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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 

INHOUD: 
2 REDACTIE  

2/3 Namens het  BESTUUR 

4 Bestuur rekent op U  

5 Vacature BUS 

6 Vacature Penningmeester 

7 Betaling contributie 2020 

8 Woordzoeker 

9 Protocol / Uit eten 

11/12 Bijdrage van Floor Calandt 

VACATURE  

voor  

4 CHAUFFEURS (V/M) 

VOOR ONZE  

SENIOREN  

BUS      
     
                             [MEER OP PAGINA 5] 

Heel fijn, ons infoblad Heeft u 

ook nu weer in uw brievenbus 

ontvangen.  

dank aan onze vaste bezorgers! 

HET 

CORONA-VIRUS 

IS ER NOG 

STEEDS ! 
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Seniorenvereniging “Meer-senioren” 
HLMRMEER NOORD augustus/september ‘20 [42] 

 

Beste lezers, 

 

Er zijn versoepelingen aangekondigd wat betreft de lockdown. In het gedeelte 

“Namens het bestuur” leest u wat mogelijk weer kan worden opgestart aan activitei-

ten. De inhoud van dit infobladnummer is daarop gebaseerd.  

De mogelijkheid bestaat dat na het sturen van dit blad naar de drukker, de startdata kunnen ver-

schuiven waardoor de info in dit blad niet meer juist is. 

BEKIJK altijd de website voor de actuele informatie. 

 

Heeft u een verhaal wat u met ons wilt delen stuur het dan op naar ons mailadres. 

                                                                                   

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 19-7-20]    
   
 

goed nieuws en Minder goed nieuws 

 
Den lezer heil! 

Namens het bestuur spreek ik de hoop uit dat het u allen goed gaat. 

U krijgt het infoblad wederom in de bus, ditmaal wordt het weer door onze eigen bezorgers bij u aan 
huis geleverd. Fijn heren, bij voorbaat hartelijk dank. 
Er is goed nieuws en minder goed nieuws. 
Het goede nieuws is dat er in de Jeugd van Gisteren weer meer beweging is gekomen. De biljarters 
zijn eind juni weer begonnen tegelijk met de teken- en schilderclub.  
Ook de sjoelclub heeft haar activiteit weer opgepakt. 
 
Het bestuur heeft op haar vergadering van 15 juli j.l. na rijp beraad besloten dat begin augustus de 
bridgeclubs op de dinsdag- en vrijdagmiddag weer mogen beginnen en naar aanleiding daarvan ook 
de klaverjasclub op de donderdagmiddag. (zie wijzigingen op pagina 14). 
Echter, voor alle activiteiten geldt dat de regels van het protocol strikt in acht worden genomen. Het 
protocol ligt ter inzage in de zaal; alvorens de zaal te betreden moet men zijn/haar handen ontsmetten 
met de daartoe aangebrachte alcohol dispenser vlak naast de ingang van de zaal. (Protocol #9) 

[ vervolg op pagina 3 ]  

LEES OOK HET LAATSTE NIEUWS ! (24-7-20)  

PAGINA 3 (RECHTS ONDERAAN)  
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[vervolg van pagina 2] 

Er worden géén handen geschud en men blijft op 1,5 meter afstand van elkaar. Na afloop moeten alle 
tafels worden ontsmet met de daartoe aanwezige beschikbare middelen. Dit alles is een vereiste om 
deze activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Wanneer men zich hier niet aan houdt, kan het bestuur 
besluiten om alles weer terug te draaien. U draagt allen verantwoordelijkheid, voor uzelf maar ook 
voor elkaar. Het is absoluut niet verstandig om de ernst van de zaak te bagatelliseren.  

Daar moet een ieder zich goed van bewust zijn. 

NU HET MINDER GOEDE NIEUWS.  

