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Wat gaat de tijd toch snel!

Wij hopen u te ontmoeten op de
nieuwjaarsreceptie, tot dan!

Heeft u zich laten inschrijven
voor een collectieve zorgverzekering, dan dient u na te gaan
of dit op de polis ook terug te
vinden valt in de doorberekening van de korting op de te
betalen premie. Voor eenieder
die zich via de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord
bij “Zorg en Zekerheid” heeft
laten inschrijven zal dat een
formaliteit zijn, daar alles samen met “Zorg en Zekerheid”
goed doorgenomen is. Maar
het kan geen kwaad indien u
dit voor alle zekerheid toch nog
even zorgvuldig controleert.
Meer dan de helft van onze leden
staat ingeschreven bij “Zorg en Zekerheid” maar wij hebben ook te maken
met ruim 150 leden die verspreid aangemeld staan bij de 18 andere Zorgverzekeringsmaatschappijen. Daarvoor hebben wij tot op heden nog
geen collectieve overeenkomst kunnen afsluiten, hoofdzakelijk vanwege
de geringe aantallen gegadigden die
wij per verzekeraar kunnen aanmelden. De desbetreffende verzekeraars
achten dit niet rendabel genoeg.
V

Gebruikmaken van

http://bus.sv-hn.nl/
Mailadres voor vragen en meer info:
Businfo@Sv-HN.nl
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COLLECTIEVE
ZORGVERZEKERINGEN
VIA SvHN

Het is alweer december, bijna een nieuw jaar, wat gaat de
tijd toch snel, hoor je om je heen. Vooral als wij druk druk
druk zijn met van alles en nog wat dan vliegt de tijd.
Druk druk druk zijn ook wij als bestuur in het afgelopen jaar
geweest. Gelukkig konden wij met alle trouwe vrijwilligers
veel zaken doorzetten, doorgaan waar anderen het lieten
afweten. Toch moesten wij heel veel opnieuw opzetten. Van
het afgelopen jaar hebben wij veel geleerd en wij zullen dat
blijven doen om u allen goed van dienst te kunnen zijn.
Ook hebben wij alweer vooruitgedacht natuurlijk: de nieuwjaarsreceptie is op woensdag 11 januari 2017. Wij hopen u
daar allemaal weer te ontmoeten. De Algemene Ledenvergadering zal in maart gehouden worden.
De decembermaand is natuurlijk voor velen ook een drukke
maand. De kerstdagen met familie, vrienden samen doorbrengen. Gezelligheid alom.
Toch is het voor velen een moeilijke maand: sommigen zullen deze maand voor het eerst meemaken zonder een dierbare en dat valt niet mee! En als je al langer alleen bent, is
het ook een moeilijke maand omdat er luid "geroepen" wordt
dat niemand met kerst alleen moet zijn, terwijl er zoveel alleenstaanden zijn die heel weinig gezelligs hebben! Floor
heeft al eens in een artikel aangegeven “Helpen daar gaat
het om, daar zijn wij allen bij gebaat!”. Helpen kan bijvoorbeeld zijn dat je met een paar sneetjes kerstbrood naar een
van de eenzame buurtjes gaat en even lekker samen met
hem/haar, bij een kopje koffie, het kerstbrood oppeuzelt,
even een luisterend oor zijn. Breng een lichtpuntje bij een
ander. Dat helpt!
Wij als bestuur wensen u allen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Met dankbaarheid kijken wij terug op het
afgelopen jaar en met veel verwachting naar het
nieuwe jaar.

F
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Reserveren
tussen 18:30 en 19:30 uur

BEL:

06 505 567 83
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Het bestuur van
Seniorenvereniging
Haarlemmermeer-Nrd
nodigt u van harte uit!
Datum:

woensdag 11 januari 2017
Tijd:

16:30 tot 18:00 uur

F
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Bovendien is het voor mij ondoenlijk om de reden te achterhalen van de door u gemaakte keuze voor een bepaalde verzekeraar. Veelal blijkt
hier sprake te zijn van een verbintenis via een
oud werkgever en dat kan men het beste gewoon zo door laten gaan. Ook zullen er onder die
150 leden mensen zijn die nog meeliften op de
ANBO inschrijvingen of bij Amstelring aangemeld
staan. Ten opzichte van deze mogelijkheden kan
men alles het beste bij het oude laten, als er
maar aangegeven staat dat u collectief verzekerd bent.

