
 

                                                                             

 

Ledenvergadering 2020, dinsdag 10 maart 

Vroeger in het jaar dan anders, maar evengoed belangrijk. 

Naast de gebruikelijke agendapunten (zie deze Meernieuws bladzijde 5) willen we u 

dit jaar u eens wat anders aanbieden. 

Twee hoofdpresentaties van externe partijen en wel 

1. Compaan over tablets voor senioren 

2. Team Sportservice Haarlemmermeer over fysiek gezond blijven 

 

1.  Mark Wijnen van de firma Uw Compaan zal ons komen 

vertellen over de tablet voor mensen zonder digitale 

ervaring, kennis en kunde. 

Wat zijn de voordelen en werkt het inderdaad zo eenvoudig 

als men zegt? 

Waarom zet de gemeente Haarlemmermeer deze tablet eigenlijk in? 

Kom luisteren en probeer en oordeel zelf!! Want na de presentatie zal er ruimte zijn 

om zelf de tablet te proberen 

 

2.   Om als senior fysiek gezond te blijven kan Team Sportservice 

Haarlemmermeer ons van goed advies dienen, bijvoorbeeld 

door te oefenen met valpreventie. Met o.a. de volgende 

onderwerpen. 

Van ziekte en zorg naar gezondheid en beweegplezier 

Bent u al op de hoogte van het sportaanbod van Team Sportservice? Onze buurtsportcoaches organiseren 

verschillende beweeglessen voor allerlei niveaus, waarbij we altijd streven naar veel beweegplezier. In ons 

uitgebreide aanbod zit vast ook iets dat u aanspreekt. Door op latere leeftijd in beweging te blijven, blijft u 

langer mentaal en fysiek fit. Bewegen is goed voor longen en hart, de kans op chronische ziekten wordt 

verkleint en daarnaast krijgt u van bewegen meer energie. U voelt zich lekkerder en meer ontspannen na 

inspanning. Bewegen brengt ook mensen met elkaar in contact. Door te bewegen in groepsverband, 

vergroot u uw sociale contacten en ontstaan nieuwe vriendschappen. De coaches van Team Sportservice 

staan voor u klaar om u op weg te helpen naar een passende beweegles.  



 
Beweeglessen/cursussen om de kans op vallen te verminderen 

Wilt u fit, soepel en zonder angst blijven bewegen? Team Sportservice organiseert verschillende 

beweegcursussen gericht op het verbeteren van het beweegniveau. Bij de verschillende cursussen gaat u 

aan de slag om in groepsverband fitter en soepeler te worden en/of te blijven. In de les werkt u op een 

veilige manier aan balans en coördinatie, zodat u daar in het dagelijks leven profijt van heeft. Hiermee 

vergroot u uw sociale omgeving en blijft u langer actief. Wilt u weten wat uw reactieleeftijd is? Of wilt u 

weten of uw benen sterk genoeg zijn? Doe dan na de presentatie de gratis reactietest en/of de 

beenkrachttest. 

Daarnaast gaan wij een aantal tafels inrichten waar u informatie kunt vinden over 

zaken als veiligheid in en om het huis, speciaal voor senioren. En ook over andere 

maatschappelijk interessante onderwerpen. 

Te verwachten 

- Brandweer 

- Politie 

- Gemeente Haarlemmermeer 

- Rode Kruis (cursussen scootmobielrijden) 

- Mantelzorg & Meer 

- Alzheimer Amstel/Meerlanden 

Moment van Aandacht 

Tijdens de jaarvergadering zullen we weer aandacht schenken aan leden die het 

afgelopen jaar zijn overleden.  

Neem een bloemetje mee  

Ook bent u weer in de gelegenheid om een bloemetje te brengen naar leden of 

anderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Wilt u weer een paar bloemen 

meenemen? Van al die bloemen worden dan mooie boeketjes gemaakt. 

Langdurig lidmaatschap 

Dit jaar willen we onze eerste leden, zij die voor 2000 lid geworden zijn, in het 

zonnetje zetten. Deze dames en heren ontvangen van ons een persoonlijke 

uitnodiging. 

Namens Welzijn,   

Els van Dongen-Caarls 

Seniorenbus 

Wilt u ook er bij zijn, maar hebt u geen vervoer, denk dan eens aan de Seniorenbus. 

De bussen van de Senioren verenigingen Haarlemmermeer Noord en Zuid rijden 

ook voor KBO-leden. Deze bussen kunnen echter alleen blijven rijden met uw steun. 

Elke gift, hoe klein ook, is welkom!  

Bel voor Nieuw-Vennep e.o. 0252-689050  Bel voor Hoofddorp e.o. 06-50556783 