Wederom is het voortbestaan van onze vereniging in gevaar.  
U heeft in vorige infobladen kunnen lezen dat onze penningmeester na twaalf jaar stopt met zijn 
werkzaamheden voor de vereniging. Als er voor het einde van het jaar zich geen opvolger aandient 
kunnen we doodeenvoudig niet verder. (Ook in dit blad op #6) 
 

Ook de continuïteit van onze bus is in gevaar. Een viertal chauffeurs stopt    
ermee om persoonlijke  redenen en er is dus een groot tekort aan chauffeurs 
ontstaan. Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden om  zich heen te 
kijken in de kennissenkring of er wellicht iemand is die graag rijdt en bereid is 
om af en toe in te springen. Hoe meer chauffeurs er beschikbaar zijn, hoe  
minder vaak men hoeft te rijden. U leest er alles over verderop in dit infoblad! (#5) 

 

Onze Algemene Leden Vergadering (ALV), die oorspronkelijk op 22 april j.l. 
zou hebben plaatsgevonden, is verplaatst naar woensdag 28 oktober a.s. Dit 
alles onder voorbehoud. Want er is alom sprake van een tweede uitbraak van 
het Corona Virus en u zult het wel hebben gezien en gehoord op de tv, maar 
in ons omringende landen gaat het hier en daar weer de verkeerde kant op. 

Het bestuur hoopt van harte dat een tweede golf ons bespaard zal blijven maar nog steeds geldt:   
zolang er geen vaccin is ligt het gevaar op de loer. 

Rest mij nog u allen namens het bestuur een heel fijne Corona vrije zomer toe te wensen en tot ziens 
in de Jeugd van Gisteren.  

VOOR ALLE  
ACTIVITEITEN GELDT 
DAT DE REGELS VAN 

HET CORONA-
PROTOCOL STRIKT IN 

ACHT MOETEN  
WORDEN GENOMEN.  

 
[PAGINA 9] 

VRIJDAG 24 JULI ‘20 
LAATSTE NIEUWS BESTUUR. 

Het bridgen en klaverjassen 
wordt tot onze spijt tot  
september uitgesteld. 

De overige kleinschalige  
activiteiten, zoals rummikub, 

sjoelen, biljarten en  
tekenen/schilderen kunnen  

voorlopig doorgaan. 
(zie pagina 14 voor data) 
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Door:  H��� Z������� 

��������������@��-��.�� 

Kunt u zich de ledenvergadering van  
23 februari 2011 nog herinneren ? 

Dat was de dag waarop de voorzitter van de St. Jeugd van    
Gisteren meedeelde dat de Stichting met   ingang van 1 juli 2011 
de exploitatie van de  bus zou gaan beëindigen. De stijgende 
exploitatiekosten van de bus bleken niet langer betaalbaar.  

 Dat was de laatste keer dat u tijdens de vergadering  
kon kiezen uit 2 penningmeesters. 
 

Het gevolg van de mededeling over de bus bracht een grote op-
schudding onder de aanwezigen teweeg. Besloten werd dat de 
Vereniging de bus op 1 juli 2011 zou overnemen van de Stichting 
en dat een werkgroep de instandhouding van de bus zou gaan 
onderzoeken. De werkgroep kwam uiteindelijk tot de  conclusie 
dat het mogelijk zou moeten zijn om met elkaar de bus te laten 
rijden. Jaarlijks leverden zo’n 140 leden een financiële bijdrage 
en met een aantal subsidies en bus reclame bleef de bus onder 
beheer van onze vereniging en werd zelfs in 2013 een nieuwe 
bus aangeschaft.  

9 JAAR LATER ! 

De bus rijdt inmiddels 9 jaar en heeft 
dankzij coördinator Ineke van der 
Geest en haar voorganger Ton      
Versteeg en in hoge mate onze 
chauffeurs een uitstekende naam in 

Hoofddorp en omgeving.  
Het aantal retourritten steeg van 1.600  in 2016 naar 2.165 ritten 
in 2019. Naast het stabiele aantal ritten met onze leden, bleek 
vooral het aantal medische ritten sterk gestegen.   
Hoewel de bus financieel een verliespost is gebleven, zijn we 
trots op onze bus en zijn we al jaren aan het sparen om t.z.t. 
wederom een nieuwe bus aan te kunnen schaffen.  

 

HOE NU VERDER ?   HET WOORD IS AAN U  !!! 

Onze Vereniging heeft  
momenteel een groot gebrek 

aan chauffeurs. 

 
 

Onze Vereniging heeft vanaf   

januari 2021 een energieke en  

kundige penningmeester nodig.  

 

Het zal wederom duidelijk zijn dat 
een vereniging met ruim 900    
leden niet zonder penningmeester 
kan functioneren,  neem dus   
contact op met Henk Zijlmans  

(zie vacature #6 ). 