Plaats:

“De Jeugd van Gisteren”,
Beemsterstraat 4 te Hoofddorp
Heeft u zich aangemeld voor een
collectieve zorgkostenverzekering,
dan is het van groot belang om goed
aandacht te besteden aan het volgende.

U komt toch ook?
WIJ ZOEKEN EEN
VOORZITTER (M/V)
die affiniteit heeft met senioren en belangenbehartiging;
die bestuurlijke ervaring heeft,
die daadkrachtig is, loyaal en integer,
sociaal vaardig en vaardig met computer.
BENT U DAT/HEBT U DAT?
Meld u aan en mail naar het bestuur:



secretaris@sv-hn.nl,

dan gaan we gauw in gesprek!

De Jeugd van Gisteren
is van 26 december 2016
tot 2 januari 2017
gesloten en in die periode
zijn er geen SvHN
activiteiten.

Volgens de daarvoor geldende regels moet u inmiddels de zorgverzekeringspolis voor 2017 ontvangen hebben. Voor ons een reden om nogmaals met klem te benadrukken, dat u in uw eigen belang goed nakijkt of deze polis wel geheel
en al in overeenstemming is met uw wensen.
Onderling verschillen de polissen van de diverse
verzekeringen van elkaar ten opzichte van de
omvang van de pakketten en de prijs. De basispolis is voor eenieder verplicht en bevat een passende dekking tegen de meest voorkomende behandelingen van ziekte en ongeval. Daarnaast
zijn er per verzekeraar nog een drietal aanvullende zorgpakketten verkrijgbaar. Allen verschillend naar prijs en inhoud. Eenieder dient voor
zichzelf te bepalen welk aanvullend pakket het
beste bij het eigen gezondheidsbeeld past en in
hoeverre men dat pakket kan bekostigen. Kijk
goed na of het één en ander in overeenstemming is met wat u denkt nodig te hebben. Tot
begin januari 2017 heeft u de mogelijkheid om
een aanvullend pakket te wijzigen of van verzekeraar te veranderen Ten opzichte van dit laatste dient u echter voor uzelf wel heel goed na te
gaan waar u dan op uit gaat komen. De prijs is
belangrijk, maar een polis dient wel voldoende
dekkend te zijn.
Maar nogmaals.
Bekijk allen zorgvuldig de ontvangen polis en
indien u twijfelt over het wel of niet aangesloten
zijn bij een collectieve verzekering.
Neem dan contact op via Tel. 023 5625506.
Dan kunnen wij gezamenlijk op zoek gaan naar
een passende oplossing

[2]

Seniorenvereniging

“Meer-Senioren”

HLMRMEER NOORD

DECEMBER 2016 [12]

Laatste oproep
Betaling contributie 2016
Nog steeds hebben een aantal leden hun contributie voor 2016 nog niet zelf betaald. Evenmin
hebben deze leden een formulier ingevuld voor
automatische incasso door de penningmeester.
Indien u niet zeker weet of u behoort tot bovenstaande leden, neem dan contact op per mail
met de penningmeester van de SvHN:
penningmeester@Sv-HN.nl of
pak de telefoon en bel 023 558 1012.

Betaling contributie 2017
Wilt u uw contributie voor 2017 alsnog laten incasseren, dan dient u het formulier
1)
Automatische incasso contributie” in te vullen
en voor eind december 2016 aan de penningmeester te sturen. U hoeft u dan in elk geval
geen zorgen te maken over de betaling van uw
contributie in de toekomst.
D
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@S -HN.

