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Informatie vanuit het bestuur: 
 

Voorwoord van de voorzitter 

Beste lezers, 
Ondanks het feit dat het nog maar medio november is, wil ik in dit laatste 
nieuwsblad van 2017 toch even terugkijken. 
 
Het was een bijzonder en leerzaam jaar voor het bestuur in deze 
samenstelling. 
 
Veel werk is er op ons pad gekomen, maar het belangrijkste, zichtbare, is 
toch wel dat we digitaal goed te vinden zijn d.m.v. de prachtige website en 
facebook; welke druk bezocht worden. 
 
Ook de uitslag van de enquête is bekend; waarover u meer kunt lezen in deze 
uitgave. 
 
Uiteraard zijn er ook onzichtbare werkzaamheden verricht. Zo zijn er 
besprekingen geweest met de Stichting Senioren Samen op Weg; gesprek 
gevoerd met de wethouder, welke o.a. ouderenbeleid in haar portefeuille 
heeft; met diverse organisaties op het gebied van “bewegen voor ouderen” 
in contact geweest. 
 
Kortom: alle werkzaamheden en inspanningen met maar één doel: 
dienstbaar kunnen zijn aan de senioren in onze regio!  
Dat een en ander stapje – voor –stapje zal gaan en soms ook nog een lange 
weg heeft ………………….. hoeft geen betoog! 
 
Prettige kerstdagen en een goede gezondheid voor 2018 ga ik u nog niet 
wensen, want we zullen elkaar zeker nog wel zien bij een activiteit, het  
dagje - uit, de kerstmiddag en/of tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
 
Hartelijke groet, 
Margreet van Riel. 
 

Boosheid en agressie maken je zwakker, ze vreten energie. 
Aardig zijn is een kracht waar je rust in vindt. 
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Enquête 
Aan de oproep het enquêteformulier van het vorige 
Nieuwsblad in te vullen hebben zo’n 80 leden gehoor 
gegeven. Daarvoor onze dank. 
Onderstaand vindt u een staatje met de activiteit, de 
leeftijdcategoriën en de aantallen. 

Animo nieuwe 
activiteiten 

      

 
totaal 

50 t/m 
65 

66 t/m 
70 

71 t/m 
75 

76 t/m 
80 >80 

bezoek museum 19 1 3 8 5 2 

workshop 
bloemschikken 17 2 4 5 4 2 

cursus tabletgebruik 17 0 3 2 7 5 

bezoek tentoonstelling 16 1 2 6 5 2 

cursus computergebruik 16 0 1 6 4 5 

filmmiddag/avond 15 1 1 1 8 4 

muzikale bingo 11 2 2 3 2 2 

lezing langer thuis 
wonen  9 1 0 4 1 3 

salsadansen 9 1 2 3 3 0 

leesclubje 8 1 3 2 2 0 

puzzelfietstocht 8 2 1 2 3 0 

meezing (karaoke) 7 0 2 0 5 0 

lezing 
ouderenemancipatie 7 1 0 2 1 3 

cursus Spaans 6 0 1 1 4 0 

creabeurs 5 1 1 1 1 1 

kringkoffieochtend 4 2 0 1 1 0 

cursus Engels 4 1 1 1 0 1 

eetclubje 3 2 0 1 0 0 

Cursus Frans 3 0 2 0 1 0 

golf 2 2         

cursus klaverjassen 1 1 0 0 0 0 
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We gaan onderzoeken welke activiteiten  reëel  zijn  om te gaan uitvoeren. 
Had u nog niet gereageerd maar staat u te popelen om mee te helpen 
organiseren, laat het ons dan weten. 
 

