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Voorzitter:  
Margreet van Riel (0252-675847) 
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voorzitter@sv-hz.nl 
 

Penningmeester: 
Lano Jansen (06-20127762) 
penningmeester@sv-hz.nl 
 

Secretaris: vacant 
secretaris@sv-hz.nl 
 

Alg. bestuurslid 
Ellie Witterland (0252-672724)  
fmr.witterland@quicknet.nl 
 
Alg. bestuurslid en dagreizen/uitjes: 
Nelly Fivet (0252-673535) 
fivhog@gmail.com 
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Marianne Vermeij (0252-624721) 
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Informatie vanuit het bestuur: 

Notulen Algemene Ledenvergadering SHZ d.d. 17 feb. 2017 
Aanwezig: De heren Piet van Sprang (voorzitter) en Lano Jansen 
(penningmeester). De dames Ellie Witterland (secretaris), Nelly Fivet 
(bestuurslid reizen) , Marianne Vermeij (bestuurslid a.i. ledenadministratie) 
en 49 leden volgens de presentielijst. 
Afwezig m.k.:  mevr. T. van Houten, dhr. en mevr. Dijkgraaf en  
mevr. D. Schreurs. 
 
1.  Opening 
Voorzitter Piet van Sprang heet een ieder welkom op de 2e jaarvereniging van 
de SHZ. 
Hij memoreert o.a. de ernstige ziekte van Charles van Helden en de 21 
mensen die het afgelopen jaar zijn overleden met name  
mevr. Janknegt (102 jaar) en mevr. van Schie-Adrichem (98 jaar).  
Er wordt verzocht om, zo mogelijk, te gaan staan om in een moment van 
stilte de ons ontvallen leden te gedenken. Het ledenaantal groeit nog steeds. 
Het afgelopen jaar van 1000 naar 1100 ondanks de 42 afmeldingen.  
Hierna opent de voorzitter officieel de vergadering. 
Er is een kleine agendawijziging. Punt 8 wordt 6a en de Rondvraag wordt 8. 
 
2.  Ingekomen stukken/ mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Mededelingen:  
* alle activiteiten lopen in principe goed. Alleen de activiteitenbegeleiders 

van de bingo en het koppelkaarten gaan stoppen. Zij zoeken een opvolger. 
Wie helpt? De Rummikubbers zoeken nog mensen die mee willen doen. 

* De Oranjevereniging komt met een nieuwe activiteit in de feestweek In de 
Orangerie. Het betreft een muzikale bingo. Hierover meer in het komende 
Nieuwsblad. 

* Maarten en Hennie Aartsen zijn gestopt met het Nieuwsblad en de website. 
Jaren hebben zij de inhoud, lay-out, het laten drukken  verzorgd van toen 
nog het Anbootje, later de Nieuwsbrieven en het Nieuwsblad. Ook het 
nieuwe logo is van hun hand. Zij worden door de voorzitter hiervoor heel 
hartelijk bedankt met een bloemetje en een cadeaubon. Hennie: “Wij 
hebben het met heel veel plezier gedaan!” 

* De advertenties in het Nieuwsblad leveren extra op. Er is nog ruimte. 
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* Zorgverzekeraar ZZ geeft voor ieder lid die is overgestapt een bedrag van 
€10,00. 

* De Seniorenraad Haarlemmermeer is in 2015 overgenomen van het LSBO. 
Het is een orgaan dat beleidszettend is naar de gemeente. Verenigingen en 
bonden kunnen invloed hierop uitoefenen. Op 20 april 2017 is er een 
bijeenkomst: “Langer zelfstandig wonen”.  
Er is geen contributie verschuldigd.  

*Tot slot bedankt de voorzitter alle vrijwilligers die de activiteiten mogelijk 
maken, de barmedewerkers onder leiding van Els Rusman en alle 
chauffeurs die het mogelijk maken dat senioren de activiteiten kunnen 
bezoeken. De coördinator van de Krimbus (Nico van Vierzen) heeft verder 
geen mededelingen. 

De voorzitter geeft het woord aan Marianne Vermeij, die de 
ledenadministratie doet. Naast al wat eerder genoemd is vertelt ze dat er een 
goede samenwerking is met Ingrid Slikkerveer en haar team die de lief en 
leed verzorgt. Verder is het ledenbestand om reden van privacy afgeschermd 
voor de buitenwereld en is alleen ter beschikking aan de ledenadministrateur 
en de penningmeester. Zorg en Zekerheid krijgt alleen de NAW-gegevens. 
  
3.  Goedkeuren notulen van A.L.V. d.d. 8 APRIL 2016 
Bij de Rondvraag had Bas de Bruijn iets verteld over de PGB. Dit moet zijn 
“huishoudelijke hulp”.  
Secretaris Ellie Witterland wordt bedankt voor het maken van de notulen. 
 