1) Het formulier kan u vinden op de website https://sv-hn.nl/documenten
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Nieuws van het Belasting Team
Ook volgend jaar zijn de vrijwilligers van het Belasting Team weer bereid gevonden om u als lid van de
SvHN te helpen met het invullen van de aangifte 2016. De voorbereidingen zijn al in volle gang! Het team
gaat weer een cursus volgen om de kennis op te frissen en bij te spijkeren en om het certificaat te behalen
als bewijs dat wij u goed kunnen helpen. De zaal van het gebouw de Jeugd van Gisteren is gereserveerd,
de invuldagen staan op de agenda, de beschikbaarheid van de invullers wordt ingevuld, de printer, papier
en inkt worden gereed gemaakt en de laptops worden bijgewerkt en internet wordt geactiveerd. Kortom,
wij gaan zorgen dat wij in maart 2017 voor u klaar staan.
Van u verwachten wij echter ook het een en ander. Afgelopen jaar was een overgangsjaar waarin wij iedereen hebben geholpen zowel basis leden (B leden) en basis + activiteiten leden (BA leden) van de SvHN als
leden van andere ouderenbonden. In 2017 kunnen wij alleen BA leden helpen van onze vereniging. Als u
nu dus alleen B lid bent en u wilt gebruik maken van (o.a) onze belastingservice, kunt u zich aanmelden bij
de ledenadministratie om per 1 januari 2017 BA lid worden.
Vanaf begin februari 2017 kunt u weer bellen om een afspraak te maken. Doet
u dit tijdig! Wanneer u belt om een afspraak te maken, zal ook aan u gevraagd
worden om alle benodigde papieren mee te nemen. Ook de bekende machtigingscode. Helaas krijgt u de machtigingscode NIET meer automatisch thuisgestuurd door de belastingdienst. Die moet u zelf aanvragen. Hiervoor belt u
088-1236555. U zegt uw naam, voornaam, geboortedatum en uw BSN nummer en u vraagt om een machtigingscode voor het laten invullen van uw aangifte 2016 door een hulpverlener. U ontvangt een brief met de code in een witte enveloppe op uw huisadres. Dit duurt ongeveer 5 werkdagen. Heeft u een
partner? Ook de partner heeft een machtigingscode nodig die aangevraagd
moet worden. Denkt u dat u er niet uitkomt, verteld u dat dan bij het maken
van de afspraak.
Andere papieren die u mee moet nemen:








Jaaroverzichten van uw inkomen
Nota’s van specifieke zorgkosten die u NIET vergoed kreeg en een overzicht van de keren dat u geweest bent bij de huisarts, bij de specialist in het ziekenhuis, bij de fysiotherapeut, de tandarts enz.
Overzicht van de giften die u heeft gedaan
Jaaroverzicht van uw bank en spaarrekeningen
Voor het maken van
Indien u een eigen huis heeft, de WOZ waarde (Let op: peildatum
1 januari 2015)
een afspraak belt u Tony
Overzicht van de bank van uw hypotheek.
Mulder op werkdagen vanaf
1 februari 2017 tussen
16:00
uur en 17:30 uur
De invuldagen zijn op
nummer
023-5635563
maandag 6, 13, 20 en 27 maart 2017
vanaf 09:00 uur tot 12:45 uur en
van 13:30 uur tot 15:45 uur.
Wij nemen 45 minuten voor de aangifte.

Uw aangifte wordt direct verzonden, u krijgt een kopie van de aangifte op papier en u krijgt een
‘meegeefbrief’ waarin e.e.a. in vastgelegd.
De invuller is verplicht tot geheimhouding.
Een vrijwillige bijdrage stellen wij zeker op prijs!
Tot slot wens ik u, ook namens Nans, Ans, Ria, Theo en Jaap van het Belasting Team, een goede december
maand toe.
Tony Mulder
[5]

Seniorenvereniging

“Meer-Senioren”

HLMRMEER NOORD

DECEMBER 2016 [12]

KIENEN

Informatie E E T C L U B

Woensdagmiddag
21 DECEMBER 2016

9 december (vrijdag)
naar de Wissel,
Arnolduspark 3 in Hoofddorp

Aanvang 13.00 uur Zaal open 12.00 uur
LET OP!!! GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD.