Website  
Op 10 november hadden al  1750 mensen onze 
website gevonden en kwamen regelmatig terug. 
En dit is niet voor niets.  Aan de rechterkant van 
de site verschijnen steeds  interessante artikelen 
die met ouderenzorg te maken hebben.  Ook 
zorgen we ervoor dat actuele zaken betreffende 
de vereniging gepubliceerd worden.  
We zijn blij met de expertise van Maarten 
Aartsen die ervoor heeft gezorgd dat de lay-out  
en leesbaarheid beter is geworden. Zo blijven we op zoek naar een voor u 
interessante website. 
Het adres van de website is: http://www.sv-hz.nl  
 

Activiteiten SHZ 
Kerstdagtocht Elburg zaterdag 9 december 

Op veler verzoek gaan we dit jaar weer naar 
Elburg, het stadje, dat nostalgisch versierd is 
voor de kerst; inclusief klederdracht.  
 
We houden onze  dagtochten altijd op 
vrijdag, maar vanwege de klaverjasavond op 
vrijdagavond gaan we nu op zaterdag. 
We verzamelen om 9.00 uur bij ons 
clubgebouw en om 9.15 uur gaan we rijden. 
Onderweg stopen we 1x voor 2 kopjes koffie 
of thee met een gebakje. Om 12.00 uur zijn 
we dan in Elburg. We hebben die dag geen 
diner, maar in Elburg zijn genoeg 
mogelijkheden om iets te eten en anders 
kunt u zelf iets meenemen.  
Graag verzamelen we ons weer bij de bus  

http://www.sv-hz.nl/
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om 16.15 uur. We gaan rijden om 16.30 uur en dan zijn we rond 18.15 uur 
weer terug in Nieuw-Vennep. 
De kosten zijn €25,00. De intekenlijst ligt in het clubgebouw (bellen kan ook: 
0252-681985) en vult u a.u.b. uw telefoonnummer in, zodat ik u, zonodig, 
kan bereiken. 
De betaaldag is woensdag 29 november van 10.00 uur tot 12.00 uur. Is dit 
voor u niet mogelijk neemt u dan contact op Nelly Fivet (0252-673535) 
 

Kerstmiddag vrijdag 15 december  

 
Ook dit jaar willen wij u van 
harte uitnodigen voor de 
kerstmiddag op  
vrijdag 15 december van 14.00 
tot 16.00 uur. 
De zaal gaat open om 13.30 
uur. De toegangsprijs is €5,00 
(betalen aan de zaal)  
 

De intekenlijst ligt klaar in het clubgebouw.  
Er mogen slechts 60 personen in het gebouw (op last van de brandweer), dus 
snel inschrijven is van belang als u erbij wilt zijn. 
 

Nieuwjaarsreceptie vrijdag 5 januari 2018 
 

 
 

Anders dan andere jaren houden we de Nieuwjaarsreceptie van 16.30 uur tot 
19.00 uur om alle leden de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en het  
glas te heffen . We hopen weer op een mooie bijeenkomst.  
Voor de mensen die we op 5 januari niet de hand kunnen schudden, wensen 

we alvast een heel goed maar vooral gezond 2018 toe. 
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Creamorgen en breien/ haken 
 

Het kaarten maken gaat ook de komende 
maanden door op de 2e en de 3e woensdag van de 
maand van 10.00 uur tot 12.00 uur. De kosten  
zijn  
€ 4,00 per keer en dan maak je 2 kaarten. Dit is 
inclusief een kopje koffie of thee en de gebruikte 
materialen. 

Ook op de 4e woensdag van de maand komen we 
bij elkaar om samen gezellig te handwerken. Dat 
houdt van alles in. Breien, haken, borduren enz.  
Dus ……. Kom, om met elkaar een gezellige 
creatieve ochtend te hebben. Praten en breien 

tegelijk met een kopje koffie kan echt!  
Aan deze morgens zijn geen extra kosten verbonden, alleen de koffie/ thee is 
voor eigen 
rekening. 
 
Loes en Marja 

 
 
 
Activiteiten SHZ (Verslagen)  
 
Verrassingstocht voor de vrijwilligers van Stichting 
Senioren samen op weg en Seniorenvereniging 
Haarlemmermeer Zuid  

Vrijdag 15 september verzamelden zich alle vrijwilligers tussen 11.30 en 
11.45 uur in gebouw “De Krim”. Om 12.00 uur vertrok een dubbeldeks bus 
van Van der Valk met 70 personen richting ????? 
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Net over de brug bij Leimuiden werden we al verrast met iets lekkers. De 
keuze was een krentenbol,  een snelle Jelle of een Sultana koek. (De vlugge 
Japie’s waren nog thuis.) 
Bij Avifauna aangekomen stond er in het Parkrestaurant een zaal gereed en 
was er koffie of thee met heerlijk gebak. 
 