4.  Jaarverslag secretaris 
Het verslag wordt voorgelezen door Nelly Fivet. (Voor belangstellenden is dit 
op te vragen bij het bestuur) 
 
5.  Jaarverslag 2016 penningmeester  
De penningmeester doet via de beamer verslag. Geen vragen van de leden. 
5a. Begroting 2017 
De begroting 2017 wordt door de penningmeester gepresenteerd. 
Vraag: “Hoe kan het dat de huur met €2000,00 wordt verhoogd?”  
Opmerking lid: Zij kent een clubhuis die geen huurverhoging van de 
gemeente kreeg doorgevoerd. Hoe kan het dan dat het wel met dit gebouw 
gebeurt? 
Antwoord: Wij huren van de Stichting en zij huren van de Gemeente.  
Gezien de gezonde financiële situatie blijft de contributie hetzelfde. 
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6. Verslag kascontrolecommissie 
Frank Witterland doet namens de commissie verslag. Zij hebben de boeken 
gecontroleerd en in orde bevonden waarvoor décharge wordt gevraagd en 
verleend. 
6a. Verkiezing/benoeming kascontrole commissie 
Aftredend volgens rooster:  Dhr. F. Witterland (2 jaar lid geweest) 
Dhr. V. Menschik (reserve 2016) (niet aanwezig op de vergadering) neemt 

automatisch zijn plaats in.  
Mevr. J.Kooij blijft nog 1 jaar aan. 
Als reserve meldt zich en wordt  benoemd dhr. K.L. Bosch (Tolgaarder 13) 
 
7.  Bestuursverkiezing 
De scheidend voorzitter bedankt alle bestuursleden persoonlijk en Ellie 
Witterland in het bijzonder voor het vele werk in al die jaren, ook tijdens de 
Anbo-tijd met een bloemetje en een cadeaubon. Zij blijft Algemeen 
bestuurslid. 
Vervolgens stelt de voorzitter Marianne Vermeij a.i., Margreet van Riel a.i. en 
Fred Meijer, spreekuur hulp en aanvragen huur-en/of zorgtoeslag aan de 
leden voor. Daar geen van de  leden bewaar heeft tegen een van de 
kandidaten worden zij unaniem als nieuwe bestuurders SHZ gekozen. Het 
bestuur verdeelt de functies en taken. Omdat de bestuursleden hadden 
besloten Margreet  te benoemen als voorzitter mits zij gekozen zou worden 
door de leden konden zij meteen kennis maken met hun nieuwe voorzitter. 
Margreet neemt het woord en stelt zich uitgebreid voor. (In het Nieuwsblad 
van maart kunt u hierover lezen.) Daarna krijgt ze de Statuten, Huishoudelijk 
Reglement en de voorzittershamer overhandigd van scheidend voorzitter Piet 
van Sprang. 
Dan is het woord aan Nelly Fivet en Ellie Witterland die Piet in het zonnetje 
zetten. Zo had o.a. SHZ waarschijnlijk niet bestaan als Piet er niet was 
geweest. 
 
8.  Rondvraag 
Vraag: Waarom hebben we niets gehoord over de nieuwe inboedel? 
Antwoord: Stichting SsOW heeft dit in beheer. 
Opmerking van Bas de Bruijn: Sinds Meertaxi Regiorijder is geworden zijn er 
klachten gekomen over tijdstip wegbrengen en ophalen. Als u een klacht 
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hebt dit graag aan Bas melden zodat hij dit aan de gemeente (heeft dit 
aanbesteed) kenbaar kan maken om een vuist te maken. 
Aanvullend: de Krimbus rijdt ook naar het ziekenhuis. 
Als laatste een vraag of de nieuwe website ontwikkelaar (Frank van der 
Pluijm) aanwezig is. Dit is niet het geval. Het bestuur hoopt binnenkort de 
nieuwe website te kunnen presenteren. 
 
9.  Sluiting 
De voorzitter nodigt iedereen uit nog een drankje te doen. Zo werd het een 
gezellige afsluiting van een bewogen 1e verenigingsjaar. 
Notulist: Marianne Vermeij 

 
Bedankt. 
Beste leden SHZ.  
Op 17 februari  2017 heb ik op onze jaarvergadering het stokje overgegeven 
aan Margreet van Riel. 
Na ongeveer 5 jaar voorzitter te zijn geweest, van eerst de ANBO en later de 
SHZ heb ik een mooie en ook leerzame tijd gehad. 
De start bij de ANBO was toen al heftig met het aanpassen van de landelijke 
statuten, waar wij als Haarlemmermeerse afdelingen ANBO nauw bij 
betrokken waren. Doch we konden niet de  veranderingen tegenhouden 
waardoor een  deel van de democratie verloren is gegaan. Dat werd ook 
fataal in het najaar van 2015.    
Uiteindelijk hebben we toen de Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid 
opgericht. 

Via deze weg wil ik u allen hartelijk danken voor de 
ondersteuning en vertrouwen wat ik van u heb mogen 
krijgen in al die jaren.   
Ik wil ook de nieuwe voorzitter veel succes wensen met 
haar gehele bestuur. 
 

Uiteraard ben ik niet uit beeld.  
Zoals al gezegd blijf ik graag als vrijwilliger het nieuw opgezette ledenbestand 
ondersteunen voor de ledenadministrateur en de penningmeester. 
  
Dus zeker tot ziens 
Piet van Sprang 
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Voorstellen nieuwe 
voorzitter  
Beste leden, 
 
Tijdens de algemene 
ledenvergadering van 17-2-2017 
hebben jullie mij gekozen tot 
voorzitter van de 
Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid. 
Daarna heb ik mij voorgesteld; echter voor de niet aanwezigen wil ik dat 
graag via dit prachtige Nieuwsblad nog eens doen. 
 
