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 Bestuur Vereniging SHZ: 
Voorzitter:  
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me.van.riel@me.com 
 

Penningmeester: 
Lano Jansen (06-20127762) 
Kerkstraat 117 
2153 BH Nieuw-Vennep 
lanothea@hotmail.com 
  
Secretaris: vacant 
 
 

Alg. bestuurslid 
Ellie Witterland (0252-672724)  
fmr.witterland@quicknet.nl 
 
Alg. bestuurslid en dagreizen/uitjes: 
Nelly Fivet (0252-673535) 
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Marianne Vermeij (0252-624721) 
ledenadmin@sv-hz.nl 
 
Bestuursondersteuning: 
Lief en leed: 
Ingrid Slikkerveer (0252-687287) 
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Bas de Bruijn (Zorgconsulent) 
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Informatie vanuit het bestuur: 
 

Voorwoord van de voorzitter 
 “Daar is ie dan weer!” 
Voor de 4e keer dit jaar en met zorg en aandacht samengesteld. 
Veel leesplezier. 
 

Terugkijkend. 
Niet alleen in de natuur, maar ook in de vereniging is het een periode van 
”groei en bloei” geweest. Allereerst: onze website is op 9 augustus j.l. 
officieel de lucht in gegaan! Wat zijn wij daar trots op! Al een kijkje 
genomen? 
Voorts is er een prachtige folder ontworpen en gedrukt. Prima voor onze  
PR-manifestaties. De 1e uitreikingen hebben al plaatsgevonden op de 
Verenigingsmarkt in Getsewoud 2 september j.l. 
De fietstochten zijn weer met succes georganiseerd en ook de belangstelling 
voor de reguliere bijeenkomsten is goed te noemen. 
Wat mij echter het meest opvalt, is de gezelligheid en de humor die ik bij elke 
activiteit ervaar. Natuurlijk wordt er wel eens gemopperd, maar de overhand 
is toch voor DE LACH! 
 

Vooruitkijkend. 
Alvast een klein tipje van de sluier. 
Een dagje uit voor alle lid-senioren, de boeken- en spulletjesbeurs, 
………………… en dan rollen we alweer langzaam naar het 5e en laatste 
nieuwsblad van 2017! 
Kortom: genoeg voeding voor Samenzijn en Gezelligheid. 
 

 

Nog even een denkertje: 
 

Is het: “Leef je leven!”… of... “Vier je leven!”  ??? 
 

Hartelijke groet, 
Margreet van Riel. 
 

PS. Het enquête -formulier al ingevuld? 
Doen hoor! 
Alvast bedankt! 



 5 

Vacature bestuur  
(herhaalde oproep)  
Het bestuur is op zoek naar een secretaris 
en algemeen bestuurslid. 
Wie gaat de uitdaging aan! 
Wilt u meer informatie over deze functies? 
Neemt u dan contact op met  
Margreet van Riel. (0252-675847) 

 
Enquête 

In dit Nieuwsblad treft u een 
enquêteformulier aan. Wij stellen het 
zeer op prijs als u de moeite zou willen 
nemen deze in te vullen en in te leveren. 
Op deze manier zijn we in de 
gelegenheid de activiteiten meer op uw 
wensen aan te laten sluiten en hopen/ 
verwachten we dat er meer vrijwilligers 
komen die een activiteit gaan 
organiseren. 

 

Website  
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen melden dat 
de website een feit is. Wij hopen middels de 
website u ook op de hoogte te houden van de 
laatste Nieuwsfeitjes. Het papieren Nieuwsblad  
blijft uiteraard bestaan. 
Het adres van de website is: http://www.sv-hz.nl  
In de afgelopen periode heeft één van de leden 
gemeld dat het lettertype van de site te licht van 
kleur was waardoor het lastiger was de tekst te 
lezen. Dit is inmiddels verholpen.  
Heeft u zelf informatie/ foto’s die de moeite waard zijn op de site te plaatsen 
dan kunt u deze sturen naar redactie@sv-hz.nl. Wij bekijken dan of het 
mogelijk is deze een plekje te geven. 
 