 

We waren daarna  tot 15.15 uur in de gelegenheid om door het park te lopen 
en/of  de vogelshow te bekijken. Degenen die slecht ter been waren konden 
in de  zaal blijven of op het terras  zitten. 
Daarna van het park op weg naar de boot die aan de overkant aan de kade 
lag en om 15.30 uur werden de trossen los gegooid. 
 

Ook hier waren de tafels weer keurig 
gedekt en onder het genot van vele kleine 
hapjes en drankjes hebben we heerlijk door 
het Groene hart en de Braassemermeer 
gevaren . De kapitein vertelde onderweg 
allerlei wetenswaardigheden waar je 
anders geen aandacht aan besteed. 
Om 17.30 uur waren we weer aan de kade 
en stond de bus weer klaar om ons thuis te 

brengen, waar we rond 18.00 uur arriveerden. 
Wat hebben we een geweldig leuke middag gehad en daarom, namens ons 
allen, iedereen van de organisatie heel hartelijk bedankt. 
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Wat ook heel leuk was, we vertrokken met wat regen, iedereen de paraplu 
mee en het is de hele middag droog geweest tot we weer bij gebouw De Krim 
arriveerden. Toen begon het weer te regenen. 
 
Gré Elshout 
 

De fietspuzzeltocht van 19 september (48 km) 
Vol  verwachting klopte ons hart. Want de fietstocht was nu voor het eerst 
een puzzelfietstocht,  uitgezet door 2 bestuursleden  Margreet  en Lano.  In 
De Krim kregen we de vragenlijst overhandigd met 7 vragen.  
 

 
 
Met Lano voorop en Margreet achteraan vertrokken we om 8 minuten over 
10 met 18 personen via  Leimuiden en Bilderdam  naar De Kwakel , waar we 
bij een monumentaal pand van 1828 bij een sluis aan de Amstel onze eerste 
koffiestop hadden.  Onderweg waren we al een keer gestopt om een vraag te 
beantwoorden en hier was de tweede. 
Verder ging het op de fiets naar Nieuwveen waar een Paardenmelkerij, 

Chocoland, Bak-Atelier  was met de naam “ Riga Ranch”. Het was een 

verrassing  toen we daar binnen kwamen. Er was ook van alles te koop.  Eerst 

kregen we informatie over het bedrijf.  Inmiddels was buiten  de tafel  voor 

ons gedekt  voor een heerlijke lunch.   Na afloop  kregen we nog een zelf 

gemaakt chocolaatje aangeboden.  Nadat we gegeten  hadden,  wat gepaard 

ging met  veel  gezelligheid, gingen we via  Vrouwenakker naar  De Hoef en 
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stopten  bij een “ Schaats- en  Mutsmuseum Koud  Aan De Dijk” voor weer 

een vraag. Het museum schijnt de moeite waard te zijn om te bekijken. 

Helaas kan dat alleen nog maar dit jaar. Wegens omstandigheden gaat het 

verkocht worden.  

 

 
 

We stapten weer op de fiets naar Aalsmeer en reden de Uiterweg in waar  

we stopten bij de Monumentale Brug. Daar beantwoordden we de laatste 

vraag. Met een pontje staken we de Ringvaart over en reden via Burgerveen 

naar De Krim, waar we om 16.00 uur aankwamen. Daar kregen we een 

consumptie aangeboden en werd er een leuk prijsje uitgereikt aan Joke Ubink 

die alle vragen goed had beantwoord.  