Mijn naam is Margreet van Riel, geboren in Alkmaar, opgegroeid in Haarlem 
en daar in 1969 getrouwd met Ben van Riel. We kregen 2 kinderen en hebben 
inmiddels 3 kleinkinderen. 
Sinds 1979 wonen wij in Nieuw-Vennep en al snel  werd ik gevraagd in het 
bestuur van de Zwemvereniging "Nieuw-Vennep" en verricht daar nog steeds 
hand -en spandiensten voor. 
Na een lange periode van het geven van Humanistisch Vormings Onderwijs 
werd het tijd voor wat anders. 
En dat zijn:……  De Senioren!  geworden. 
Sinds 1996 ben ik lid, binnengehaald door oud-ANBO-voorzitter Flip 
Uijthoven. 
 
Tja, en hoe nu verder: 
Ik wil mij opstellen als een vrouw met een ruime toegankelijkheid en 
informeel optreden. 
 
Ook heb ik het plan om mij de komende tijd te laten zien bij diverse 
activiteiten en te gaan onderhouden met de aanwezigen om zo een 
oriëntatie te krijgen in het reilen en zeilen van de organisatie en....de mens 
erachter! 
 
Samen met bestuur en jullie als leden gaan wij deze kar trekken! 
Want:  “IK KAN HET NIET ALLEEN!” 
 
Margreet van Riel. 
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Voorstellen nieuw Algemeen bestuurslid 
Ik ben Fred Meijer. Sinds 17 februari opgenomen in het bestuur van de  
vereniging. 
Ik ben geboren in Amsterdam en woon sinds 1985 in Nieuw Vennep 
Ik ben 67 jaar en getrouwd met Antoinette. 
Sinds 2010 ben ik met pensioen na 41 jaar bij de KLM te hebben gewerkt in 
diverse functies. 
Mijn liefhebberijen zijn koken, lekker eten en reizen. De laatste jaren  
vooral naar Portugal en Spanje. 
In het bestuur ga ik me inzetten voor het mede maken van het nieuwsblad en 
het coördineren van de verspreiding van het nieuwsblad. 
En ik wil, een ieder die dat wil, helpen bij het invullen van de Belasting  
aangifte, het aanvragen van de zorg toeslag en eventueel de huurtoeslag. 
Kom er mee en laat geen geld liggen. 
Fred Meijer 
 

Vacature bestuur  
(herhaalde oproep)  
In verband met het terugtreden van Ellie 
Witterland is het bestuur op zoek naar een 
secretaris. Wie gaat de uitdaging aan! 
Wilt u meer informatie over deze functie? 
Neemt u dan contact op met  
Margreet van Riel. (0252-675847) 

 
Van de penningmeester 
Beste mensen, 
Zoals bij velen van jullie bekend, is op vrijdag 17 februari 2017 de algemene 
ledenvergadering van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid 
gehouden. 
Heel plezierig was het dat er zoveel leden hierbij aanwezig waren. Tijdens 
deze jaarvergadering heeft onze voorzitter Piet van Sprang afscheid genomen 
van onze vereniging en is mevr. Margreet van Riel gekozen als nieuwe 
voorzitter. Wij zijn heel veel dank verschuldigd aan Piet vanwege zijn 
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 enorme inzet en tijd die hij heeft 
gestoken in deze toch moeilijke 
overgang. Wij zijn ook heel blij dat wij 
Margreet mogen begroeten als nieuwe 
voorzitter en wensen haar ook heel veel 
sterkte toe in ons bestuur.  
 

Tijdens deze vergadering heb ik als 
penningmeester door middel van de 
beamer de jaarcijfers 2016 alsmede de 
begroting voor 2017 mogen toelichten.  
Het  afgelopen jaar is met een positief 
saldo geëindigd en 2017 kunnen we 
starten met meer vlees op de botten. 
Ik hoop dat ook in het nieuwe jaar dit beeld zal blijven voortbestaan. 
Wij zullen alles in het werk stellen om deze gezonde situatie te continueren. 
Hierbij heeft het bestuur besloten in 2017 de inning van de contributie (via 
de automatische incasso) te laten plaatsvinden in de maand mei 2017. In 
deze maand hebben velen onder ons het vakantiegeld ontvangen. Hierdoor 
zal de schade dan beperkt blijven. 
Mocht u als lid geen automatische incasso aan ons hebben afgegeven, dan 
kunt u uw contributie overmaken naar 
rekeningnummer NL07RABO 0307984532 t.n.v. Seniorenvereniging 
Haarlemmermeer-Zuid. 
De contributie bedraagt ook voor 2017 voor een echtpaar € 40,-- en voor 
één lid van de familie € 25,-- per jaar. 
Met vriendelijke groet, 
Lano Jansen    

 
Coördinator verspreiden Nieuwsblad  
 

Uit het bestuur heeft Fred Meijer zich gemeld om 
de verspreiding van het Nieuwsblad te 
coördineren.  
Bel 0252-674035 ná 14.00 uur  of mail naar  
f.meyer@quicknet.nl als u een klacht heeft over 
de bezorging. 
 

mailto:f.meyer@quicknet.nl
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Regiorijder 
 

 
 
Jammer genoeg komt het nog regelmatig voor dat de taxi van Regiorijder te 
laat komt. Als u dit overkomt dan dit graag melden bij Bas de Bruijn  
(06-21831507) of via de website van http://seniorenraad.net middels het 
klachtenformulier. 
In veel gevallen is het verstandig om eerst de taxionderneming te bellen en 
uw klacht voor te leggen. Als u het formulier invult is het belangrijk dat u 
aangeeft wat de klacht is en welke chauffeur / taxi / taxionderneming of 
taxicentrale het betreft. U hoeft niet alles in te vullen, maar hoe meer u kunt 
invullen, hoe sneller de betreffende chauffeur terug te vinden is. Een klacht 
kan ook door een belangenbehartiger (zoals bijvoorbeeld een mantelzorger) 
of getuige van de reiziger worden ingediend. U kunt dit formulier sturen naar 
De Seniorenraad, (SSH) Postbus 1374 2130 EL Hoofddorp of per e-mail 
aan secretariaat@seniorenraad.net. De SSH behandelt de klacht niet 
inhoudelijk, maar verzamelt de klachten en stuurt ze door naar de 
Participatieraad van de gemeente Haarlemmermeer, die de gemeente 
inschakelt. 