http://www.sv-hz.nl/
mailto:redactie@sv-hz.nl
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Activiteiten SHZ (Verslagen)  
 

Vrijdag 19 Mei 2017 met de bus naar Schoorl. 
We gingen weer een dagje uit naar Schoorl en we waren gelukkig allemaal op 
tijd aanwezig. Dus vertrokken we om 08:45 uur en de bus was totaal vol! 
En onze chauffeur Ton had zich aan ons voorgesteld, waarna we wegreden 
op weg naar Schoorl, maar dat deed hij door kleine dorpjes en dus langs 
smalle wegen maar dat was erg mooi. 
Om 10:15 waren wij in Bakkum bij de Johannes Hoeve om koffie te drinken 
met gebak en dat was erg lekker. Om 11:00 uur reden we weer weg op weg 
naar Egmond. Intussen werden we voorgesteld aan Margreet van Riel onze 
voorzitter. 
Verder langs Schoorl Groet en Camperduin dan op weg naar Restaurant 
Struin waar we een heerlijke lunch gebruikten, met een overheerlijke kroket. 
Jammer dat er zo'n storm stond aan zee, was daarom erg fris. 
Om 14:00 uur vertrokken we in de klaar staande zomertrein, die door Frank 
door de duinen werd gereden en ons alles vertelde over de natuur en dat 
met een beetje humor. 
Terug in het restaurant Struin nog een drankje genuttigd en toen weer over 
de snelweg naar huis toe. Nelly, bedankt voor de organisatie. Het was een 
geslaagde dag, dit was top! 
Hennie en Hennie 
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De fietstochten van seizoen 2017 
Na een jaar overgeslagen te hebben is er weer gefietst. Iedere keer is er nu 
een andere voorrijder die wel of niet de fietstocht voorbereidde. 
Omdat het Nieuwsblad SHZ in de zomermaanden niet uitkomt, is er daarom 
een verslag van alle fietstochten tot nu toe.  
 

 
 
16 mei: Om 10 uur vertrokken we met 16 personen vanaf de Krim via 
Burgerveen, Oude Wetering, naar Nieuwe Wetering waar onze eerste 
koffiestop was.  
Verder ging het over mooie landweggetjes. Genietend van al het moois wat 
de natuur te bieden heeft.  Zo fietsten we naar Oud Ade waar er geluncht 
werd  in het Pannenkoekenrestaurant “ De Hooiberg”. Daarna reden we via 
Hoogmade naar Woubrugge waar nog een stop was. Via Leimuiden en 
Burgerveen kwamen we in Nieuw Vennep aan. Het was een rit van 47 km. De 
hele dag was het mooi weer. Met in de middag werd het wel 30 graden. 
Maar er stond een lekker windje en de zon liet het vaak afweten. Daardoor 
was het wel om uit te houden. 
De korte verslagen van 20 juni, 18 juli, 15 augustus kunt u lezen op de 
website. De laatste fietstocht van dit seizoen is op dinsdag 19 september 
geweest.  
Gerda Blokker 
 
Tevens dank aan Bert Ubink, Wim Dijkgraaf, Ruud van Schie, Margreet van 
Riel en Lano Jansen die de fietstochten hebben uitgezet. 
Meer foto’s zien? Ga dan naar onze website: http://www.sv-hz.nl  

http://www.sv-hz.nl/
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Lezing Rob de Groot: “Kostbaar beeld bewaren”. 
 

 
 
Op vrijdagmiddag 9 juni om 14.00 uur kwam Rob in gebouw de Krim vertellen 
over zijn fascinerende werk. De belangstellenden genoten van zijn verhaal. 
Rob had zich de laatste jaren gespecialiseerd in het verbeteren en vastleggen 
van oud beeldmateriaal. Hij startte zijn bedrijf 'Amerstudio' als hobby maar 
heeft tegenwoordig een fulltime job aan de vraag naar het conserveren 
(want dat is het feitelijk) van kostbaar beeld op moderne 'dragers'. Dia's en 
oude filmbeelden zet hij over op DVD maar ook op een externe harde schijf. 
Er is altijd persoonlijk contact. Rob zegt hierover: "We willen natuurlijk graag 
dat de klant tevreden is en daarom leveren we precies wat hij of zij wil. Een 
deel van de film er uit of een muziekje eronder, alles in overleg. We leveren 
echt maatwerk.” 
Wie oude foto's, (video-)films of dia's weer wil bekijken en goed bewaard wil 
hebben kan contact opnemen met Amerstudio, Nieuw-Vennep.  
Telefoon: 06-22549780 of www.amerstudio.nl 
 