Het bestuur rekent op uw Medewerking 

He� z�� ��i������ ���� da� z�n��� v�ld��n�� 

�h�����r� ���� �u� ��e� k�� ������� ��j��� , ���� 

�u� c�ntac� �� �e� I���� v�� ��� G�es�  

Co�r��nat�� S��i������S.  

                          (��� ��jga�n�� vaca���� #5).   
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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  

4 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 

8:30/17:00 uur. 

 

Wij zien uit naar uw aanmelding! 

 

NEEM CONTACT OP MET: 

INEKE VAN DER GEEST 

: BUSINFO@SV-HN.NL  :                               023 5632646 
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Door:  H��� Z������� 

��������������@��-��.�� 

Beste SvHN leden, 

Eind dit jaar ben ik ( Henk Zijlmans ) 10 jaar penningmeester van uw vereni-
ging. 5 Jaar van de ANBO afdeling Hoofddorp/Vijfhuizen en 5 jaar van de   
huidige zelfstandige Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord ( SvHN ). 

Inmiddels horen mijn vrouw en ondergetekende tot de groep “kwetsbare 75 
plussers” en is het tijd om mijn functie als penningmeester over te dragen 
aan een opvolger die ook graag met cijfers omgaat. 

Het 3e kwartaal 2020 willen wij als bestuur benutten voor het kiezen van een 
opvolger en het 4e kwartaal voor het inwerken. Op 31 december 2020 beëin-
dig ik mijn functie en zal ik mij vervolgens beperken tot het afhandelen van 
boekjaar 2020 en mij op de leden jaarvergadering van 2021 verantwoorden 
voor de jaarcijfers van 2020. 

Van de nieuwe penningmeester wordt verwacht dat hij of zij enige ervaring 
heeft op boekhoudkundig en digitaal gebied.  

In grote lijnen betekent dat: 

 Het innen van de contributie. 

 Het opmaken, verzenden en registreren van verkoop facturen. 

 Het begeleiden van opbrengsten en kosten van onze bus en het beheer 
van het solidariteitsfonds. Alsmede het uitbreiden van reclame op de 
bus. 

 Het financieel begeleiden van ons belastingteam. 

 Het maandelijks bijwonen van de vergadering met voorzitter en secre-
taris. 

 Het onderhouden van contacten met ledenregistratie ( Folkert Wei-
land ) en redactie van het infoblad ( Henk van der Werf ).  

 Financiële ondersteuning van onze activiteiten begeleiders. 

 Het beoordelen, betalen en registreren van inkoop facturen. 

 Het opstellen van de jaaroverzichten en controle door de kascontrole 
commissie.    

Samenvattend bieden wij u een financieel interessante en dienstverlenende 
functie aan, die u voor een belangrijk deel thuis in alle rust kunt uitvoeren. 

 

U kunt zich aanmelden bij Henk Zijlmans 

          023-558 1012 

      enhazet42@gmail.com     

Gaat u graag met cijfer om 

meldt u dan z.s.m. aan. 

3e  kwartaal 2020 

Keuze nieuwe penningmeester 

door bestuur. 

4e kwartaal 2020 

Inwerken nieuwe penningmees-

ter door Henk Z. 

31 december 2020 stopt Henk 

met zijn functie en start de nieu-

we penningmeester. 

Betaling contributie  
2020  

door leden die de  
contributie ZELF wensen 
te betalen, maar dat nog 

niet gedaan hebben. 

Ofschoon u wellicht andere zaken 
aan uw hoofd heeft wil ik u  

verzoeken om uw contributie  
zo spoedig mogelijk  

over te maken. 

Lees pagina 7 
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HIER HAD  

 

 

ADVERTENTIE KUNNEN STAAN. 
ADVERTENTIES@SV-HN.NL 

betaling contributie 2020 

Oproep aan alle leden die geen gebruik maken van  
automatische incasso en de contributie dus ZELF wensen te betalen, 

maar dat nog niet gedaan hebben. 

Ondanks het feit dat de activiteiten van onze vereniging in 2020 tot onze spijt gedurende enkele maanden heb-
ben stil gelegen door het Coronavirus, is een groot aantal kostenposten toch gewoon doorgegaan volgens de 
afgesloten contracten. Zoals huur van het GEBOUW, de productie kosten van ons INFOBLAD en de vaste lasten 
van onze BUS. Met daarnaast de wat lagere kosten zoals verzekering, bank, ledenregistratie, belasting service, 
e.d.   
Zoals gebruikelijk hebben wij u verzocht steeds voor 31 januari uw contributie te betalen. Desondanks heeft 
ruim 30% van de zelf betalers dit jaar niets van zich laten horen. Slechts 2 leden hebben gereageerd na de     
oproep van 2 maanden geleden in dit infoblad. 
Verder blijkt uit ervaringen van de afgelopen jaren dat maar een beperkt aantal leden reageert op persoonlijke 
brieven. 