24ste december dus Kerstavond
bij voldoende aanmeldingen wil ik reserveren bij China Palace, Baroklaan 1,
Heemstede.

DE VERHALEN

9 januari 2017 (maandag)
Indonesische restaurant SARI
Valkenburgerlaan 48, Heemstede.

TAFEL
Iedere donderdag tot en met april 2017

24 januari 2017 (dinsdag)
Restaurant Bistro Joseph
Hoofdweg 728, Hoofddorp

VAN 10.00 UUR TOT 12.00 UUR.
De koffie staat klaar

Schuif ook aan bij de verhalentafel……..
U mag het niet
missen!

Graag bijtijds bellen: N
K
023 56 391 24
06 20 341 252
[K

Toegang voor
leden is
gratis.

.S -HN.

]

Voor niet leden
€ 2,= per keer
*

Het totale programma-aanbod kunt u
vinden op onze website onder het
menu: [Organisaties-HLMRMEER]

Onder leiding van Sybil van Dam.
[

.S -HN.

]
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Iedere maand willen wij in het kort u kennis laten maken met een van
de activiteiten die door de SvHN worden georganiseerd. Wij doen dat
aan de hand van 6 items.
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WELKE GROEP

Senioren BUS, CHAUFFEURS en meer...
WIE IS DE COÖRDINATOR?
De heer Ton Versteeg stuurt de chauffeurs aan, maakt
de roosters, behandelt klachten (maar ontvangt ook
graag complimenten!), behandelt vragen van cliënten via
de website en voert de administratie, inclusief de financiële administratie en dat is nogal wat.
MET HOE VELEN ZIJN JULLIE?
In totaal zijn er 10 chauffeurs, plus 1 reserve. Bijzonder
is, dat Mevrouw Gozeling de enige vrouw is in het vaste
team van chauffeurs. Wie volgt? Iedere chauffeur werkt
twee dagen in vier weken. Wel is het zo dat als men ziek
is of niet in staat is om te rijden, de chauffeur zelf een
vervanger moet zoeken, binnen het team.
WAT DOEN JULLIE ZOAL?
Het simpele antwoord is, Personenvervoer in een vrij
groot gebied, Noord Haarlemmermeer. Als uitzondering
zelfs Amsterdam, maar dan wel met Ton aan het stuur,
die weet als echte Amsterdammer overal de weg! In de
bus is een lijst aanwezig van de "Vaste Klanten", die op een vast tijdstip b.v. iedere week ergens moeten zijn. Ook
moet er een Agenda bijgehouden worden met bepaalde gegevens o.m. "wie rijdt waar naar toe".
Er kan een heleboel, hier zijn wat voorbeelden. U wilt met uw buren of bekenden samen boodschappen doen.
Dan haalt de Senioren BUS u op, rijdt u naar een wijkcentrum, Kattegat of Boerderij, waar u een kopje koffie kunt
drinken en waar u in de supermarkten, die er vlak bij zijn, uw boodschappen kunt doen. Daarna wordt u, met boodschappen, weer netjes thuis gebracht. Een dergelijk arrangement geldt ook als u een tuincentrum in Kerstsfeer wilt
bezoeken. Naar al het moois kijken en u wordt weer opgehaald (desnoods met een Kerstboom, ook dat mag).
Er kunnen 8 personen gelijktijdig met de Senioren BUS mee.
Nog even een "weetje", de Meertaxi en andere bedrijven Personenvervoer, worden per 1 januari a.s. overgenomen door een bekend vervoersbedrijf.
Met onze Senioren BUS verandert er niets, die blijft te allen tijde voor u
klaarstaan, tegen dezelfde voorwaarden.
WAAROM ZOUDEN ANDEREN OOK MOETEN KOMEN?
Omdat u, zonder zorgen, daar komt waar u wezen wilt.
UITNODIGING!
Het chauffeursteam is qua aantal en samenstelling, volgens Ton, prima in orde. Maar er kan altijd iemand uitvallen
en dan is het prettig te weten dat er iemand beschikbaar is.