Telefonisch kunnen ritten geboekt worden bij RegioRijder  0900 - 9343 

Wenst u meer informatie? Bel telefoonnummer 0900-9343 of bezoek de 
website https://www.regiorijder.nl/ 
 

Activiteiten SHZ 
Zonnetrein: Dagtocht 19 mei  a.s. naar Schoorl.  
We vertrekken om 8.45 uur, dus 
verzamelen om 8.30 uur. We rijden eerst 
naar Castricum. In restaurant Johanna’s 
Hof drinken we 2 kopjes koffie of thee 
met een gebakje. Daarna rijden we naar 
Camperduin. In het strandpaviljoen 
Struin (met uitzicht op zee) gebruiken we 
de lunch, een heerlijke koffietafel met 

http://seniorenraad.net/
mailto:secretariaat@seniorenraad.net
https://www.regiorijder.nl/
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kroket. Na de lunch komen de zonnetreinen voorrijden en gaan we een 
prachtige tocht maken door het Nationaal Park “De Schoorlse Duinen”. Dit  
zijn de hoogste en grootste duinen van Nederland.  
Na  afloop van die mooie tocht kunt u nog even uw benen strekken of een 
drankje gebruiken in het restaurant of op het terras. Dat is wel voor eigen 
rekening! 
Per zonnetrein kunnen 30 personen mee. Totaal dus 60 want er zijn twee 
treinen. Dat is daarom ons maximum aan mensen die met ons mee kunnen. 
We zijn om ongeveer 18.00 uur weer thuis. 
De prijs voor niet-leden is €50,00. Leden van de SHZ betalen slechts €45,00. 
Betaaldagen: 10 en 12 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur 

 
Nelly Fivet 
 
 
 

 
 
 

Creamorgen  
Op 12, 19 en 26 april bent u nog in de gelegenheid mee te 
doen met de creamorgen. Marja Hartgerink en Loes 
Hildering ontvangen u graag op deze woensdagen van 
10.00 –12.00 uur. Er worden diverse kaarten gemaakt 
(o.a. felicitatie- en beterschapkaarten).  
De kaarten worden gemaakt onder het genot van een 
kopje koffie/thee. 
De kosten van deze morgen zijn € 4.00 (en dan is de 
koffie/thee gratis). 
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Belastingservice 
De  vrijwilligers staan weer klaar 
om u te helpen bij het invullen 
van de belastingaangifte. 
Dit is in de maand april alleen 
nog mogelijk als u een afspraak 
heeft gemaakt via Leida 
Verhoeve, 0252-686127 of op 
donderdagmiddag om 16.00 uur in 
in gebouw de Krim. 
 

Wat moet u meenemen voor de 
aangifte invulling: 

 Alle jaaropgaven van het 
afgelopen jaar zoals loon, AOW, pensioen en dergelijke. 

 Aangifteverzoek wat u heeft ontvangen van de belastingdienst met 
de bijbehorende machtigingcode. 

 Bij eigen woning de WOZ waarde en hypotheek gegevens. 
 Saldi van de spaarrekening(en) bij hoger bedrag dan € 22.000,-- 
 Gegevens van eventuele aandelen en/of beleggingen. 
 De bedragen van de giften met daarbij de instanties aan wie 

gegeven. 
 Rekeningen ziektekosten, vervoer- en reiskosten en parkeergelden. 

 

Verder kunnen de vrijwilligers u alleen helpen als u een 
machtigingscode heeft aangevraagd. Via tel. nr. 0800-
1236555 kunt u deze krijgen. Zij vragen om uw BSN en uw 
geboortedatum. 
 

En als u twijfelt of het nodig kan zijn kunt u beter wat teveel meenemen dan 
te weinig. 
 

Voor extra informatie kunt u nog contact opnemen met: 
Leida Verhoeve, telefoon: 0252-686127. 
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Oproepje Rummikub    

Er zijn nog enkele plaatsen vrij! Wie vindt het  
gezellig om op de dinsdagmiddag  Rummikub te 
komen spelen van half 2 tot 4 uur? 
Wij kijken naar u uit. 
Het ouderenbusje (Krimbus) staat eventueel voor 

u klaar als u gehaald en gebracht wilt worden. 
Ik hoop dat ik kan zeggen: “Tot gauw”.  
Addy van Breen 
 

Fietsliefhebbers 1 
We zijn van plan het fietsen weer op te starten, maar 
dan alleen met een andere aanpak. Het ging voorheen 
met twee personen voor het hele jaar. We willen het 
nu met vijf personen doen. Een ieder zet een rit uit. 
We zijn al met drie man: Ruud van Schie, Wim 
Dijkgraaf en Bert Ubink. We willen 16 mei beginnen. 
Als er nu nog twee personen zijn die ook een rit uit 
willen zetten dan kunnen we tot en met september 
fietsen. 