Oproep: Doe mij een plezier en laat in augustus iets van u horen: 

BETAAL UW CONTRIBUTIE VIA 

Of laat de penningmeester  
per telefoon ( 023-558 1012 ) of digitaal                        

( enhazet42@gmail.com ) weten dat u het  
lidmaatschap van de SvHN per direct wilt  

beëindigen of dat u de contributie dit coronajaar niet 
wenst/kunt  betalen en dat u derhalve dit jaar niet 

deel neemt aan activiteiten.  

Bij voorbaat dank voor uw reactie. 
 

 

Uw penningmeester tot 31-12-2020  Henk Zijlmans 

Seniorenvereniging Haarlemmermeer-N 

IBAN nr.:   
NL50 RABO 0307 9707 60 

Onder vermelding van  

“Contributie 2020” 
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woordzoeker 

DE OVERGEBLEVEN 7 LETTERS  VORMEN EEN WOORD.  

DIT WOORD VINDT U ONDERAAN OP PAGINA 15 

DOOR : JAN TERPOORTEN 



. 
 

START WEER 

Donderdag 10 september 
Restaurant de Parel 

Leimuiderdijk 364, Leimuiderbrug 
 
 

Vrijdag 9 oktober 
Darbaar Royal Indian 

Kruisweg 969, Hoofddorp 

Graag bijtijd bellen naar N. Kerkman,  
     023 5639124/0620341252  

 
Er kunnen niet meer dan 6 of 7 personen mee! 

  
[KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.SV-HN.NL] 
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Informa�e E E T C L U B 

LEES HET ACTUELE 

NIEUWS OVER HET  

CORONAVIRUS  

wat betreft  

JvG en SvHN 

op www.sv-hn.nl 

 
ALLE VERSOEPELINGEN 

ONDER VOORBEHOUD. 

WANT ER BLIJFT  

ALTIJD NOG KANS OP 

EEN TWEEDE UITBRAAK 

VAN HET  

CORONA VIRUS  
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Het Solidariteitsfonds 
De exploitatie van de bus zal de komende jaren naar verwachting financieel geen grote problemen ge-
ven. De noodzakelijke aanschaf van een nieuwe bus echter wel.  

Daarom is het nodig een “Solidariteitsfonds” te vormen, waaruit de aan-
schaf 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.  

Bij voorbaat hartelijke dank.. Bestuur SvHN 

HET FORMULIER VINDT U OP DE WEBSITE: HTTP://BUS.SV-HN.NL/SPONSORING. 
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Een waarschuwing die zich herhaaldelijk laat horen bij grote wereldwijde gebeurtenissen en dan altijd in  
negatieve zin bedoeld. In dat kader is het mij onvergetelijk gebleven dat het mij als 12 jarige duidelijk werd 
gemaakt dat er een zeer bedreigende oorlogssituatie zou gaan ontstaan, waarvan uit vele veranderingen 
zouden gaan plaatsvinden. Nog te jong om dat in zijn volle omvang te begrijpen, riep dat bij mij de alles over-
heersende vraag op of dat dan nog meer armoede zou gaan betekenen. Daar vader geen werk en daarmee 
geen inkomsten kon verwerven, beleefden wij als gezin in deze vooroorlogse tijd een naargeestige armoede 
met vele dagen waarop te weinig voedsel beschikbaar was, om de hongerige magen in een voldoende mate 
te kunnen vullen. Dit laatste had tot gevolg dat er na wat als avondmaaltijd beschouwd moest worden, 
meestal vroegtijdig naar bed gegaan werd in de hoop daarmede het knagende hongerige gevoel een klein 
beetje naar de achtergrond te kunnen verdringen.  

D���: F���� C������  

Z���-W������@S�-HN.�� 
alles zal drastiscH veranderen. 