HARTELIJK WELKOM IN DE

Senioren BUS .

Wij zien en rijden u graag!.
V

.BUS.S -HN.
[M
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Al weer in de laatste maand van het jaar aanbeland zijnde is het gebruikelijk dat er enige aandacht geschonken wordt aan de belangrijkste gebeurtenissen en veranderingen van het aflopende jaar. Daarbij
wil ik mij ditmaal echter niet beperken tot het jaar 2016 maar acht ik
het nuttig om daar ter gelijker tijd ook het jaar 2015 bij mee te nemen. De reden daartoe komt voort uit het door onze overheid, per 1
januari 2015, doorgevoerde stringente bezuinigingsbeleid ten opzichte
van het overgrote deel van de zorgvoorzieningen. Men is daarmede
van start gegaan met de aankondiging dat de eerste 2 jaar als een
proeftijd beschouwd diende te worden. Deze 2 jaar zijn aan het eind van deze maand verstreken en
van overheidswege zal dus binnenkort een balans van de bereikte resultaten opgemaakt moeten worden. Te verwachten valt dat deze balans een vrij positief oordeel gaat verkrijgen, afgestemd op de
financiële uitkomsten ten bate van de overheid. Persoonlijk ben ik echter geneigd om meer aandacht
uit te laten gaan naar wat deze enorme bezuinigingen exact betekent hebben voor de mensen die
sterk afhankelijk zijn van de voorzieningen behorende tot het bezuinigingspakket.

een teruGblik
op twee jaar
bezuiniGen

Dit laatste doet mij uitkomen op een weinig positieve balans als direct gevolg van onderstaande onvolkomenheden:



Direct bij de aanvang van de bezuinigingen in januari 2015 werd men al geconfronteerd met
veel gedoe rond het PGB (Persoonsgebonden Budget}. Mensen geraakten in problemen en hulpverleners konden niet betaald worden. Nu bijna 2 jaar later, na veel gepraat en vele beloften
van de staatssecretaris, zijn de problemen nog steeds niet geheel en al opgelost.



De verwerking van de eigen bijdrage is eveneens een kwestie waar veel onduidelijkheid aan gepaard gaat. Regelmatig belanden mensen daarmede in ernstige betalingsproblemen.



Er wordt veelvuldig verwezen naar “eigen kracht” en “eigen verantwoordelijkheden”. Begrippen
die voor het overgrote deel van de boven negentig jarigen totaal misplaats zijn. Daar gaat onze
overheid echter gemakshalve aan voorbij. Dat lost de nabije omgeving maar op.



Geacht wordt zich bij ziekte of handicap langer in een eigen woonsituatie te handhaven. Men
verzuimt daarbij echter voor passende betaalbare woonvoorzieningen te zorgen, die een langer
thuis blijven met de daarbij benodigde zorgverlening ook mogelijk maakt. Zelfs ten opzichte van
de Wlz schiet men daarin nog ernstig tekort.



De huishoudelijke hulpverlening wordt ondanks een gerechtelijke uitspraak van de Raad van Beroep door vele gemeenten tot een onvoldoend minimum teruggebracht. Een schoon huis en
schone kleding verworden daarmede tot een farce en een toenemende vervuiling zal de komende tijd onmenselijke situaties gaan veroorzaken.



De regeling van een voucher met bijbetaling voor de inkoop van huishoudelijke hulp zal voor de
minima totaal ondoenlijk zijn en het beroep op burenhulp zal in vele gevallen te kort schieten.
Gevolg armoede en een toename aan spoedopnames en/of beschamende situaties.