Voelt u zich geroepen een rit uit te zetten neem dan contact op met  
Bert Ubink om een en ander nader uit te leggen.  
Mijn telefoonnummer is: 0252-686269. We fietsen altijd de derde dinsdag 
van de maand en starten altijd ’s morgens om 10.00 uur vanaf gebouw De 
Krim. 
De data zijn: 16 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus en 19 september.  
Schrijf het op de kalender of in uw agenda! 
Vriendelijke groet,  
Bert Ubink 
 

Fietsliefhebbers 2 
Op dinsdag 16 mei is het weer zo ver. De fietstocht is terug dankzij een paar 
enthousiaste fietsliefhebbers! 
De start is ’s morgens om 10.00 uur vanaf gebouw De Krim. Er wordt 
ongeveer 45 tot 50 km. gefietst.  
Na zo’n 10-15 km. is de eerste stop met een zelfmeegebrachte thermosfles 
met koffie of thee en wellicht een versnapering. 
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Zo rond het middaguur heeft de organisator een eenvoudig eettentje 
uitgezocht waar een ieder op eigen kosten zijn/haar lunch kan kopen. 
De ervaring is dat iedere fietser het tempo van 14-15 km per uur prima kan 
bijhouden. Of u dit elektrisch doet of helemaal op eigen kracht maakt 
helemaal niets uit. Gezelligheid staat voorop. 
Ergens tussen 15.30 uur en 16.00 uur zal een ieder voldaan terugkeren. 
Mocht het die dag stormen of regenen dan gaat de fietstocht niet door. Bij 
twijfel hoort u dat bij De Krim.  
Vooraf hoeft u zich niet op de geven. 

 
Filippine 1 
Vul de woorden in volgens de omschrijving. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 
Bij juiste invulling ontstaat in de verticale balk de oplossing. De ij wordt als y 
geschreven. (past dus in één hokje) 
 

 

De oplossing kunt u mailen naar redactie@sv-hz.nl of in de brievenbus van 
gebouw de Krim deponeren vóór 10 mei 2017. 

mailto:redactie@sv-hz.nl
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In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van €10.00 
bekend gemaakt. 
 
De oplossing van de winterpuzzel was: Hoera ijsvrij. Alle deelnemers (14 per 
mail en 6 per post) hadden het antwoord goed. De winnaar werd op de 
bestuursvergadering van 2 maart getrokken en is geworden:  
Dhr. T. Honcoop (Helsinkilaan). VAN HARTE GEFELICITEERD.  
Op dinsdagmiddag 7 maart, tijdens de Rummikub, werd de prijs overhandigd. 
 

Activiteiten andere organisaties 
 

Toneelvereniging “De Korenbloem”  
Op zaterdag 8 april en zondag 9 april is 
het weer zover. Het gezelschap van 
“De Korenbloem” speelt  de klucht 
'Een pil voor opa'. Een hilarisch stuk 
met een hoofdrol voor een wel een 
heel bijzondere opa. Het is geschreven 
door cabaretgroep 'Donders Mooi' en wederom geregisseerd door Nard 
Mense. De uitvoering zal plaatsvinden in De Rustende Jager. 
Ook hebben zij een speciale aanbieding in combinatie met de voorstelling, 
namelijk voor €7,50 extra kunt u genieten van het Mexicaanse buffet bij De 
Rustende Jager. Voor meer informatie kunt u bellen met: 0252-629333. 
 
Entree zaterdagavond €10,00. Op zondag kunnen SHZ-leden voor €7,00 deze 
voorstelling bekijken. 
Aanvang zaterdag: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. 
Aanvang zondag: 14.00 uur. Zaal open: 13.30 uur. 
De intekenlijst ligt in gebouw De Krim. 
Voor informatie kunt u bellen met Nelly Fivet (0252-673535) 
Wilt u meer lezen over de klucht zelf? Bezoekt u dan de website 
http://www.tvdekorenbloem.nl/voorstelling.html 
 

Bazaar in de Westerkim op 13 mei 
Op zaterdag 13 mei bent u weer van harte welkom op de bazaar van de 
Westerkim. Naast het rad van avontuur zijn er o.a. heel veel leuke spulletjes, 

http://www.tvdekorenbloem.nl/voorstelling.html
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bloemen, banket en niet te vergeten de heerlijke (verpakte) erwtensoep te 
koop. De opbrengst is voor activiteiten en nieuwe spellen voor de bewoners.  
 
De bazaar is van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Heeft u zelf nog leuke spulletjes om weg te geven 
dan kunt u deze vanaf dinsdag  18 april bij de 
Westerkim brengen. 
Wilt u meer informatie? 
Benaderd u dan: Marco van Aalst, coördinator 
welzijn (marco.van.aalst@pcsoh.nl). Verzorgingscentrum Westerkim, 
Zaaiersstraat 1 2151 CK Nieuw-Vennep (0252-623623). 

Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 
9 april 14.00 uur Vijfhuizen Dorpshuis De Oude 
Waterwolf, 
Kromme Spieringweg 436 
Trio Trabant speelt hartstochtelijke Hongaarse en 
zigeunermuziek 
Trio Trabant speelt muziek uit zuidwest Zigeunië, 

dat is het gebied waar de Trabant rondreed en nog steeds rijdt. In de 
toonladders, maatsoorten en instrumenten uit het voormalige Oostblok 
liggen de wortels van Trio Trabant. 
 