Activiteiten SHZ  
 

Creamorgen 
We gaan weer starten met het kaarten maken op de 
woensdagmorgen. Er liggen weer allerlei leuke 
uitdagingen voor de creatieve mensen in het verschiet 
het komende seizoen. Wil je ook bezig zijn met je 
handen en vindt je het leuk om zelf kaarten te maken? 
Kom dan eens kijken ….we gaan op woensdag 11 
oktober weer beginnen en komen de 2e en de 3e 
woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur bij 
elkaar. De kosten  zijn  
€ 4,00 per keer en dan maak je 2 kaarten.  

http://www.amerstudio.nl/
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Breien is weer helemaal in  …. Haken is hot 
We gaan in oktober beginnen met op de 4e woensdag van de maand bij 
elkaar te komen om samen gezellig te handwerken. Dat houdt van alles in. 
Breien, haken, borduren enz.  Ben je ooit begonnen met iets en komt het 
maar niet af, omdat je niet meer weet hoe verder? Kom en neem je werk 
mee ….samen gaan we kijken of er iets mee gedaan kan worden. Wil je leren 
breien, haken o.i.d. ? We willen het je graag leren. Het is een ochtend waarin 
ieder bezig is met zijn/haar eigen werk.  
Dus ……. Kom om met elkaar een gezellige creatieve ochtend te hebben. 
Praten en breien tegelijk onder het genot van een kopje koffie.  
Aan deze morgens zijn geen extra kosten verbonden, alleen de koffie/ thee is 
voor eigen rekening. 
We zien jullie graag op woensdag 25 
oktober vanaf 10.00 uur en we 
blijven tot 12.00 uur. 
Loes en Marja 
 

Maathoeve-tour 
Op vrijdag 13 oktober a.s. gaan we weer een moois dagtocht houden. 

Om 8.00/8.15 uur aanwezig zijn want de bus gaat 
om 8.30 uur rijden. Eerst gaan we naar 
Voorthuizen, waar we 2 kopjes koffie of thee 
drinken met één gebakje. Via een mooie route gaan 
we naar “De Maathoeve”, waar een uitgebreide 
lunch (bereid door kok Agnes) op ons staat te 

wachten. Na de lunch gaan we met een paardentram een toch maken door 
het prachtige Sallandse landschap. 
Bij terugkomst op “De Maathoeve” krijgen we weer een kopje koffie of thee 
met een “Witteveens”gebakje. Dat is een lekkernij, die speciaal voor ons 
besteld is. De landwinkel van de hoeve kunt u bezoeken, en eventueel 
producten kopen. Dan gaan we weer terug naar huis, waar we ongeveer om 
18.30 uur aankomen. 
De prijs voor deze tocht is €45,00. Niet-leden betalen €54,00. 
De intekenlijst ligt in het clubgebouw. Graag zelf inschrijven of even bellen: 
0252-681985. 
De betaaldagen zijn: 
Woensdag 4 en donderdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de Krim. 
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Woordzoeker herfstpuzzel  

 
 
CLEMATIS KOKARDEBLOEM PHLOX STRUIKHEIDE 
DAHLIA LEVERKRUID PRACHTKAARS VLINDERSTRUIK 
DUIZENDKNOOP MEISJESOGEN SALVIA VUURDOORN 
EENDAGSBLOEM MONNIKSKAP SEDUM ZILVERKAARS 
HERFTSTIJLOOS PADDENLELIE SKIMMIA ZILVERWINDE 
 
De oplossing kunt u mailen naar redactie@sv-hz.nl of in de brievenbus van 
gebouw de Krim deponeren vóór 10 november 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 Woordzoeker Vakantiepuzzel was: “Lekker weg of toch 
maar niet”.  De winnaar werd op de bestuursvergadering van 7 september 
getrokken en is geworden: Ingrid Slikkerveer. VAN HARTE GEFELICITEERD.  
 

