereid verklaard de ledenadministratie van haar over te nemen. Hij zal echter, op eigen verzoek,  geen 
deel uitmaken van het bestuur.  
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MET HANNE VAN DER LINDEN 
DOOR CHRISTINE VELING 
 

Hanne wordt onze nieuwe secretaris. 
Op mijn vragen wie ze is en wat zij zoals heeft gedaan in haar leven 
volgt onderstaand haar verhaal. 
 

Zij is geboren in leiden en getogen in Haarlem. Heeft 3 kinderen en 4 
klein-kinderen. Begonnen als privé- secretaresse van de directeur Personeelsza-
ken bij de KLM en vervolgens medisch secretaresse bij een Medisch Control     
Bureau in Haarlem, sloeg zij  na enkele jaren haar vleugels uit en vertrok naar 
Amerika.  Daar begeleidde ze als counselor in een zomerkamp in New Jersey   
kinderen uit zwak sociale milieus. 
Na een jaar terug in Nederland volgde zij een opleiding als Humanistische        
Vormingswerker en gaf als zodanig les in de laatste klas van basisscholen. Aan de 
Universiteit voor Humanistiek studeerde zij voor Humanistisch Geestelijk Raads-
vrouw en heeft als zodanig in de Huizen van Bewaring in Amsterdam gewerkt. Na enkele jaren, na een 
opleiding “Personeel en Arbeid” aan de Sociale Academie te Amsterdam   werd zij als arbeidsconsulent 
bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in Amsterdam  aangesteld. Na 6 jaar wisselde ze haar functie aldaar 
in om de overstap naar coördinator  bij de Stichting Vluchtelingenwerk in Amstelveen te maken. Omdat 
na een aantal jaren haar functie bij de Stichting Vluchtelingenwerk door de Gemeente werd                 
wegbezuinigd moest zij omzien naar ander werk. Dat werd uiteindelijk ambulante jongerenhulpverlener 
voor jongeren met meervoudige problematiek bij de Stichting Meerwaarde. Tevens zat was zij lid van de     
Ondernemingsraad. Ze werkte  daar tot aan  haar pensioennering. 
Daarna begeleidde zij jongvolwassenen met autisme naar zelfstandig wonen. Toen dit project positief 
was afgerond werd zij vervolgens lid van de Participatieraad van de Gemeente. Na 4 jaar stelde zij zich 
niet herkiesbaar en had zodoende tijd vrij om naar iets anders om te zien. 
 

De noodoproep voor een secretaris bij de SvHN  in het infoblad trok haar aandacht en dat beantwoorde 
aan haar wens om zich voor de maatschappij, met name de Senioren, te willen inzetten. 
Een indrukwekkende staat van dienst. Allerlei aspecten van de hulpverlening heeft haar gemaakt tot de     
persoon die ze nu is, met haar kennis en ervaring op breed terrein. 
 
Hanne, we zijn erg blij dat je deel wilt gaan uitmaken van ons bestuur en zijn er van overtuigd dat je van 
grote meerwaarde voor ons bent.  
Van harte welkom!  
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Diverse 

Wegens prive omstandigheden moet Ans Terpoorten haar  
Bestuursfunctie en de ledenadministratie beëindigen.  
Wij danken Ans, ook hier, voor haar jarenlange inzet voor o.a. al bij 

de ANBO en tot nu voor onze vereniging. Wij zijn haar erg dankbaar voor   
alles wat ze in al die jaren heeft gedaan.     
 

Ook willen wij hier Rien Haak bedanken voor zijn jaren lange inzet 
voor onze senioren. Vanaf 22-4-20 stopt Rien met zijn werk als     
secretaris.                                                               [HPW] 

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. 

Neem contact met op via: 

088 344 2000 of vul het formulier in op   

https://www.ouderenfonds.nl/

activiteiten/zilverlijn  “MANTELZORG & MEER“  

IS ER VOOR U, OOK NU! 

Wij helpen u graag! Zo mogelijk met een vrijwilliger of via 
andere mogelijkheden! 

020-5127250 of info@mantelzorgenmeer.nl (09.00 – 17.00 uur) 

[Menu /activiteiten/hlmrm op www.sv-hn.nl] 
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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  

 

 

SVHN HEEFT VACATURES VOOR ONZE SENIOREN BUS. 

