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Informatie vanuit het bestuur: 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Slechts 3 maanden voorzitter van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-
Zuid en wat is er al veel op mijn pad gekomen! 
Om maar wat te noemen:  
Oriëntatiebezoeken bij diverse activiteiten, bijwonen van een netwerklunch, 
kennismakingsgesprek met de voorzitter van de Seniorenvereniging 
Haarlemmermeer-Noord, overleg met de stafmedewerker van zwembad "De 
Estafette" in Nieuw-Vennep, bloemstuk-legging op 4 mei j.l. ....... 
 

En dan staat er nog in de agenda: 
een gesprek met de wethouder, een busreis, overleg met de Stichting 
"Samen op Weg", het rondbrengen van het "Nieuwsblad" en........ 
 

Wat moet ik nog veel leren! 
Wat geeft ‘t mij positieve energie! 
Wat heb ik respect gekregen voor het werk van de andere bestuursleden! 
 

Ook heb ik ervaren, dat de senioren die als vrijwilliger elke week present zijn, 
een uitermate positieve uitstraling hebben op al die aanwezige senioren. 
 

Allen een zonnige zomer gewenst 
en tot september 2017. 
 

Warme groet,  
Margreet van Riel. 
 
 
 
EEN MENS LEERT LANGS 3 WEGEN: 
============================ 
Door na te denken  Dat is de edelste  
Door na te doen  Dat is de gemakkelijkste  
En door ervaring  Dat is de moeilijkste 
 
Boeddha. 
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Van de penningmeester, 
Beste mensen, 
Zoals ik reeds heb aangegeven in ons Nieuwsblad van maart 2017 zou ik in de 
maand mei 2017 beginnen met het innen van de contributie over 2017. 
Vanmorgen (9mei) hebben wij met Marianne ( die het ledenbestand beheert) 
en onder aanwijzingen van de vorige voorzitter Piet de automatische 
incasso’s ingevoerd en de bank opdracht gegeven tot het innen van de 
bedragen. De afschrijving heeft waarschijnlijk al plaatsgevonden. 
Voor al diegenen die geen automatische incasso opdracht hebben gegeven 
zal ik een dezer dagen de nota via de mail of via de brievenbus bij u doen 
toekomen. 
U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, wens ik u allen een mooie 
zomer en een goede gezondheid toe! 
Met vriendelijke groet, Lano Jansen   
 

Vacatures secretaris en algemeen bestuurslid 
In verband met het vertrek van Fred Meijer is 
het bestuur op zoek naar een enthousiast 
persoon die het bestuur wil  komen 
versterken. 
In overleg worden taken verdeeld.   
Wilt u meer informatie over deze functie? 
Neemt u dan contact op met  
Margreet van Riel. (0252-675847) 
 

Bloeiende ledenbankactie van de Rabobank Regio Schiphol 
 

Ook dit jaar heeft de Rabobank extra steun in 
de rug gegeven door € 60.000,00 beschikbaar 
te stellen uit het Coöperatiefonds voor de 
maatschappelijke organisaties in onze regio. 
U heeft massaal meegedaan aan deze actie 
en op SHZ gestemd. Dit betekende dat op 28 
maart Lano Jansen en Nelly Fivet een cheque 

overhandigd hebben gekregen van € 687,85.  
Hiervoor willen wij allen die op onze vereniging hebben gestemd heel 
hartelijk bedanken.  
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Activiteiten SHZ 
 

Totaaluitslag  Klaverjassen 2016/2017 
U bent natuurlijk razend benieuwd hoe de 
uiteindelijke uitslag van het klaverjassen op de 
donderdag is geworden. Hieronder vindt u het 
resultaat. 
1e prijs Dhr. H. Tolenaars  145.889 punten 
2e prijs  Dhr .A. van Leeuwen  145.426 punten 
3e prijs Mevr. M. Hilstra 143.766 punten    
 

De Poedelprijs is voor: Mevr. C. van Rooyen met 131.339 punten. 
De Marsenprijs is voor:  Mevr. I. Lindeboom met 123.375 punten. 
 