Dit lukte veelal minder succesvol dan gehoopt, maar dan kon je weer wat troost vinden bij de gedachte dat dit 
niet alleen jou overkwam, want in die vooroorlogse jaren was er sprake van een ongelooflijke grote         
werkeloosheid waar nog geen werkloosheidsuitkering tegenover stond. Dit betekende dat vele gezinnen   
wekelijks met enkele guldentjes van de gemeentelijke ondersteuning moesten zien rond te komen, een     
lastige opgave maar het overgrote deel van de buurtgenoten verkeerde in deze omstandigheden en dat 
maakte het leed wat beter verteerbaar. Als 12 jarige hield mij echter wel de vraag bezig wat al die in het 
vooruitzicht gestelde veranderingen ten gevolge van een oorlog uiteindelijk te weeg zouden gaan brengen. 
Gevreesd werd voor nog meer honger en afhankelijk zijn van afgedankte en afgedragen kledingstukken van 
gulle gevers om buitenshuis en naar school te kunnen gaan?  

 
Begin mei 1940 konden wij het gevreesde gaan ervaren, daar ook Nederland bij de inmiddels al tot een      
wereldoorlog uitgegroeide situatie werd betrokken. Het Duitse leger trok ons land binnen en had dit binnen   
5 dagen geheel veroverd, waarna het al snel duidelijk werd met wat voor veranderingen wij te maken zouden 
krijgen. De Duitse bezetting liet al gauw weten wat je als Nederlander wel of niet mocht doen en daar tegen 
ingaan werd onbarmhartig afgestraft. In het begin nog in een matige vorm maar in de loop van de tijd op een 
steeds hardhandigere wijze tot opsluitingen in gevangenis of concentratiekamp en openbare fusillades in de 
woonwijken aan toe. Hierdoor ontstond er een steeds meer toenemende angstsituatie die het dagelijkse    
leven ging overheersen, daar tegenover stond echter ook weer dat deze vijandelijke bezetting ook voordelen 
met zich mee bracht. Werkloze jongeren werden naar Duitsland getransporteerd om daar in de oorlogsindu-
strie te werk gesteld te worden en ten gevolge van de vele oorlogshandelingen ontstond er ook meer werk-
gelegenheid en dat maakte het voor vader mogelijk om ook weer een betaalde werkkring te verkrijgen. Vanaf 
dat moment behoefde er dan ook nooit meer met een hongerig gevoel naar de slaapkamer te worden gegaan, 
ook gedurende de gehele navolgende oorlogsperiode niet. Al dient bij dit laatste voor de goede orde wel te 
worden vermeldt dat er het laatste 1½ jaar van de oorlog door mij ondergedoken moest worden, om aan te 
werkstelling in Duitsland te ontkomen. Dit verschafte mij een onderduikadres bij een aan boeren verwante 
familie en dat betekende dat de hongerwinter, waar vooral het westelijk deel van Nederland vreselijk onder 
te lijden kreeg, geheel aan mij voorbij is gegaan. Ik mocht zelfs sneetjes brood uitdelen aan mensen die     
bedelend om iets eetbaars langs de deur kwamen.  

 

Direct na de beëindiging van de tweede Wereldoorlog besloot men in geheel Europa een van oorlog            
gevrijwaarde politiek te gaan doorvoeren. Nederland sloot zich daar heel spontaan bij aan maar was tegelijk 
één van de eerste die weer ten oorlog voer. Onze vooroorlogse kolonie, Nederlands Indië, was ruim 3 jaar 
lang door Japan bezet en daardoor losgekomen van de overheersing en uitbuiting van Nederland. Dit had het 
verlangen naar vrijheid bij de inlandse bevolking zodanig aangewakkerd, dat men vrij kort na de terugtrek-
king van de Japanners de Republiek Indonesië uitriep en zich daarmee gelijk vrij van de Nederlandse bezet-
ting verklaarde.  [������� ��� ������ 12]  

Veranderingen meer gevreesd dan een oorlog. 

Alles bijeen zeer drastische veranderingen met totaal onvoorziene uitersten. 