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR  

2 CHAUFFEURS VOOR ONZE BUS 

Onze Mercedes Sprinter bus rijdt van maandag t/m vrij-

dag tussen 8:30 en 17:00 uur van deur tot deur, voor 

leden en niet leden, van thuis naar een gewenst adres 

en eventueel weer naar thuis. Eén van de adressen is 

de Jeugd van Gisteren waar de activiteiten van SvHN 

plaats vinden. 

Wat wordt er van u verwacht: 

 u heeft, uiteraard, een rijbewijs, 

 u kunt rijden in een Mercedes Sprinter bus, 

 u bent bereid om eens in de 8 weken  

4 x te worden ingepland voor een dag van 

8:00/17:00 uur, 

 u bent hulpvaardig, indien nodig, bij het in en uit-

stappen van onze reizigers. 

Wij zien uit naar uw aanmelding! 

 

NEEM CONTACT OP MET: 

INEKE VAN DER GEEST 

MAIL: BUSINFO@SV-HN.NL 

TEL. : 023 5632646 
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OPFRIS CURSUS RIJVAARDIGHEID VOOR OUDEREN VANAF 60 JAAR. 

Voor de eerste keer dit jaar organiseert De SVHN in samenwerking met  
Veilig Verkeer Nederland (VVN ) weer een cursus op twee woensdagen,  
namelijk 6 mei en op 27 mei van 09.00 uur tot 12.00 uur. 

Je moet dus beide woensdagen aanwezig kunnen zijn. 

Het programma is als volgt: 

 De eerste ochtend wordt de theorie behandeld aan de hand van een naslagboek, dat bij aanvang wordt 
uitgereikt. 

 De tweede ochtend wordt de theorie via vragen en antwoorden toegelicht. Na afloop van de cursus ont-
vangt u een certificaat. Dit is een training, waarbij je rijbewijs niet ter discussie staat. 

Tevens is er gelegenheid om tussen 6 mei en 27 mei in je eigen auto je rijvaardigheid te laten testen. U kunt 
hier op de eerste ochtend een afspraak over maken met de rijinstructeur. Speciaal opgeleide rijinstructeurs 
rijden mee en bespreken na afloop het verloop hiervan. Je wordt thuis opgehaald en ook weer teruggebracht. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

De cursus wordt gegeven in ons gebouw de Jeugd van Gisteren, Beemsterstraat 4, 2132 ZB Hoofddorp. 

Er is veel interesse voor de cursus, wacht niet te lang met aanmelden voor 25 april aanstaande bij: 

Rien Haak, 

      023 56 11 625       /     haak.rien1@gmail.com  



JAARVERSLAG 2019 Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD 

Dit is het vierde jaar van onze vereniging. 
Er werd een nieuwe ledenpas uitgegeven voor twee jaar, namelijk voor 2019 en 2020. 
Het aantal leden in 2019 is gedaald van 1098 naar 993. 
 
De cursus filosofie werd afgerond en was een succes. Een vervolg cursus werd niet gestart. 
Onze voorzitter Christine Veling treedt ook tijdelijk op als coördinator activiteitenbegeleiders. 
 
Dit jaar liep het huurcontact( retributie ) van de Jeugd van Gisteren met de gemeente af. Het huurcontract is       
verlengd voor 5 jaar. Het aantal dagdelen is van 10 teruggegaan naar 9. De huurprijs voor onze vereniging is daar-
door niet verhoogd en daarmede behoefde ook de contributie voor onze leden niet verhoogd te worden. 
 
Meer reclame op de bus is nog steeds niet gelukt. Niet leden kunnen ook van de bus gebruik maken. 
De coördinator van de bus de heer Ton Versteeg is helaas overleden. Zijn functie is overgenomen door mevrouw 
Ineke van der Geest. 
 
Er werd 1 keer een opfriscursus autorijden voor ouderen georganiseerd. Daar was veel belangstelling voor. 
Dit jaar bestaat de Stichting De Jeugd van Gisteren 30 jaar. 

Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD  
 
AGENDA VOOR DE ALV OP 22-04-2020. 
AANVANG 10.00 uur 

1. Opening vergadering. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Mededelingen.  
4. In – en uitgaande post. 
5. Verslag vergadering 24-04-2019. 
6. Jaarverslag 2019. 
7. Financiën 

  a- Jaarverslag 2019. 
  b- Begroting 2020. 
  c- Verslag kascontrolecommissie  
  d-  Aanstellen kascontrolecommissie 2020 

8. Bestuurssamenstelling: 
  a– Toelichting Bestuur 
  b– Aftredende secretaris Dhr. Rien Haak 
    Aanstellen nieuwe secretaris Mw. Hanna van der Linden 
  c– Aftredende bestuurslid/Ledenadministratie Mw. Ans Terpoorten-Lauret 
    Ledenadministratie wordt overgenomen door  
    Dhr. Folkert Weiland (Geen bestuurslid)  

9. Reserve. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 

Door: R��� H��� 
����������@��-��.�� 
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ALGEMENE  

LEDEN 

VERGADERING 

22  APRIL 2020 

AANVANG:  10 UUR 

JEUGD VAN GISTEREN 

[>>������� [ALV 2] 

Samenstelling bestuur vanaf 22-04-2020 

Voorzitter:    Mw. Christine Veling. 
Secretaris:    Mw. Hanna van der Linden. 
Penningmeester: Dhr. Henk Zijlmans. 

 
Geen bestuur: 

Ledenadministratie:  
                Dhr. Folkert Weiland. 

Coördinator Activiteiten: vacant  
        (aanspreekpunt Mw. Christine Veling) 

Coördinator Senioren Bus:  
                Mw. Ineke van der Geest.  
 
Redactie “Meer-Senioren” & Website 
                Dhr. Henk P. van der Werf. 

VOLMACHTFORMULIER IS TE VERKRIJGEN IN 

DE JEUGD VAN GISTEREN EN OP DE WEBSITE 

[MENU BESTUUR/DOCUMENTEN 2020] 



Door: R��� H��� 
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[vervolg JAARVERSLAG 2019) 

[ >>VERVOLG OP PAGINA ALV 3]  

VERSLAG Algemene Leden Vergadering 24-04-2019 Seniorenvereniging HLMRMEER NOORD 

 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Hierna worden met een minuut stilte alle leden herdacht, die dit jaar zijn overleden. 

2. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen. 
De huurbetaling aan de Jeugd van Gisteren wordt niet verhoogd. De huurtermijn wordt vijf jaar. De huur 
( retributie ) wordt door de gemeente wel verhoogd, maar de JVG heeft nog voldoende reserves. Mevrouw 
Tineke Peperkoorn heeft per brief laten weten per 1 mei 2019 af te treden als voorzitter van de JVG in verband 
met  persoonlijke omstandigheden. Mevrouw Thea van Breukelen zal deze functie voorlopig waarnemen. De 
samenwerking met de JVG verloopt goed, 

4. In – uitgaande post. 
Er is geen in- en – uitgaande post.  

5. Verslag van de Algemene ledenvergadering 28-03-2018. 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  

6. Jaarverslag 2018.  
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

7. Financiën. 
- De penningmeester bespreekt het jaarverslag en de begroting. Het resultaat over 2018 is positief. Op een 
vraag van de heer Boon over de huurverhoging in de begroting wordt geantwoord, dat deze verhoging niet 
meer nodig is.  
- Het aantal busritten is in de afgelopen jaren steeds verder gestegen. 
- De kascommissie, bestaande uit mevrouw Boon en mevrouw Rijpkema, verklaart zich akkoord met de jaar-
stukken. Er wordt decharge verleend en hiermede zijn de financiële stukken de begroting 2019 goedgekeurd. 
De kascontrole commissie voor de ALV in 2020 zal bestaan uit mevrouw Rijpkema en de heer Faber. 
- Er wordt opnieuw gemeld, dat er een vacature is voor een advertentiebeheerder met name voor reclame op 
de bus. 
- Er is een aanzienlijk aantal leden, die de contributie voor het lopende jaar nog niet hebben betaald.  
Er volgt nog een keer een brief met het verzoek tot betaling.  
Bij niet betalen zullen zij als lid worden geschrapt.  