23 april 14.00 uur Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 
“Mond dicht, oren open!” Point Quiet met Amerikaanse folkmuziek 
Ver weg van de mainstream radiozenders maakt een Nederlandse band 
muziek die ieders aandacht meer dan verdient. Eerlijke muziek die je diep 
raakt en die je als luisteraar losmaakt van de dagelijkse beslommeringen. Het 
zet je oren op steeltjes en tovert een minzame glimlach op je gezicht. Dat is 
Point Quiet. 
 
30 april 14.00 uur Hoofddorp De Jeugd van Gisteren, Beemsterstraat 4 
Harald Veenstra zingt ‘Oranje Boven’ 
In 2016 was Harald 30 jaar artiest. Al vele jaren maakt hij geweldig 
herkenbare, professionele cabareteske liedjesprogramma’s. Zijn carrière 
begon bij Hennie Huisman in de ‘ Soundmixshow’ en vanaf die tijd was hij 
geregeld op radio en televisie. Zijn opleiding heeft hij naast zang- en 
acteerlessen in de praktijk genoten bij o.a. Jos Brink en Frank Sanders. Hij 
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maakte vier theatershows en speelde in de musical The Phantom of the 
Opera. 
 
De toegangsprijs is € 5,00 , inclusief een kopje koffie of thee. 
Toegangskaarten kunnen gereserveerd worden op vrijdag van 9.30 tot 11.30 
uur bij MeerWaarde op telefoonnummer 023 – 5698873. Ook een rit heen en 
terug met RegioRijder  is dan te bestellen. 
 

“In de Orangerie” seniorenmiddag  
Wederom organiseert 
Oranjevereniging Beatrix in de 
feestweek op vrijdagmiddag 23 
juni (o.v.) een seniorenmiddag met 
een muzikale bingo. Bij het ter 
perse gaan van dit Nieuwsblad zijn 
de details nog niet beschikbaar. In 
het volgende blad hopen wij u 
meer te kunnen vertellen. 
 

Opfriscursus groot succes 
 

 
De aanmeldingen voor de OPFRISCURSUS heeft een storm aan reacties 
opgeleverd. Alle deelnemers wil ik op woensdag 26 april en woensdag 31 mei 
2017 veel succes wensen. 
Vriendelijke groet, Rietje Stahli  
 
In memoriam: 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van 
januari 2017:  
Mevr. M. Rovers   83 jaar,   09-01-2017 
Mevr. C.M. Lingerak-van der Valk 82 jaar   18-01-2017 
Dhr. C. Blommestijn   83 jaar   31-01-2017 
Dhr. C.M.T. van Helden   75 jaar   26-02-2017 
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Informatie van de zorgconsulent. 
Niet vergeten 
U  heeft de aanslagbiljetten gemeentebelasting en waterschapsbelasting 
ontvangen? Als u een  minimum inkomen heeft  kan U in aanmerking komen 
voor kwijtschelding. 
Voor de gemeentebelasting is het eenvoudig om aan te vragen, het formulier 
“ verzoek om kwijtschelding” is bij het aanslagbiljet bijgesloten. 
Voor aanvraag kwijtschelding waterschapsbelasting moet u heel veel kopieën 
meesturen. U kunt het formulier downloaden van www.bsgr.nl  of direct daar 
het formulier invullen. Vindt u dit te moeilijk dan kunt u mij bellen of mailen, 
dan maken we een afspraak en doen het samen. 
Heeft u bij de gemeente vorig jaar bijzondere bijstand gekregen en de 
periode eindigt, dan moet u dat opnieuw aanvragen. Heeft u het niet met de 
computer en uw DIGD aangevraagd dan kunt  u het beste bellen met  
0900-1852.Er komt dan iemand bij u thuis de aanvraag met u regelen of ze 
vragen om diverse gegevens op te sturen. 
Gaat dit allemaal niet goed dan kunt u mij bellen of mailen en ga ik u helpen. 
Bas de Bruijn (0252)860080 062183507 email bdebruijn@san-san.nl   

Informatie van de Sociaal werker/ Ouderenadvies 65+   

De Sociaal  Werker 
ouderen kan u 
helpen op diverse 
gebieden zoals 
wonen, zorg en welzijn maar ook met vragen op het gebied van de WMO.  
Ook als u  het even niet meer weet kunnen wij met u meedenken.  
Iedere donderdagochtend is er een inloopspreekuur tussen 09:00-12:00 uur 
waar u met vragen op verschillende leefgebieden terecht kunt. Indien u niet 
in staat bent om naar het spreekuur toe te komen kunnen we u ook thuis 
bezoeken. 
 
Locatie voor het inloopspreekuur:  
Ontmoetingscentrum  
Elemastraat 65  
2151 AJ Nieuw-Vennep  
Wij bevinden ons op de 1e etage.  

http://www.bsgr.nl/
mailto:bdebruijn@san-san.nl
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Wanneer kunt u een beroep doen op de Sociaal Werker ouderen? 
 U wilt iets weten over de mogelijkheden voor hulp, verzorging en 

andere voorzieningen. 
 U zoekt ondersteuning bij het vinden van bezigheden. 
 U wilt informatie over (aangepaste) vervoersmogelijkheden. 
 U wilt hulp bij het invullen van ingewikkelde formulieren of bij het op 

orde brengen – en houden – van uw administratie. 
 U heeft vragen over financiële regelingen. 
 U wilt graag in contact komen met andere mensen. Maar u weet niet 

goed hoe u dat gaat aanpakken. 
 Door het verlies van een partner, komt u ineens voor zaken te staan die 

uw partner altijd regelde. 
 U heeft plannen om te verhuizen omdat uw woning niet meer past 

(door veranderde omstandigheden). 
 U kunt door ziekte opeens behoefte hebben aan (huishoudelijke)zorg.  
 U heeft vragen over mantelzorg.    