Bedankt allemaal voor de goede  opkomst in het afgelopen seizoen, 
prettige vakantie, en hopelijk  tot de eerste donderdag in september. 
Noteer de datum  alvast in uw agenda: 7 september 2017 
Groetjes, Toos       
 

Uitslagen van de sjoelclub van maandagmiddag 
 
Op 24 april zijn de volgende prijzen uitgereikt: 
1e plaats met 33.279 punten Trix Albers 
2e plaats met 29.487 punten Rinus Huijsman 
3e plaats met 27.341 punten Gré Visser 
 

 
Creamorgen  
De dames van de creamorgen hebben weer een heerlijk 
seizoen achter de rug. Onder de bezielende leiding van 
Marja en Loes zijn er ware kunstwerkjes gemaakt en is er 
gezellig gebabbeld bij een heerlijk kopje koffie of thee. 
In oktober komt deze activiteit voor twee woensdagen in 
de maand weer terug en voor de derde woensdag  komt 
een splinternieuwe, uiteraard ook een creatieve invulling. 
Maar daarover meer in het Nieuwsblad van september. 
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Fietsliefhebber gevraagd voor 
uitzetten route. 
Nog voor één datum zijn we op zoek  naar 
iemand die een route uit zou willen zetten en 
wel op 15 augustus. Vindt u dit leuk  om te 
doen, alleen of samen met een maatje?  
Neem dan contact op met Bert Ubink.  
Hij legt u een en ander nader uit.  
Zijn telefoonnummer is: 0252-686269.  
 

Er wordt altijd de derde dinsdag van de 
maand gefietst en de start is  
’s morgens om 10.00 uur vanaf gebouw De Krim. 
 

De route van 20 juni (puzzelfietstocht), 18 juli en 19 september wordt 
gemaakt.  
Doet u mee!!!  
Vriendelijke groet, Bert Ubink 
 

Lezing Rob de Groot: “Kostbaar beeld bewaren”. 
U heeft misschien nog dia’s of oud filmmateriaal van vroeger op zolder 
liggen. Vastgelegd 
verleden dat uw eigen 
geschiedenis vertelt. 
Helaas komt het voor 
dat dit materiaal door 
de tijd is aangetast. 
Bovendien zijn de 
afspeelmogelijkheden 
van vroeger 
onbruikbaar geraakt. 
Iemand die zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd in het verbeteren en 
vastleggen van oud beeldmateriaal op moderne “dragers” is Rob de Groot 
van Amerstudio. 
Op vrijdagmiddag 9 juni om 14.00 uur komt hij in gebouw de Krim vertellen 
over zijn fascinerende werk. 
Toegang en 2 consumptiebonnen zijn gratis. 
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Dodenherdenking 2017 
Het thema dit jaar was: “Geef 
vrijheid door”.  
Na de kranslegging door 
Gemeentebestuur, 2 minuten 
stilte, het zingen van het 
Wilhelmus waren er diverse 
organisaties die een 
bloemstuk neerlegden. 
 

Margreet en Nelly deden dit namens de seniorenvereniging.  
Met grote dank aan Villa Bloem die dit prachtige stuk maakte. 
 

In memoriam: 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding: 
Dhr. N. van Dam   88 jaar   22-03-2017 
Dhr. F. van Duuren   84 jaar   29-03-2017 
Dhr. P.G. Guttmann   73 jaar   03-04-2017 
Mevr. A. Kuipers-v.d. Weerd  79 jaar   25-04-2017 