Ter gelegenheid hiervan kreeg iedere bezoeker in de feestweek een gebakje aangeboden. 
Er is het afgelopen jaar goed samengewerkt met de Jeugd van Gisteren. Gezamenlijk is op 21 december een kerst 
inloopmiddag voor eenzame ouderen georganiseerd. Deze bijeenkomst werd goed bezocht. Er zijn twee bijeenkom-
sten in januari geweest en slecht bezocht. Wegens geringe belangstelling zijn de inloopochtenden inmiddels ge-
stopt 
 
De heer Floor Calandt heeft zijn bestuursfunctie na 23 jaar neergelegd. Tijdens de ALV in april 2019 werd uitgebreid 
afscheid van hem genomen. Hij blijft nog wel zijn artikelen in de MEER-SENIOREN schrijven. 
Onze secretaris Rien Haak heeft medegedeeld volgend jaar te stoppen met zijn functie. Er zijn meerdere oproepen 
gedaan voor een vervanger. Uiteindelijk hebben zich  enige kandidaten gemeld. Hieruit zal door het bestuur een 
keuze worden gemaakt. 
 
In het afgelopen jaar is een goede samenwerking ontstaan met de andere seniorenorganisaties SVHZ, KBO/ PCOB  . 
De samenwerking zal volgend jaar worden voortgezet. 
De Stichting Seniorenraad is vorig jaar per 1 augustus opgeheven. 
 
De “Meer Voor elkaar” netwerk bijeenkomsten van de gemeente zijn bijgewoond. Door middel van presentaties kan 
men kennismaken met andere hulp verlenende organisaties voor ouderen maar ook voor jongeren en gehandicap-
ten. 
 
Het jaar 2020 is inmiddels van start gegaan. Wij gaan door met dezelfde inzet als vorig jaar.  



 

FINANCIEEL 
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Door:  H��� Z������� 

��������������@��-��.�� 

8. Bestuurssamenstelling.  
De voorzitter geeft een toelichting op de samenstelling, de heer Floor Calandt treedt af als bestuurslid en 
heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Hij heeft 23 jaar de functie van zorg, welzijn en belangenbehartiging   
vervuld. Er wordt dan ook uitgebreid afscheid van hem genomen met enorm veel dank voor het vele werk, 
dat hij in al die jaren voor de vereniging heeft gedaan. 
De vacature wordt niet ingevuld. Het bestuur gaat door met vier personen. 
De heer Rien Haak stopt bij de volgende ALV in 2020 als bestuurslid en secretaris, Er wordt een opvolger 
gezocht. 
Mevrouw Ans Ter Poorten is lid geworden van de Participatieraad, 

9. Reserve. Dit agendapunt wordt niet gebruikt. 
10. Rondvraag. 

Mevrouw Bloemendal pleit voor een andere wijze van betalen in de bus. Contant klein geld wordt steeds min-
der gebruikt. 

11. Sluiting. 
De vergadering spreekt zijn waardering uit voor het werk van het bestuur in het afgelopen jaar.  
De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering. 

[vervolg VERSLAG ALV SvHN 24-04-2019] 
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FINANCIEEL: Resultaten 2019 / Begroting 2020 
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A l geruime tijd is men wereldwijd in de ban van het coronavirus, een virus dat niet alleen een gevaar    
oplevert voor de volksgezondheid maar ook ernstige schade berokkent aan de wereldeconomie. Beide      
gevolgtrekkingen zullen ook ons als senioren gaan treffen en dat doet het mij wenselijk voorkomen er in mijn 
maandelijks rubriekje enige aandacht naar uit te laten gaan. Daarmee begeef ik mij waarschijnlijk op glad ijs 
vanwege een onvoldoende kennis van zowel de economie als van de aan een besmetting verbonden gezond-
heidsaspecten.  

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 

Een klein virusje als grote verstoorder.       

Mijn inbreng zal dan ook zeer oppervlakkig zijn, vooral omdat ik er mij van bewust ben dat de kijk op het  
coronavirus voor een ieder van ons weer andere gevoelens zal oproepen en per dag kan veranderen.      
Niemand zal reikhalzend uitzien naar een besmetting met het virus of een paar weken quarantaine in de   
eigen woning, maar daarnaast zullen de meeste nog wat jongere senioren meer  aandacht hebben voor een 
eventuele verstoring van de vakantieplannen en de uitstapjes met de kleinkinderen, dan dat zij zich          
bekommeren om een ziekbed. Bij de oudere senioren zal dit laatste echter een veel belangrijkere factor zijn, 
daar men zich bewust is van een toenemende kwetsbaarheid wat hen minder goed bestand maakt tegen een 
besmetting door een virus en in het bijzonder door het coronavirus. Virussen vormen jaarlijks een ernstige 
bedreiging voor hoger bejaarden en chronisch zieken, met alle nare gevolgen van dien. Dit is echter een 
eeuwenoude natuurwet waar weinig tegen in te brengen valt. Wees daar op bedacht en neem de benodigde 
voorzorgsmaatregelen, dan valt er ook met dit virus wel weer te leven. 