Vele ouderen zoeken naar een kleinere woning in verband met de afnemend capaciteit om de
woning schoon en op orde te houden. Vanwege de financiële draagkracht gaat daarbij de voorkeur uit naar een betaalbare huurwoning. Een vrijwel onmogelijke opgave vanwege het schrijnende en grote tekort aan betaalbare huurwoningen. Een situatie wat met de dag verslechterd,
vanwege een toenemende verkoop van nog redelijk betaalbare huurwoningen en de toenemende
stroom van asielzoekers die vroeg of laat toch ook gehuisvest zullen moeten worden. Onze overheden schijnen zich daar niet in het minst om te bekommeren en stellen zelfs hoge normen aan
inkomens om voor een huurwoning in aanmerking te kunnen komen. Zelfs aan woningen die als
zorgbestendig aangemerkt worden. Exact dezelfde overheid die onverstoord verwijst naar een
noodzakelijk langer verblijven in een eigen woonsituatie. Deze twee tegenstellingen benadrukt
men echter liever niet, met het oog op de komende landelijke en gemeenteraadsverkiezingen.

V

[ 10 ]

[9]

Seniorenvereniging

“Meer-Senioren”

HLMRMEER NOORD
V

F

C

DECEMBER 2016 [12]

[9]



Voor vele minder draagkrachtigen ouderen en mensen met een beperking valt het verplichte eigen risico naast de te betalen premie voor de ziektekostenverzekering nauwelijks tot in het geheel niet op te brengen. Met als gevolg dat het aantal zorgmijders schrikbarend toeneemt. Daar
krijgt men in de zeer nabije toekomst de rekening voor gepresenteerd, in de vorm van snellere
en gecompliceerdere opnamen in zorginstellingen.



Er is een schrikbarende tekort aan verplegend personeel in het overgrote deel van de zorginstellingen. Gevolg pyjamadagen, onvoldoende lichaamsreiniging en ongelooflijke plascontracten.
Stuk voor stuk haaks staande op te omvangrijke management bestanden en ongebreidelde salariëring van directies. Een meer evenwichtiger en socialere inslag van het beleid zou hier tot het
voornaamste streven moeten behoren.



In meerdere gemeenten zijn de rollators en de trapliften uit het zorgpakket verwijderd. Deze
voorzieningen zijn tot het eigen risico teruggebracht, maar beiden zijn vrijwel onmisbare onderdelen voor het behoud van de eigen zelfstandigheid en zelfredzaamheid.



Onlangs heeft Nederland, na een jarenlang aarzelen, als één van de laatste landen het verdrag
van de Verenigde Naties betreffende toegankelijkheid ondertekent. Daarmede verklarend dat er
zorggedragen zal worden van een goede toegankelijkheid voor een ieder van alle openbare gebouwen, instellingen en voorzieningen. Nu al weer ruim een half jaar verder zijnde, valt daar
nog geen enkele vordering in te bespeuren, erger nog de vrees neemt toe dat het ondertekenen
op een wassen neus uitkomt en de maatregelen voor een belangrijk deel achterwege zullen blijven. Hoe serieus neemt de overheid zich zelf?



De Wmo en de Jeugdzorg zijn beiden ten gevolge van de doorgevoerde bezuinigingen aardig in
de verdrukking geraakt. Uiteindelijk blijkt na amper 2 jaar dat er ten opzichte van beide voorzieningen veel geld onbenut is gebleven. Dit doet de vraag rijzen waar men mee bezig is, dient dit
gezien te worden als een aanloop naar nog meer bezuinigingen en het creëren van een nog grotere kloof tussen rijk en arm. Maak dit dan duidelijk kenbaar.