Stamppot buffet 

 
We willen weer gezamenlijk uit eten gaan en wel op donderdag 23 november 
a.s. om 18.00 uur. We gaan dan stamppot eten in “De Rustende Jager”. U 
kunt onbeperkt eten voor €7,50, en de drankjes (2x) zijn voor u gratis!  
U moet dan wel op onze intekenlijst staan en vooraf betalen. De lijst ligt in 
ons clubgebouw en u kunt betalen op woensdag 25 of vrijdag 27 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur in de Krim. 
 

Ingezonden stukje: 
DANK AAN DE STEKJESMAN.   
In het voorjaar kwam ik in gebouw De Krim, waar heel veel stekjes stonden 
van o.a. tomaten en goudsbloemen. Ik mocht er zo maar 2 meenemen!! 
Thuis gekomen direct de tomatenstekjes in een 
grote pot gezet en ik kon niet wachten tot de groei 
er in kwam. En nu….. eet ik heerlijke tomaten van 
mijn “zelf gekweekte” stekjes. 
Dus lieve mijnheer die deze stekjes, kosteloos, ter 
beschikking heeft gesteld: HEEL HARTELIJK 
BEDANKT en volgend jaar hoop ik weer zo’n 
verrassing tegen te komen.  
(sorry ik weet uw naam niet) 
Met vriendelijke groet, 
Rietje Stahli 
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Activiteiten andere organisaties 

Toneel 
Toneelvereniging “de 
Korenbloem” bestaat 
80 jaar! Het 
jubileumstuk heet: “De 
familie Bruinsma in de 
bocht”- Groeten van de 
Veluwe -.  Ook dit stuk 
wordt gespeeld in de 
Rustende Jager. 
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november  is de zaal vanaf 19.30 uur open. 
Kaartjes kosten €10,00 in de voorverkoop en €12,00 aan de zaal.  
Onze senioren kunnen voor zondagmiddag 26 november een kaartje kopen 
voor slechts €7,00. Kleinkinderen kunt u onder uw begeleiding meenemen. 
Voor hen kost een kaartje €5,00. 
Zondagmiddag gaat de zaal om 13.30 uur open en de voorstelling begint om 
14.00 uur. 
Betaaldagen zijn woensdag 25 en vrijdag 27 oktober van 10.00 tot 1200 uur 
in het clubgebouw.  
Na iedere voorstelling is er een loterij en als u wilt kunt u zondagmiddag na 
de voorstelling blijven eten voor €7,50 (stamppot) waarbij u wel ook de 
drankjes zelf moet betalen. 
 

Opfriscursus  

 
Zoals ik U heb beloofd krijgt U hierbij weer de dagen en tijden van de nieuwe 
opfriscursus voor het autorijden voor dit najaar. 
Als 1e staat woensdag 25 Oktober 2017 en als 2e woensdag 22 November 
2017. Beide dagen zijn van 09.00 uur t/m 12.00 uur en er wordt van U 
verwacht dat U BEIDE dagen aanwezig bent. 
De cursus wordt gehouden in het gebouw van de Senioren Vereniging 
Haarlemmermeer Noord aan de Beemsterstraat in Hoofddorp. 
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U kunt zich bij mij opgeven via mijn e-mailadres mc.stahli@quicknet.nl onder 
vermelding van : 
Uw naam, adres, geboortedatum,telefoonnummer en e-mailadres. 
  