 
Daar konden Nederlandse politieke groeperingen zich niet mee verenigen, daar men meende dat dit de Nederland-
se economie in zijn algemeenheid nadelig zou veranderen. Er werd dan ook binnen de kortste keren besloten om 
een flinke legermacht naar Indonesië te zenden, om daar zo snel mogelijk de oude gevestigde orde te herstellen. 
Dit besluit werd naar de buitenwereld aangekondigd als een humanitaire politieke actie ter bescherming van de 
vele nog in de overzeese gebiedsdelen aanwezige landgenoten. Een fraaie verontschuldiging maar in werkelijkheid 
betekende dit echter een kwalijke guerrillaoorlog tegen de vrijheidsstrijders van een land dat meer dan 300 jaar 
onderdrukt en uitgebuit was door Nederland. Ook hier werden weer jonge levens en toekomstdromen zonder meer 
opgeofferd aan de belangen van enkele belanghebbende Nederlanders, die vreesden voor het verlies van hun   
inkomstenbron. Dit avontuur is zoals bekend en mede door bemoeienissen van grote wereldmachten op een 
enorm debacle uitgelopen, echter zonder dat daar de voorspelde nadelige veranderingen aan gepaard zijn gegaan. 
Nederland had het de eerste 5 jaar na de oorlog zeker niet makkelijk, maar daarna is het, in vergelijking met de 
vooroorlogse jaren, als land in zijn geheel een stuk welvarender geworden.  

 
In het jaar 1973 werd Nederland geconfronteerd met de gevolgen van een onverwachte olie -crisis. Er ontstonden 
autoloze zondagen en onze toenmalige minister-president voorspelde, als zoveelste in de reeks, grote en wereld 
omvattende nadelige en drastische veranderingen ten opzichte van de mobiliteit. Ook dit is niet bewaarheid gewor-
den, want na deze kortdurende crisis moest er heel veel groen plaats maken voor asfalt ten behoeve van een sterk 
toenemende groei van het auto- en vrachtverkeer. Tel daar ook nog het zich alsmaar uitbreidende en milieu-
onvriendelijke luchtverkeer bij op, dan luidt ook hier de eindconclusie:  

 
De laatste jaren wordt er steeds nadrukkelijker verwezen naar de nadelige veranderingen die het  klimaat wereld-
wijd ondergaat. Daarbij wordt er ten zeerste gevreesd voor onvoorstelbaar grote natuurrampen die het voortbe-
staan van al het leven op Aarde ernstig zullen gaan bedreigen. Naast deze dreiging wordt het ook steeds duidelij-
ker dat de aarde overbevolkt geraakt en dat ten gevolge daarvan binnen een afzienbare tijd ernstige voedsel- en 
watertekorten dreigen te ontstaan. Dit zijn niet zo maar vage levensbedreigende signalen, maar veel meer duide-
lijk waarneembare conclusies. Erg veel indruk schijnen deze waarnemingen tot op heden echter niet te maken, de 
mensheid blijft wereldwijd doorgaan met een overvloedig consumeren en het onnodig verspillen van voedsel en 
grondstoffen, wellicht denkend dat het de eigen tijd wel uit zal duren.  
Het gaat hierbij echter wel om duidelijk waarneembare veranderingen die van grote invloed zullen zijn op het 
voortbestaan en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen.   

 
Tot slot zijn wij begin dit jaar geconfronteerd met de bedreiging van het corona-virus. Direct daarop aansluitend 
werd er weer verkondigd dat deze bedreiging vele veranderingen in onze huidige maatschappij te weeg zou gaan 
brengen. De klimaatbeheersing zou meer aandacht verkrijgen, er zou meer gedaan gaan worden aan het terug-
dringen van de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, de luchtvaart zou met meer restricties te maken 
krijgen, waar onder een terugdringen van het aantal te goedkoop zijnde vluchten naar reisdoelen die ook heel goed 
per trein bereikbaar zijn. In de zelfde trend volgden er nog een hele reeks hoopgevende voorspellingen, maar wat 
valt daar van waar te nemen nu de bedreiging van het corona-virus lichtelijk aan het afnemen is?  De profiteurs die 
misbruik maken van het corona-virus probleem hebben zich al weer gepresenteerd, de vliegtuigen stijgen al weer 
op voor de goedkope vakantievluchten en de protesten tegen de wenselijk geachte voorzorgsmaatregelen worden 
met de dag luider. Maar ook de boeren laten zich niet onbetuigd en trekken er met hun tractoren op uit als protest 
tegen de hoog noodzakelijk geachte milieumaatregelen.  