Dit zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk. Heeft u andere vragen? Stel ze 
gerust aan onze sociaal werkers ouderenadviseurs. 
 
Met vriendelijke groet, 
Herriette Frielinck en Mariska Spikmans (sociaal werker) 
Hoofdkantoor MeerWaarde: Dokter Van Dorstenstraat 1 
2132 JR Hoofddorp, 023 – 569 88 88 
www.meerwaarde.nl 

 
Nieuws van de Stichting Samen op Weg. 
 

5e Krimbuspraat en SSoW-nieuws  
Nico vertelt 

Na zijn Kerstvakantie met Riet, keerde onze 
penningmeester/secretaris, Charles van Helden, 
ziek terug en volgde er een ziekenhuisopname.  
In de weken erna verslechterde zijn situatie en dit 
leidde tot opname in Bornholm. Alsof de bliksem 
insloeg ontvingen wij het bericht dat Charles op 
25 februari jl. was overleden.  

http://www.meerwaarde.nl/
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20 Jaar was hij onze penningmeester secretaris, waarvan hij 17 jaar lang ook 
het penningmeesterschap van de toenmalige ANBO-afdeling Nieuw- Vennep 
bekleedde. Als zuinig 
penningmeester was hij wars van 
uitgaven voor onbelangrijke dingen, 
maar voor de bekostiging van 
noodzakelijke dingen, kon je altijd bij 
hem aankloppen.  
Veel heeft hij voor de senioren in 
onze regio betekend en daarvoor zijn 
wij hem dankbaar. Zo werd mede 
door zijn visie, zuinigheid en inzet, na 
de brand van het Groene Huis, voor 
onze huidige locatie gekozen. Dat 
deze flink verbouwd moest worden, 
vormde door de zuinigheid van 
Charles, financieel geen groot 
probleem. We zullen je als bestuur 
en vrijwilligers missen Charles, want 
je was een rots in de branding voor 
ons en we wensen Riet, de kinderen en kleinkinderen sterkte toe om dit 
verlies draagbaar te maken. 

Na het sombere bericht hierboven kan ik melden dat 
onze dorpssamenleving ook dit jaar Els Rusman weer 
flink gesponsord heeft voor haar initiatief om te gaan 
Spinnen voor de Kankerbestrijding. Bedankt lieve 
mensen, zij gaat voor uw gesponsord bedrag, een 
kleine € 500,00 op 11 maart 2017 zich in het zweet 
werken voor het goede doel. Haar resultaten kan u in 

het volgende nieuwsblad lezen.  
 
De laatste maanden liep het aantal passagiers van de Krimbus terug en werd 
er met enige bezorgdheid naar de toekomst gekeken. In de maand februari 
herstelde deze teruggang zich, maar het aantal kilometers dat de Krimbus 
aflegt in ons dorp is behoorlijk gestegen. De oorzaak ligt in het feit dat wij 
verhoudingsgewijs veel ritten maken, met maar 1 of 2 passagiers in de bus. 
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Tevens worden wij geconfronteerd met het aantal extra kilometers die 
verreden worden om bijvoorbeeld van de omgeving Linquenda naar 
Getsewoud-Zuid te rijden. Een doorsteek is er niet dus moet er flink worden 
omgereden. Het bestuur beraamt zich of een prijsverhoging voor de ritten 
binnen Nieuw-Vennep onontkoombaar is of dat er andere mogelijkheden zijn 
om tegen de huidige prijs te blijven rijden. 

Het bestuur van SSoW werd door het wegvallen van haar 
penningmeester/secretaris ineens geconfronteerd met hoe nu verder, maar 
het gezegde luidt toch: “Als de nood het hoogst is, is de redding nabij”  en 
zie, Frank Witterland  (fmr.witterland@quicknet.nl) was de reddende engel 
en heeft als nieuwe penningmeester het financiële werk van Charles 
overgenomen. Ook voor het secretariaat kwam de oplossing, toen Rietje 
Stahli (mc.stahli@quicknet.nl) zich bereid toonde het secretariaat  op zich te 
nemen. P.R. zat al in haar portefeuille. 

Voor de bezoekers van De Krim is het wellicht 
opgevallen dat er in de vestibule van het gebouw een 
soort houten container staat met een deksel. Dit is de 
container voor de plastic doppen die verzameld worden 
t.b.v. het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, 
(NGF). Spaart u dus ook doppen voor dit goede doel, 
deponeer ze of laat ze deponeren in deze container.  

Voor de ingang van De Krim geeft deze container een opgeruimd beeld bij 
het binnenkomen van het gebouw.  
 

Gelukkig is de nieuwe beamer en het grote scherm met veel genoegen voor 
de eerste keer gebruikt tijdens de Jaarvergadering van de SHZ en kon 
iedereen in de zaal de teksten en cijfers van de presentatie van 
penningmeester, Lano Jansen, duidelijk lezen. Een kleine aanpassing moet 
nog worden uitgevoerd om bijvoorbeeld videofilms passend op het scherm te 
kunnen projecteren. 
 