Op een heel klein buitje na was het  de hele dag mooi weer en was het  

gemiddeld 18 graden. We zijn op plekken geweest waar we het bestaan niet 

van wisten.  Lano ontpopte zich tot een  goede verkeersregelaar, zodat we 

allemaal tegelijk veilig konden oversteken,  terwijl  Margreet als achterhoede 

alles in goede banen leidde. 

Namens iedereen wil ik jullie daarom enorm bedanken voor deze mooie 

fietstocht door Het Groene Hart.  

 

Groetjes, Gerda Blokker 
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Maathoeve-tour van 13 oktober 
Sallandse Heuvelrug. 
 
Met prima weersvoorspelling vertrok de Oskam bus om 8.30uur. 
Iedereen had een plaatsje gevonden, er waren nog wat plekjes vrij. 
Nelly Fivet heette iedereen welkom en ook Margreet van Riel sprak haar 
woord als voorzitter. 
Onze chauffeur Cor had al na enkele kilometers een interessante mededeling. 
Hij maakte ons attent op het olifanten gras, dat er voor de veiligheid van de 
vliegtuigen is geplant! 
Al snel verliet hij de snelweg om de tocht voort te zetten langs minder drukke 
wegen en ons te laten genieten van de natuur. 
Via Bussum en Naarden reden we richting Apeldoorn. We zagen mooie 
bossen die al door een voorzichtig tevoorschijn komend zonnetje werden 
beschenen. In Apeldoorn passeerden wij het monument "De Naald" waar in 

2009 een aanslag plaats vond 
op Koninginnendag. 
Vervolgens reden we richting 
Deventer over de IJssel brug 
met een mooi uitzicht op de 
stad. 
Dan was het koffietijd 
geworden en stopten we bij 
Restaurant Buitenleven voor 2 
kopjes koffie met heerlijk 
gebak. 
 

Na deze pauze gingen we verder richting Heeten. 
In de verte zagen we in de landelijke omgeving de Holterberg . 
Rond lunchtijd naderen wij ons doel, de Maathoeve. 
Daar werden we hartelijk welkom geheten door Agnes en Peter de Graaf. 
In de voormalige varkensstal worden wij verrast met een speciale lunch! De 
groentesoep werd  snel opgediend, waarna vele soorten brood enz. konden  
worden belegd met kaas,vlees en zoete heerlijkheden. 
Intussen bakte  Agnes heerlijke warme hapjes in ons bijzijn, met uitleg erbij. 
Tosti's met kaas, stroop en rode ui. Gevulde bladerdeeg hapjes, 
pannenkoekjes met boeren jongens en vanille saus. Verrukkelijk en snel 
klaar. We konden voldaan onze tocht met de paarden tram starten! 
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Het zonnetje was inmiddels heerlijk warm gaan schijnen, dus de jassen 
konden uit. 
Genoten hebben we van deze rit door het Sallandse landschap, gezellige 
sfeer in de tram, af en toe werd er gezongen en de paarden liepen 
schuimbekkend hun werk te doen! 

Na deze tocht gingen we weer aan de thee, 
koffie, wijn of bier met een "Witteveens" 
gebakje.  
Dan bezochten wij de Landwinkel met 
producten van de streek. 
Boerin en kok Agnes en haar man Peter 
adviseerden ons met een keuze uit de meer 
dan 2000 producten, die rechtstreeks van de 
boer komen en duurzaam of biologisch zijn! 
Iedereen ging tevreden zijn of haar plaats in 
de bus opzoeken en begon de rit naar huis, 
die nu wel via de kortste route over de 
snelweg ging. 
Ietsjes na 18.30 uur waren we terug bij 

gebouw de Krim. 
Dankwoorden van Nelly en Margreet en een “Tot de volgende keer”, sloten 
deze mooie dag af. 
Riet van Helden.  
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Woordzoeker november/ decemberpuzzel  
 

 
 