 
Activiteiten andere organisaties 
 

Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 
In de zomermaanden is er geen programma 
gemaakt. Tot oktober zal de organisatie zich 
gaan bezighouden met het invullen van het 
programma voor het seizoen 2017- 2018. Ze 
zoeken nog een programmeur voor de 
klassieke muziek, dus als u iemand bent of 
kent, die bekend is met (licht) klassieke muziek 
in al zijn verschijningvormen en het 
Zondagmiddagpodium zou willen helpen, dan 
horen zij dat graag. 
Contactpersoon: Elly Bruijnesteijn 
(ellybru@quicknet.nl)  

 

mailto:ellybru@quicknet.nl
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Woordzoeker Vakantiepuzzel  

 
 

 
 
De oplossing kunt u mailen naar redactie@sv-hz.nl of in de brievenbus van 
gebouw de Krim deponeren vóór 10 september 2017. 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van €10.00 
bekend gemaakt. 
 

mailto:redactie@sv-hz.nl
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De oplossing van de maartpuzzel was: Lijstaanvoerder. Er zijn 11 mensen 
geweest die de oplossing hebben ingestuurd.  De winnaar werd op de 
bestuursvergadering van 11 mei getrokken en is geworden:  
Dhr. J. Jonker (Rietkraag, Beinsdorp). VAN HARTE GEFELICITEERD.  
 

Seniorenmiddag “In de “Orangerie”  
Oranjevereniging Beatrix 
organiseert in de feestweek 
op vrijdagmiddag 23 juni een 
seniorenmiddag met een 
muzikale bingo.  
Tijd: 14:00 uur – 16:00 uur 
Locatie: Feesttent op het 
ijsbaanterrein aan de 
Zuiderdreef. 
Contactpersoon OVB: John Stassen 
Meer informatie via Corrie van Breemen, T: 0252 620 503 

Het is een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten en gezellig met 
elkaar te praten. De aanleiding is terugblikken op de “goede oude tijd” met 
een Muziek Bingo. Er worden verschillende nummers gedraaid, welke 
vervolgens op de Bingokaart afgestreept kunnen worden. Het beloofd een 
middag vol gezelligheid te worden! 
 
U kunt ook gerust uw buren, vrienden en/of familie meenemen naar deze 
gezellige middag. De tent is goed toegankelijk voor minder validen en er 
worden zitplaatsen gecreëerd. 
 

Informatie van de zorgconsulent. 
Ouderen die geen geld hebben voor aanpassingen in hun woning of daar 
geen lening voor kunnen krijgen, zijn wellicht geholpen met de 
‘Blijverslening’. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een 
raadsvoorstel hierover. 
U kunt hierover meer lezen op webpagina: 
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/blijverslening-voor-
aanpassingen-woning 
 

 

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/blijverslening-voor-aanpassingen-woning
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/blijverslening-voor-aanpassingen-woning


 13 

Informatiemarkt Pier-K  
Op donderdag 8 juni wordt er een informatiemarkt gehouden met als thema: 
Veilig Zelfstandig wonen. 
De dag ziet er als volgt uit: 
9.30 uur    Opening door Tom Horn,  

wethouder Zorg, welzijn en wonen 
9.40 uur    Welkom in de buurt, visie op langer zelfstandig wonen door 

Femke  Immerman, beleidsadviseur gemeente Haarlemmermeer 
10.00 uur  Uw inschrijving op WoningNet, de toegang naar een passende 

woning door woningcorporatie Ymere en vereniging Huurders 
Haarlemmermeer  

10.30 uur   Veilig wonen door politie Haarlemmermeer 
10.45 uur   Slimme hulpmiddelen in- en om het huis door  

Expeditie Slim-Thuis 
12.00 uur   Informatiemarkt “Haal 

meer uit je buurt”: 
lokale aanbieders 
presenteren aanbod op 
gebied van wonen, 
welzijn en zorg. 

Voor de themabijeenkomst kunt u 
zich aanmelden door  
te bellen: 023-5556734 of te 
mailen: secretariaat@seniorenraad.net. 
De informatiemarkt is van 11.00 uur – 14.30 uur en u kunt deze zonder 
aanmelden bezoeken. 

 
Nieuws van de Stichting Samen op Weg. 
 