Tijdens de hierboven genoemde Jaarvergadering van de SHZ werd de nieuwe 
voorzitter benoemd, Margreet van Riel, die de voorzittershamer (symbolisch) 
heeft overgenomen van Piet van Sprang. Als felicitatie en vertrouwend op 
een goede samenwerking ontving zij uit handen van Rietje Stahli de nieuwe 
voorzittershamer die werd aangeboden namens het bestuur van de SSoW. 
Nico (bus- en gebouw coördinator) 

mailto:fmr.witterland@quicknet.nl
mailto:mc.stahli@quicknet.nl
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De Computerclub met 33 jaar ervaring Verkoop computers, laptops printers 

Voor: Cursussen, lezingen en ondersteuning  Herstel  van uw gecrashte PC 
 Oplossen van computerproblemen  Netwerk aanleg en beheer  
 Maandelijks uw clubblad Advies bij aankoop en gebruik 
 Maandelijkse bijeenkomst in het Trefpunt Mail: p.van.sprang@hccnet.nl 
 Voor info  www.decvb.nl  Tel. 0252-674279  Dotterbloemstraat 41 
 Piet van Sprang   tel 0252-674279 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

Hier had uw advertentie  

kunnen staan!! 

 

Heeft u interesse: 

 

Neem dan contact op met de redactie  

email redactie@sv-hz.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Locatie: 

Nierop te Nieuw-Vennep (Linquenda) 

Woensdag, donderdag en zaterdag 

tussen 09.00 uur en 17.00 uur 

mailto:p.van.sprang@hccnet.nl
http://www.decvb.nl/
mailto:redactie@sv-hz.nl
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Activiteiten in gebouw “De Krim”  
Eugénie Prévinaireweg 63; 2151BB Nieuw-Vennep (tel. 0252- 681985) 

Beheerder: Els Rusman (privé 0252-675713) 

 

DAG TIJD ACTIVITEIT SPELLEIDER  

Maandag 13.30-
16.30 uur 

Sjoelen vrij- en 
competitie  

Ruud  van Schie  0252-672712 

Dinsdag 09.00-
12.00 uur 

Vrije recreatie*   

 13.30-
16.30 uur 

Rummikub Addy van Breen 0252-687134 

  2e dinsdag van de 
maand Bingo 

Nelly Fivet 0252-673535 

 19.30-
23.00 uur 

Bridge competitie Jan Gerrits 0252-686249 

Woensdag 09.00-
12.00 uur 

Vrije recreatie*  
Crea club: 2

e
, 3

e
, 4

e
 

woensdag vd maand 

  

 13.30-
16.30 uur 

Sjoelen vrij- en 
competitie  

Tony de Munk 0252-673933 

Donderdag 09.00-
12.00 uur 

Vrije recreatie*   

 13.30-
16.30 uur 

Klaverjassen 
competitie 

Toos van 
Houten 

0252-686291 

 13.30-
16.30 uur 

Biljartclub   

Vrijdag 09.00-
12.00 uur 

Vrije recreatie*   

 13.30-
16.30 uur 

Themamiddag indien 
georganiseerd*** 

  

 19.30-
23.00 uur 

 2e vrijdag van de 
maand koppelkaarten 

Ans Verhoeve 0252-674429 

* Vrije 
recreatie:  

 klaverjassen; biljarten; nieuwsbladen lezen; koffie/thee;  
sociale contacten, voorlichting enz. 

** en ***   Zie artikel elders in dit Nieuwsblad 
 

Stichting Senioren Samen op Weg 

Voorzitter SSoW: Janny Kooij (0297-322155) jannykooij@planet.nl  

Coördinator bus: Nico van Vierzen (privé 0252-689050) n4zen@hotmail.nl) 
 

mailto:jannykooij@planet.nl
mailto:n4zen@hotmail.nl
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Overige activiteiten: 

DAG TIJD ACTIVITEIT Contactpersonen 

    

Dinsdag en 
donderdag 

09.30-
11.00 uur 

Gezond natuurwandelen  
verzamelen De Krim 
€1,30 per keer inclusief  
koffie/thee en koekje) 

Kees en Gré van Gerven 

Vrijdag 09.30- 
11.00nuur 

Nordic walking   

 
Ouderenadviseur Stichting Meerwaarde 
Herriëtte Frielinck:     023-5698868 
(herriette.frielinck@meerwaarde.nl)  
Mariska Spikmans:     023-5698868 
(mariska.spikmans@meerwaarde.nl)  
Inloop op donderdag 9.00-12.00 uur: 
Elemastraat  65 Nieuw-Vennep  
Andere dagen 9.00-12.00 uur:   023-5698868 
 
Belasting service 
Leida Verhoeve     0252-686127 
 
Rijbewijskeuring 
Dr. R. Kamerling    071-5728434  
(rkamerli@xs4all.nl (ST. Medipartners Nederland Leiden) 
 
Maaltijdservice Westerkim/ Horizon 
Petra van Dam    0252-623623 
 
Gemeentehuis H’meer   0900-1852 
 
Hulp vinden/ aanbieden: www.haarlemmermeervoorelkaar.nl 

 
ALARMNUMMER GGD, BRANDWEER, POLITIE:  
SPOED      112 
Geen spoed    0900-8844  

 

mailto:herriette.frielinck@meerwaarde.nl
mailto:mariska.spikmans@meerwaarde.nl
mailto:rkamerli@xs4all.nl
http://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/
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