Wat is het coronavirus?  

Het coronavirus is op zichzelf geen nieuw virus. Het kwam al voor in 2 andere hoedanigheden, beter bekend 
als het MERS-virus en het SARS-virus. Halverwege de maand december 2019 is er in China een nieuwe 
vorm van het coronavirus opgetreden. Ondanks dat de ziekte op zich, voortkomende uit het coronavirus, niet 
gevaarlijker schijnt te zijn dan een meer bekende griepvirus, is er toch een grote onrust ontstaan. Dit komt 
omdat er nog weinig over dit virus bekend is en er nog geen betrouwbare afweermiddelen tegen het virus 
ter beschikking staan. Omvangrijke gebieden worden afgesloten van de buitenwereld en in Nederland    
worden vermoedelijke patiënten verplicht in quarantaine geplaatst om een verdere besmetting te          
voorkomen, terwijl alle senioren aangeraden wordt om zoveel        
mogelijk thuis te blijven en contacten met familieleden tot het hoogst 
noodzakelijk te beperken. 

Waar komt de naam van dit virus vandaan?  

Het coronavirus dankt zijn naam aan zijn vorm. Wanneer het virus  
onder een elektronenmicroscoop wordt gelegd, zie je een bolletje met 
uitsteeksels. Deze vorm heeft iets weg van een kroon en kreeg daarom de hier voor geldende Latijnse 
naam: corona.  De huidige ellende met dit nieuwe virus had zijn oorsprong in de regio Wuhan in China waar 
men half december 2019 geconfronteerd werd met een uitbraak van dit nieuwe virus. Dit virus kan de ziekte 
COVID-19 veroorzaken en heeft zich inmiddels al wereldwijd verspreid, ook in Nederland is dat aan de orde.  

De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, 
worden er naarstig maatregelen getroffen om een verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te 
vertragen, maar zo maar een halt toeroepen is een vrijwel onmogelijke opgave. Dat zal pas mogelijk zijn als 
het overgrote deel van de wereldbevolking besmet is geweest door het coronavirus, Zodra dit gebeurd is zal 
er op een grote schaal een vorm van immuniteit tegen het virus zijn ontstaan en is het grootste gevaar ge-
weken gaan. Zit u daaromtrent met vragen, neem dan contact op via  0800-1351. Een  telefoonnummer wat 
dagelijks van 8:00 tot 00 uur te bereiken valt. 

terwijl alle senioren 

aangeraden wordt om 

zoveel mogelijk thuis 

te blijven 
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De belangrijkste maatregelen die een ieder voor zichzelf  kan nemen om een verdere verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen zijn: 

 Was je handen regelmatig 
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
 Gebruik papieren zakdoekjes 
 Geen handen schudden 
 Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt 
 
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.  
Het is dus altijd belangrijk om deze zoveel mogelijk op te volgen. 
 

Wetenswaardigheden over het coronavirus. 

Mensen getroffen door het nieuwe coronavirus hebben luchtwegklachten en koorts. Merkbaar aan hoesten  
of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt daarin af van de bekende coronavirussen die bij mensen 
voorkomen. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar en er wordt van uitgegaan dat één ziek persoon 
gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij of zij het virus zal versprei-
den. Veronderstelt wordt dat de coronavirussen hun oorsprong hebben in het  Midden Oosten en Azië, met 
kamelen als de vermoedelijke verspreiders. Ondanks dit laatste wordt het toch onwaarschijnlijk geacht dat 
het virus van dier op mens overgebracht kan worden. 

In Nederland is het coronavirus inmiddels al bij meerdere mensen aangetoond. Het was de bedoeling dat bij 
patiënten in Nederland nauwkeurig in kaart gebracht zou worden met wie de patiënt contact heeft gehad, om 
de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden. Helaas kan daar ten gevolge van de vele 
ziektemeldingen en de onduidelijkheid over de mogelijke en vele haarden van besmetting geen volledige          
invulling aangegeven worden en dat bemoeilijkt helaas de preventie in een ernstige mate.  