 
BANKETLETTER  KINDERFEEST   SCHOORSTEEN 
BEGROETING  MARSEPEIN   SNOEPGOED 
BURGEMEESTER PAARDENVOETJES  SPECULAAS 
GESCHENK  PAKJESBOOT   STROOIGOED 
HAVEN   PEPERNOOT   TAAITAAI 
INTOCHT  RIJM    VERLANGLIJSTJE 
KAPOENTJE  SCHOEN   VERRASSING 
       ZWARTEPIET 
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De oplossing kunt u mailen naar redactie@sv-hz.nl of in de brievenbus van 
gebouw de Krim deponeren vóór 10 januari 2018. 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van €10.00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de Woordzoeker Herfstpuzzel was: “De herfst draagt meer 
goud in de hand dan al de andere seizoenen”.  De winnares is geworden:  
Lia van Leeuwen. VAN HARTE GEFELICITEERD.  
 

Activiteiten andere organisaties 

Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 
 

3 december 14.00 uur Badhoevedorp  
Het Dorpshuis 
De Weespertrekvaartmannen met poëtische 
liederen over het water, de polders en dijken 
 
10 december 14.00 uur Buitenkaag  
De Ontmoeting, t.h.v. Hoofdweg 2036 
De Schakel met een gevarieerd en gezellig 
Amsterdams programma 
 
17 december 14.00 uur Nieuw-Vennep 
 Gebouw van Pier K 
Swingend kerstprogramma door 
barbershopkoor Singing Unlimited 

 
24 december 14.00 uur Zwanenburg 
 Cultureel Centrum De Olm  
Sfeervol winterconcert door Trio Luccicante 
 
31 december geen voorstelling 
De toegangsprijs bedraagt € 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.  

Contactpersoon: Elly Bruijnesteijn (ellybru@quicknet.nl)  

mailto:redactie@sv-hz.nl
mailto:ellybru@quicknet.nl
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In memoriam: 
 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het  
Nieuwsblad van september 2017:  
Mevr. W.A. Touw-Groot  92 jaar   20-09-2017 
Mevr. F. Meyer-Ellermeyer  95 jaar   21-09-2017 
Dhr. J.E. Schuit    88 jaar   09-10-2017 
Mevr. C. Schuit-Oldenhove  89 jaar   09-10-2017 
Mevr. E. de Boer-Veen   91 jaar   24-10-2017 
Dhr. B.J. de Vries   74 jaar   01-11-2017 
 

Extra zorggeld wordt niet besteed aan huisartsen 
Er is 200 miljoen euro in 2018 beschikbaar voor extra huisartsenzorg voor 
kwetsbare ouderen en zwaardere GGZ zorg door huisartsen. Alleen, 
zorgverzekeraars willen dat geld niet aan de huisartsen besteden. 
Zorgverzekeraars, huisartsen en het ministerie van Volksgezondheid hebben 
afgesproken dat er in 2018 meer financiële middelen zouden worden 
vrijgemaakt zodat huisartsen meer aandacht aan kwetsbare patiënten 
kunnen geven. Maar volgens de huisartsenorganisatie LHV komen de 
verzekeraars deze afspraken niet na. Ook André Rouvoet, voorzitter van de 
koepel Zorgverzekeraars Nederland, erkent het probleem en wil de 
verzekeraars hier over aanspreken. 
Uit de tests blijkt dat als huisartsen meer tijd nemen voor een consult, zij 
minder vaak patiënten doorverwijzen naar een specialist. Dit komt doordat 
ze beter kunnen luisteren naar de patiënt en deze daardoor eerder 
geruststellen. In het jaar dat de proef liep is het aantal verwijzingen 6 procent 
gedaald. Een consult bij een specialist is gemiddeld veel duurder dan een 
consult bij een huisarts. Volgens een woordvoerder van VGZ is het mogelijk 
dat in de toekomst meer huisartsen kleinere praktijken krijgen. 
(Bron: website Zorg en Welzijn 6 november 2017) 
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Wintersluiting Gebouw de Krim:  
maandag 18 december 2017 tot en met 2 januari 2018. 