6e Krimbuspraat en SSoW-nieuws  
Nico vertelt 
In het vorige Nieuwsblad beloofde ik u in deze editie 
op de hoogte te brengen van het resultaat van Els 
Rusman met haar gesponsorde Spinningsactie voor de 

Kankerbestrijding. Els gaf mij een briefje met de volgende tekst. 
 
 

mailto:secretariaat@seniorenraad.net
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Beste mensen. 
Hier het resultaat van de Spinningsochtend van  
11 maart jl. 
We zijn met 20 mensen begonnen en met  
10 personen uiteindelijk afgestapt. Persoonlijk 
werd ik voor 600 euro gesponsord waarvoor ik 
hierbij iedereen bedank en totaal is er  
2700 euro opgehaald.  
Els   
 (Het bestuur van SSoW is trots op je Els!) 
 

Jaap Oudhoff, een van onze chauffeurs kwam begin van dit voorjaar tijdens 
een wandeling ongelukkig ten val en zijn herstel verloopt niet zoals gewenst. 
Jaap kwam medio april met de mededeling dat hij voorlopig niet meer zal 
kunnen rijden op de Krimbus en hij twijfelt of dat weer mogelijk gaat worden. 
Voor de anderhalf jaar die hij op de bus gereden heeft zijn wij en u als 
busgebruikers, hem dank verschuldigd en wensen hem sterkte en beterschap 
toe.  
Begin 2016 bestond de chauffeursgroep van de Krimbus nog uit 14 personen, 
maar nu bestaat de groep nog maar uit 8 personen, dus het wordt tijd dat er 
wat aanvulling komt in dit mooie vrijwilligerswerk. U zult begrijpen dat ik 
hiermee een oproep doe aan u, om bij uw familie, vrienden of kennissen te 
vragen, wie er zich geroepen voelt om onze chauffeurs te komen versterken. 
Grote dankbaarheid en respect van onze passagiers zal hun beloning zijn. 
Men kan mij altijd bellen, 0252-689050, voor een afspraak, om bij een kop 
koffie  geïnformeerd te worden over wat het betekent om chauffeur te zijn 
op de Krimbus. 
Het aantal passagiers neemt gelukkig weer wat toe, dus hopen we dat de 
dalende trend die was ingezet nu wordt omgezet in een definitieve toename.  
 

Let op bij het doppen verzamelen 
Bij het verzamelen van doppen voor het 
Geleidehonden Fonds is een probleem ontstaan. 
Slechts kleine doppen zoals die van Spa en Cola flessen 
en van doppen op melkpakken worden geaccepteerd. 
Grote doppen zoals doppen en deksels van potten 
worden niet geaccepteerd bij het punt waar de 
doppen worden afgeleverd door ons. Wij verzoeken u 



 15 

als enthousiaste verzamelaars van doppen grote doppen niet meer in de 
container te deponeren of aan te leveren in tasjes. 

SSoW nieuws 
Onze nieuwe secretaris, Rietje Stahli en penningmeester Frank Witterland 
zijn zeer voortvarend hun functie inhoud gaan geven en het gehele bestuur 
koerst af op een goede en gewenste samenwerking met de Senioren 
Vereniging Haarlemmermeer Zuid. 
 

Gebouw De Krim 
Begin april begaf helaas de professionele vaatwasmachine het en moest er 
een nieuwe worden aangeschaft en ook de stofzuiger raakte defect en moest 
vervangen worden. 
Om het gebouw te bereiken via de Jonkheer van de Polstraat is een aantal 
weken niet mogelijk geweest vanwege het vernieuwen van het hoofdriool en 
het voorbereiden van het nieuwbouw project in deze straat en de  
Gele Vinkstraat. Nico (bus-en gebouwcoördinator)  

 

Gebouw “de Krim” is gesloten van 17 juli t/m 28 juli. 
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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*  
 

  

 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- 
11.00 uur 

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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