Bestrijdingsmaatregelen. 

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu     doorlopend geïnformeerd over de laatste stand van zaken en 
de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen laboratoria in heel 
Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen 
hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. 
Alle GGD ’s en  ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een pa-
tiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden. 

Heeft u verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? 

 
Blijf dan thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. U hoeft de 
huisarts niet te bellen, want uw klachten zijn maar mild. Verhevigen de klachten en loopt de koorts tot boven 
de 38 graden Celsius op en gaat het ademhalen wat moeilijker, bel dan wel de huisarts of huisartsenpost. 
Maar hopelijk blijft u dit laatste bespaart en kunt u zich onbekommerd voorbereiden op een wat aangename-
re zomertijd.                                                                                                                                                                                                                                                
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Blijf dan 

thuis, ziek uit 

en zorg dat u 

anderen niet 

besmet.  
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Donderdag 9 april  naar  
De Parel, Leimuiderdijk 364 in Leimuiderbrug 

Zaterdag 9 mei naar  
de Jonge Heertjes Raadhuisplein 16 in Aalsmeer 

Dinsdag 9 juni naar 
de Molenplas, Waertmolenpad Haarlem Schalkwijk 

 

Graag bijtijd bellen naar N. Kerkman,  
     023 5639124.  

[KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.SV-HN.NL] 

Woensdag en  

donderdagmiddag 

TEKENEN 

EN SCHILDEREN 

 

Maandag vanaf 10:00 uur 

Op dinsdagmiddag  

en 

op vrijdagmiddag  

vanaf 12:30 uur 

Maandag  

vanaf 13:30 uur 
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Zaal open 12.30 uur 

WWW. SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 

Heeft u vragen over zorg, geldzaken, 

werk, gezin, gezondheid, wonen of  

activiteiten in uw buurt?   

BILJARTEN 

 

Alle doordeweekse dagen  

vanaf 12:30  uur . 

(Niet op de KIEN woensdagen) 

Woensdagmiddag  

vanaf  13:30 uur 

(Niet op de KIEN woensdagen) 

 

Donderdag 

vanaf  13:30 tot 16:30 uur 

Informa�e E E T C L U B 

               KIENEN 

                               Kiengasten. 

                                  
Wij hebben nog twee keer  kienen en wel  

op 15 april en 20 mei.  
Daarna gaan wij er even tussen uit en wordt het 
weerkomkommertijd.  
De grijze golf gaat meestal met vakantie ,voor de 
drukte uit en dan is het al stil in de maand juni. 
 
Wij zien jullie graag weer terug op  
       woensdag 16 september  
 
Een fijne vakantie  
He� ���� �e��  

KIENEN 
 IN DE JEUGD VAN GISTEREN 

15 APRIL en 20 MEI 
aanvang 13:30 zaal open 12:30 uur 
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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  Joke van Veen        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  van de maand UIT ETEN 

(Neem eerst contact op!) 

Nan Kerkman (0620341252) 

 

56 39  124 

 

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 



 
 

 
VOOR 2 CHAUFFEURS  

INFORMATIE via Ineke van der Geest 

BUSINFO@SV-HN.NL —        023 5632646 

MEER OP PAGINA 5 / WEBSITE SV-HN.NL [VACATURES] 

Voorzitter : 

Christine Veling 

voorzitter@sv-hn.nl  

023-56 51 138 

Secretaris: 

Rien Haak -tot 22-4-20- 

Vanaf 22-4-20 

Hanne van der Linden  

secretaris@sv-hn.nl     

023-56 11 625 
 

secretaris@sv-hn.nl    

06 501 295 57   

Penningmeester: 

Henk Zijlmans 

penningmeester@sv-hn.nl    

023-55 81 012 

Ledenadministratie: 

Folkert Weiland 

LEDENADMIN@SV-HN.NL    

06 273 205 22  

Coördinator Activiteiten: 

Christine Veling 

ACTIVITEITEN@SV-HN.NL   
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MAIL: 

INFORMATIE@SV-HN.NL 

BRIEVENBUS: 

             GEBOUW JEUGD VAN GISTEREN         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 JUNI 2020 

 

DE JEUGD VAN GISTEREN 

is GESLOTEN op alle  

christelijke feestdagen.  

Dus dan geen  

SvHN activiteiten. 