Als U dit allemaal heeft doorgegeven zorg ik dat het bij de coördinator in 
Hoofddorp terecht komt (de heer Rien Haak), waarna U door hem op de 
hoogte wordt gebracht van de bijzonderheden. 
Velen gingen U al voor en zeggen: Dit was zo een belangrijke opfriscursus, die 
had ik niet willen missen. En alweer zijn er geen kosten aan verbonden. 
Ik hoop veel reacties te krijgen. Maar doet U dit wel per omgaande want er 
blijkt iedere keer weer een grote groep aanmeldingen te zijn. 
Mijn e-mailbox staat open!! 
Met vriendelijke groet, 
Rietje Stahli 
 

Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 
Geen informatie ontvangen. 
Contactpersoon: Elly Bruijnesteijn (ellybru@quicknet.nl)  

In memoriam: 
 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het  
Nieuwsblad van mei 2017:  
Dhr. P. Bruggeman   84 jaar   18-05-2017 
Dhr. G.W.J. Straathof   81 jaar   09-06-2017 
Dhr. G. Hobo    74 jaar   09-06-2017 
Dhr. J. Klootwijk   87 jaar   26-06-2017 
Dhr. J.C. van Hecke   85 jaar   28-06-2017 
Mevr. R.T. Café-Fieman   81 jaar   07-07-2017 
Dhr. A. Hogenhout   78 jaar   29-08-2017 
Dhr. H.J. Kauffman   92 jaar   31-08-2017 

mailto:mc.stahli@quicknet.nl
mailto:ellybru@quicknet.nl
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Informatie van zorgconsulent Bas de Bruijn 
 
Extra geld voor afbouwregeling thuishulp 
Bij het vragenuurtje over de voorjaarsrapportage 2017 van de gemeente 
Haarlemmermeer op 20 juli, heb ik op persoonlijke titel ingesproken. 
We hebben een financieel gezonde gemeente en ik ben dan ook blij dat ik er 
woon, maar ik maak me zorgen over de toenemende afkalving van de zorg 
aan ouderen.  
In 2015 kregen ze nog gemiddeld 4.5 tot 5 uur per week huishoudelijke hulp 
via de WMO, in 2016 teruggebracht naar 2.5 uur per week met een voucher 
van € 10/uur per 1 juli van dit jaar is dat nog maar 2 uur per week met een 
voucher.  
Wat ons in 2018 te wachten staat was toen nog niet bekend. Voor de 
minima’s was er nog wel de bijzondere bijstand voor het resterende bedrag 
dat er betaald moest worden aan de zorgverlener. 
Op 26 juli stond op Haarlemmermeer.nieuws.nl het volgende bericht: 
 
Extra geld voor afbouwregeling thuishulp 
De gemeente trekt extra geld uit voor de financiering van de 
overgangsregeling voor wie tot januari 2015 huishoudelijke hulp kreeg via de 
WMO. 
Afbouw 
De voucherregeling zou 
geleidelijk afgebouwd worden van 2,5 naar 2 uur en stapsgewijs minder. Met 
het beschikbare budget naar 0.7 uur per week in 2018 rekent wethouder 
Tom Horn voor. “Nog los van het geregel dat dit veroorzaakt bij de 
zorgaanbieders, kun je een huis niet goed schoonhouden in die tijd”. 
Inspreker Bas de Bruijn betoogde tijdens de raadsvergadering van 20 juli, dat 
zelfs 2.0 uur in veel gevallen te krap is. 
Zekerheid 
Er wordt een extra budget voor 2018 en 2019 beschikbaar gemaakt, 
€350.000 voor 2018 en €250.000 voor 2019, hierdoor garandeert het college 
de huishoudelijke hulp voor 2 uur per week voor deze jaren. Op basis van 
calculaties kan worden voorspeld, dat de regeling in 2023 aan zijn einde 
komt. 
Mijn conclusie: 2018 en 2019 komen we nog niet helemaal om van het 
huisstof. Schone toiletten en badkamers? 

https://haarlemmermeer.nieuws.nl/nieuws/81311/extra-geld-afbouwregeling-thuishulp/
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Nieuws van de Stichting Senioren Samen op Weg. 
 

Boeken-en kleine spulletjesbeurs 
U kent het wel. De donkere en natte dagen gaan komen en wat is het dan 
heerlijk om lekker met een mooi boek je te verstoppen in je makkelijke stoel 
om je helemaal even van de buitenwereld af te sluiten! 
Of eens lekker die uitdagende puzzel te pakken met lekker warme 
zelfgemaakte huissokken aan! 
 