 

Nieuws van de Stichting Senioren Samen op Weg. 
8e Krimbuspraat en SSoW-nieuws  

Nico laatste vertelling 

Ik wil dit artikeltje beginnen met de 

organisatoren van de vrijwilligers dag 

te bedanken voor het succesvolle 

uitje naar Avifauna, die door de vrijwilligers 

als heel gezellig en fijn is ervaren. Het 

samenscholen van de  Makaken in het zonnetje werd gevolgd door de 

vrijwilligers. 

In het vorige nieuwsblad heb ik Richard Catoire voorgesteld als mogelijk 
nieuwe chauffeur, maar helaas heeft hij zich teruggetrokken. Wel heeft Brian 

McGarry zich aangemeld en heeft hij al een paar 
dagen meegereden op de Krimbus. Het is de 
bedoeling dat hij per 1 januari 2018 in het 
chauffeursrooster zal worden opgenomen. Wim 
Meijer (nieuw als chauffeur) heeft aangeboden 
om de ritten van Marjan ter Beek volledig over te 
nemen.Zij nam namelijk de ritten waar van 
Herman van Kempen, maar werd nu zelf gekweld 
door gezondheidsproblemen die nu onder 
controle zijn.  

De oktoberboekenmarkt was een groot succes, radio Noord-Holland en 
MeerRadio deden life verslag vanaf de boekenmarkt en MeerRadio bracht als 
waardering voor de vrijwilligers van de boekenmarkt een heerlijke taart mee. 
Zowel Addy van Breen als Rietje Stahli werden geïnterviewd en wisten het 
belang van het bestaan van de Krimbus goed voor de microfoon te 
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verwoorden. De opbrengst van de boekenmarkt, inclusief de verkoop van 
allerlei spulletjes en een loterij was ruim € 1500,00 en bestemd voor de 
Krimbus. Een niet te noemen persoon verraste onze penningmeester met 
een donatie voor de bus van € 500,00 waarvoor natuurlijk hartelijk dank 
namens de gebruikers van de bus, want zij profiteren van het lage prijspeil 
per rit.  
 
In het driftig zoeken naar een vervanger voor mijn coördinatorschap is nog 
geen succes geboekt. Wel heeft Guus Hollinger zich bereid getoond om 
samen met Huub Duivenvoorden tijdelijk mijn activiteiten over te nemen. 
Hopelijk wordt voor de zomer van 2018 een opvolger gevonden, want het 
kan toch niet zo zijn dat het bestaan van de Krimbus in gevaar komt door 
gebrek aan een coördinator.  
 
Janny Kooy, voorzitter van de St. Senioren Samen op Weg heeft te kennen 
gegeven dat zij ook haar functie gaat neerleggen, dus moet er ook gezocht 
worden naar een nieuwe voorzitter. Het is misschien nu een goede 
gelegenheid om eens te bekijken of de stichting SSoW en de SHZ volledig in 
elkaar op kunnen gaan. Bestuurlijk zijn initiatieven hiertoe al bespreekbaar.  
Graag wil ik dit laatste artikel van mij in dit nieuwsblad afsluiten met het 
volgende. In de 10 jaar dat ik het coördinatorschap vorm en inhoud heb 
mogen geven, ben ik geconfronteerd met 2 zaken die mij het meeste geraakt 
hebben. 

1. De inzet van de chauffeurs die zich belangeloos als vrijwilliger 
inzetten voor de senioren en in weer en wind zich in het drukke 
dorpsverkeer begeven om u als passagiers te brengen naar de 
bestemming van uw wens. 

2. De dankbaarheid van de senioren die wij rijden, ongeacht of zij als 
passagier een maal per maand zich laten rijden of 4 keer per week. 
Dankbaarheid die door een aantal extra wordt ondersteund middels 
een jaarlijkse of extra donatie. 

Met gemengde gevoelens sluit ik deze 8e Krimbuspraat af en bedank 

iedereen met wie ik contact heb gehad om dit mooie werk als coördinator 

inhoud te geven. Ik wens u allen veel gezondheid toe en houdt de Krimbus in 

ere.   

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 

  
 
 

 

 

 

mailto:p.van.sprang@hccnet.nl
http://www.decvb.nl/
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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: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 

 13.30 uur 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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