een
teruGblik
op twee
jaar
bezuiniGen

Tot zover mijn bevindingen vanuit een hoeveelheid gesprekken met mensen
die vanwege de doorgevoerde bezuinigingen een sterke achteruitgang in hun
dagelijkse mogelijkheden ervaren. Dit heeft een weinig positieve balans doen
ontstaan, maar wel een balans direct gerelateerd aan de ervaringen van de
minder zelfredzame burger in het algemeen. In vele gevallen zelfs in meervoudig opzicht. De vele onvolkomenheden omschreven hebbende, ontstaat er
bij mijzelf een gerede twijfel over het nut en effect van de door de overheid
doorgevoerde bezuinigingen. Het valt immers in meerder opzichten te voorzien dat meerdere tot op heden doorgevoerde maatregelen in de toekomst tot
extra en wellicht hogere kosten gaan leiden. Dit doet op zichzelf weer de
vraag rijzen hoe het gesteld is met de ervaringsdeskundigheid en het inlevingsvermogen van de in Den Haag gezetelde beleidsbepalers en de in de beide kamers zittende volksvertegenwoordigers. Te vrezen valt dat vele van deze
afgevaardigden te makkelijk en te lichtvaardig oordelen over besluiten waaromtrent men zich te weinig kennis of ervaring heeft eigen gemaakt. De praktijk geeft in dit opzicht met grote regelmaat onvoorziene misstanden aan en
dat is weinig bevorderlijk voor het vertrouwen in het gevoerde bezuinigingsbeleid.
M

Z
[ 10 ]

F

-W

C

@S -HN.

Seniorenvereniging

“Meer-Senioren”

HLMRMEER NOORD

DECEMBER 2016 [12]

SalsaSociál:
Swingen op vrijdagmorgen
bij de Jeugd van Gisteren!
Bewegen hoort erbij, ook voor de ‘Plussers’. Je kunt natuurlijk gaan
sporten, maar bewegen zou eigenlijk gewoon leuk en gezellig moeten
zijn. Daarom starten we binnenkort een Cursus SalsaSociál™ voor
55-plussers.
Daar wordt bewegen een feestje!
SalsaSociál™ vindt, de naam zegt het al, inspiratie in Salsa en andere Zuid-Amerikaanse dansen.
Bij docente Annetje Riel ligt de nadruk niet op het aanleren van zoveel mogelijk verschillende danspassen, zij vindt vooral het sociale
aspect belangrijk: het dansen met elkaar, leiden, volgen, het leren
aanvoelen van de muziek en plezier hebben met elkaar.

De cursus wordt
gegeven op de
vrijdagochtenden,
van 10.30-11.30 uur,
en bestaat uit
10 lessen.
De cursus start op
6 januari 2017,
maar op

vrijdag 16 december
is er alvast een
gratis proefles,
dan kunt u zelf ervaren
hoe leuk bewegen
kan zijn.
U kunt ook anderen
(niet-leden)
meenemen.

Als u geen danspartner heeft, kom dan toch,
we kunnen dan op de les bekijken wie uw partner wil worden.
Voor alle info en aanmelden:

Kosten van de cursus:

Neem contact op met
Ans Terpoorten tel. 06-43628550 of
De BA leden betalen
mail naar ledenadmin@sv-hn.nl.

€ 25,De B leden betalen
€ 40,De niet-leden betalen € 50,- (€ 10,- minder dan de basisprijs)
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ACTIVITEITENOVERZICHT.

CONTACT:
U kunt ons bereiken via:
Mail:

I

@S -HN.

Brievenbus:

Gebouw Jeugd v. Gisteren
[

: 023-5642993]

Per post:

Seniorenvereniging HLMRMEER
Noord. Beemsterstraat 4
2131 ZB Hoofddorp

BESTUUR SvHN
V

:

Diny Bloemendal
023 56 14 295
*

@S -HN.

P

:

Henk Zijlmans
023 55 81 012
*

@S -HN.

S

:

Rien Haak
023 56 11 625
*

@S -HN.

L

:

Ans Terpoorten-Lauret
06 436 285 50
*L

A

@S -HN.

A

—W

,Z

&W

:

Ineke van der Geest
023 56 32 646
*

@S -HN.

W

,Z

&W

:

Floor Calandt
023 56 25 506
*Z

)

R

-W

@S -HN.

“M

-S

”

Henk van der Werf
*R

-M

*A

S

@S -HN.

@S -HN.

* PR@S -HN.

B

:
NL50 RABO 0307 9707 60
[K K A

: 647 740 74]

INFOBLAD “Meer - Senioren”
2017
MAIL: REDACTIE-MEERSENIOREN@SV-HN.NL
DRUKKERIJ: GRAFISCH BUREAU PG DE RANK.

VOLGENDE UITGAVE BEGIN JANUARI
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