Op vrijdag 20 oktober van 14.00 uur tot 19.00 uur en  
op zaterdag 21 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur  
kunt u weer komen snuffelen of er iets 
van uw gading is op de boeken - en kleine 
spulletjesbeurs (puzzels, zelfgemaakte 
kaarten, cadeauzakjes, huissokken, sjaals, 
babyvestjes en poppenpakjes). 
Ook is er een loterij. De lootjes zijn €1,00 
per stuk en u kunt er de allernieuwste 
Senseo of Douwe Egberts 
koffiezetapparaat mee winnen.  
De lootjes zijn nu al te koop in gebouw de 
Krim. 
De trekking is op zaterdagmiddag 21 oktober om 15.00 uur. 
De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de Seniorenbus van de 
Stichting Senioren Samen op Weg (Krimbus). 
Zijn er boeken en/of kleine spulletjes in uw collectie die u wilt doneren dan 
kunt u deze tot donderdag 19 oktober inleveren in gebouw de Krim. 
 
DE en Perlapunten 
Wat zijn we blij met al die mensen die trouw de DE en AH Perlapunten voor 
ons sparen. We hebben er hele mooie cadeaus voor kunnen kopen, o.a. voor 
de boekenbeurs. Daarom de vraag of u voor ons wilt blijven sparen en 
wellicht kent u mensen die mee willen doen.  
Tevens zijn het hele jaar door eigengemaakte kaarten, cadeauenveloppen, 
bed/ huissokken, babyvestjes en sjaals te koop.  
U weet dat het allemaal ten goede komt aan de Seniorenbus! 
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7e Krimbuspraat en SSoW-
nieuws  
Nico vertelt 
De chauffeurs van de Krimbus betreuren 
het dat Herman van Kempen om 
gezondheidsredenen moest stoppen als 
chauffeur op de Krimbus. Namens de 
chauffeurs heb ik op gepaste wijze 

afscheid van hem genomen met een bloemetje en cadeaubon en hem en zijn 
vrouw veel sterkte toegewenst. Marjan ter Beek die al afscheid had genomen 
als chauffeur neemt ondanks haar eigen fysieke beperking tijdelijk de ritten 
van Herman over. Chapeau hoor.  

Gelukkig diende Wim Meijer, zie foto links, zich 
aan als nieuwe vrijwilliger op de Krimbus. In 
augustus heeft hij al diverse dagen meegereden 
en sinds 28 augustus is hij als zelfstandig 
chauffeur ingeroosterd en zal hij de tijdelijke 
inzet van Marjan langzamerhand gaan 
overnemen.  

Op de website van Haarlemmermeer- voor elkaar 
had ik een oproep 
geplaatst onder de 
noemer ‘Hulpvraag’ 
voor nieuw chauffeurs 
en daarop reageerde 

Richard Catoire die wel wat meer wilde weten 
over wat het betekent om als vrijwilliger op de 
Krimbus te rijden. Na een plezierig gesprek bij mij 
thuis, besloot hij om de komende weken in 
september en oktober diverse dagen als bijrijder 
mee te gaan rijden op de Krimbus. Als dit hem, zie 
foto, bevalt dan wil hij zich voegen in bestaande 
chauffeursgroep. 
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 Het aantal passagiers dat gebruikt maakt van de Krimbus is helaas aan het 
teruglopen, zo zien we dat bijvoorbeeld voor de Bingo in de Krim het aantal is 
geslonken van 13 naar 5 en van de Symfonie bezoekers op vrijdag middag 
van 12 naar 4. Ook de ritten voor het Rummikubben en Klaverjassen zijn 
magertjes aan het worden. Het bestaan van het vervoer met de Krimbus 
begint zo in de gevarenzone te komen, dus wij rekenen op uw medewerking 
om mensen te motiveren gebruik te maken van de Krimbus of donateur te 
worden van de Krimbus. (Zie na dit artikel het aanmeldingsformulier om 
donateur te worden.) 