 

 

Ook hier is men weer uitgekomen op een hele reeks van veranderingen,  
waarvan de uitkomst zeer twijfelachtig geacht mag worden. 
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Floor Calandt schrijft zijn prachtige stukjes in de even maanden voor ons blad en  
in de oneven maanden kunt u zijn nieuwe bijdrage  lezen op onze website. 
WWW. SV-HN.NL/ONDERSTEUNING/ZENW 

 

Dit laatste zou toch een ieder van ons ten volle moeten aanspreken. 

Een drastische verandering, ja zeker, maar dan wel in een geheel ander opzicht dan in eerste instantie bedoeld.  

Ook hier is er dus geen sprake van een drastische nadelige verandering. 
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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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WWW. SOCIALEKAARTHAARLEMMERMEER.NL 

Heeft u vragen over zorg, geldzaken, 

werk, gezin, gezondheid, wonen of  

activiteiten in uw buurt?   

 

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 

VOOR ALLE ACTIVITEITEN GELDT DAT DE REGELS VAN HET PROTOCOL STRIKT IN ACHT WORDEN GENOMEN. #9 

ALLE DATA-INFO ONDER VOORBEHOUD! 

BIJ DE REDACTIE IS NIETS BEKEND OVER HERVATTING VAN DE ACTIVITEITEN HIER ONDER. 

deze activiteiten zijn al weer gestart of vanaf 1 augustus 

deze activiteiten starten vanaf 1  septeMber 2020 

 

woensdagmiddag 

vanaf 13:30 

(niet op de KIEN woensdagen) 

MOGELIJK IN SEPTEMBER 

KIJK  OP DE WEBSITE  
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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 023-56 17 887 

vanaf 13:30 Rummikub Iet Kuiper– van Groningen 023-56 41 171  

Dinsdag    

    

vanaf 12:30 Bridge Joke van Veen  

Ans de Jong       

020-3374998 

023-5632277  

Woensdag    

vanaf 13:30 Sjoelen Suze van Dijk  

Chris van den Ende 

023-8881023 

023-5653256 

vanaf 13:30 * Koersbal Arie Neeleman 

Cor Oosterhuis 

023-5635170 

023-5624050 

vanaf 13:30 Kienen  

3e woensdag v.d. maand 

Anneke Bouwman 023-5625003  

 (*) Deze activiteiten gaan niet door op de kien-middagen  

vanaf  14:00 Jeu de Boules 

(Beetslaan t.h.v. nr. 134) 

Henk Korthals 023-5617994 

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 

023-5630520 

023-5630683 

023-5638445   

vanaf 14:00 Jeu de Boules 

(Beetslaan t.h.v. nr. 134) 

Henk Korthals 023-5617994 

Vrijdag    

vanaf 12:30 Bridge Lies en Piet Zoeteman   023-5622698 

Alle doordeweekse  

dagen. 

vanaf 12:30 

* Biljarten Folkert Weiland  06-27320522  

9e  van de maand UIT ETEN 

(Neem eerst contact op!) 

Nan Kerkman (0620341252) 

 

023-5639124 

 

Donderdagoch-

tend    

Wandelen   

(Neem eerst contact op!) 

Diana van den Ban 023-5630905 

 Museumbezoek vacant  

activiteitenoverzicHt. 

WOORDZOEKER : WOORD NR 42 = PEKELEN  



 
 

 
 

VOOR 4 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: 

Hanne van der Linden  

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   

               

[ 16 ]  

Seniorenvereniging “Meer-senioren” 
HLMRMEER NOORD augustus/september ‘20 [42] 

ALGEMEEN MAILADRES: 

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 

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

 
 

 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 

INFOBLAD “Meer - senioren” 

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

 

 

COMMISSIES / Coördinator 

VOLGENDE UITGAVE BEGIN OKTOBER 2020 

Redactieteam “MEER SENIOREN” 

- Diny Bloemendal 

- Henk P. van der Werf  (06 391 434 09) 

UW BIJDRAGE VOOR ONS  INFOBLAD GRAAG VOOR DE 15E VAN DE  

ONEVEN MAAND NAAR REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL.  

UITGAVE :                 6 X PER JAAR IN EVEN MAANDEN. 

ONTWERP/OPMAAK : HPW PRODUCTION 

DRUK :                    BLADNL 

BEHEER WEBSITE SVHN = WEBBEHEER@SV-HN.NL  

WWW.SV-HN.NL 

WWW.BUS.SV-HN.NL 

WWW.BUS.SV-HN.NL 

BUSINFO@SV-HN.NL 