 Mevrouw Dol en Michel zeiden ooit tegen een verslaggever van het Witte 
Weekblad: “Wat zouden wij nou moeten zonder de Krimbus”. Dankzij de 
donateurs van de bus, de reclames op de bus en de opbrengsten van de 
boekenmarkt kan de ritprijs voorlopig nog gehandhaafd blijven op het 
huidige niveau, maar hoelang dat nog is, is moeilijk te zeggen.  

Aan Addy van Breen zal het niet liggen, 
want zij is altijd actief om voor de 
Krimbus wat extra geld in het laatje te 
brengen, of dat nu gaat om de organisatie 
van de boekenmarkt, het breien van 
kinderkleertjes, Douwe Egberts punten 
inzamelen voor het houden van 
loterijtjes, noem maar op. Door haar 
activiteiten hebben we al heel wat 
dieselolie voor de Krimbus kunnen 
tanken. Bedankt Addy en natuurlijk ook je 
vrijwilligers voor de boekenmarkt. Op 20 
en 21 oktober zal er weer een 
boekenmarkt gehouden worden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de 
Krimbus. 

Wat fantastisch is het, dat zowel het bestuur van de SHZ als van de SSoW in 
juni besloten hebben om voor al de vrijwilligers een gezamenlijk 
verrassingsuitje te organiseren. Op 15 september zal dit uitje gehouden 
worden en als u dit leest kunnen we al terugkijken op dit vrijwilligersfeestje. 
In het volgend nummer van dit nieuwsblad zal er zeker aandacht aan besteed 
worden.  
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Word donateur van de Krimbus voor € 1,00 per maand 

Dat is dus op jaarbasis maar  € 12,00 per jaar 

Wilt u donateur worden, vul dan onderstaand formulier in en doe deze in de 

brievenbus van De Krim, Eug.Previnaireweg 63, of bij onze Penningmeester, 

Spaanse Ruiterpad 24, beide in Nieuw-Vennep. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

Naam en voorletters: Dhr./ Mevr.…………………………………_....... 

Adres: …………………………………………Postcode ……………… 

Woonplaats:……………………………………………………………... 

Telefoonnummer: ………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………….. 

Ik word donateur en geef toestemming voor automatische incasso van  

€ 12 of  €.…… per jaar   (kruis aan waarvoor u kiest) 

Of een eenmalige donatie van € ……….  aan de: 

          St. Senioren Samen op Weg, ten gunste van de Krimbus 

Mijn IBAN bankrekeningnummer is:  

NL…………………………….................................................................... 

Datum………………Handtekening……………………………………… 
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Afsluitend deel ik mee dat ik op 2 augustus in de bestuursvergadering van de 
Stichting Senioren Samen op Weg mijn vertrek heb aangekondigd. Eind van 

het jaar zal ik stoppen met het coördinatorschap 
van de Krimbus en technische zaken van het Krim 
gebouw. Dat er nu een eind komt aan mijn geliefde 
vrijwilligerswerk, is gelegen in het volgende. 

 

Tijdens mijn vakantie in Frankrijk kwam ik er achter 
dat ik er tegen op ging zien, om na de vakantie 
weer het coördinatorschap te moeten oppakken. 
Na 10 jaar dit mooie werk te hebben gedaan voor 
de senioren, ben ik toe aan wat meer rust en 

vrijwilligerswerk moet toch ook geen belasting voor je gaan vormen en vooral 
geen tegenzin.  Voor het bestuur resten er nog ruim 3 maanden om een 
opvolger te vinden en zelf zal ik natuurlijk ook zoeken naar een opvolger. Bij 
deze vraag ik ook u, om actief mee te zoeken naar iemand die mijn prachtige 
taak wil overnemen. 

Nico (buscoördinator)  
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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 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

Activiteiten in gebouw “De 

Krim”  
Eugénie Prévinaireweg 63; 2151BB 

Nieuw-Vennep (tel. 0252- 681985) 

Beheerder: Els Rusman (privé 0252-

675713) 

 

 
 
 
 

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


 23 

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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