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Nieuwsblad SHZ 
 
Een uitgave van  
Seniorenvereniging  
Haarlemmermeer Zuid (SHZ) 
 
Het Nieuwsblad  
verschijnt in principe 5x per jaar  
in een oplage van 1000 stuks. 
 
Redaktie en vormgeving Nieuwsblad: 
Marianne Vermeij  
Dotterbloemstraat 39 
2153ES Nieuw-Vennep 
redactie@sv-hz.nl 
 
Website:  
www.sv-hz.nl  
Maarten Aartsen en Marianne Vermeij 
Facebook: 
https://www.facebook.com/seniorenhz/ 
Marianne Vermeij 
 
 
Rekening SHZ: 
NL07 RABO 0307984532 
Contributie €25,00 p.j.(aut. incasso) 
Partner €15,00 p.j. (aut. incasso)  
 
 
Rekening Stichting  
Senioren Samen Op Weg: 
NL88 RABO 0345867491 
 
 
Volgende uitgave  
Eind maart 2018 
Kopij aanleveren: 
Uiterlijk 10 maart 2018 
Verschijningsdatum: 21 maart 2018 

 Bestuur Vereniging SHZ: 
Voorzitter:  
Margreet van Riel (0252-675847) 
Bleker 45 
2152 AR Nieuw-Vennep  
me.van.riel@me.com 
 

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

Alg. bestuurslid: vacant  
 
 
 

Alg. bestuurslid en dagreizen/uitjes: 
Nelly Fivet (0252-673535) 
Zaaiersstraat  131 
2151 CK Nieuw-Vennep 
fivhog@gmail.com 
 

Alg. bestuurslid/ledenadministratie: 
Marianne Vermeij (0252-624721) 
ledenadmin@sv-hz.nl 
 
Bestuursondersteuning: 
Lief en leed: 
Ingrid Slikkerveer (0252-687287) 
Advies in zorg en hulpverlening: 
Bas de Bruijn (Zorgconsulent) 
(06-21831507) 
bdebruijn@san-san.nl  
Aanvragen huur en/of zorgtoeslag  
Fred Meijer (0252-674035 na 14.00u.) 
f.meyer@quicknet.nl 
 
 

mailto:redactie@sv-hz.nl
http://www.sv-hz.nl/
https://www.facebook.com/seniorenhz/
mailto:me.van.riel@me.com
mailto:lanothea@hotmail.com
mailto:fivhog@gmail.com
file:///C:\Users\Admin\Documents\SHZ\NieuwsbladSHZ\2016%20nov\ledenadmin@sv-hz.nl
mailto:bdebruijn@san-san.nl
mailto:f.meyer@quicknet.nl


 3 

Informatie vanuit het bestuur: 
Voorwoord van de voorzitter 
Januari 2018 
Terugkijkend op het jaar 2017 waarin het bestuur een wat andere samenstelling 
heeft gekregen, zien we dat bijna alle activiteiten op dezelfde wijze zijn doorgegaan. 
Echter doordat alle activiteiten bezocht zijn, hebben zich toch wat kleine 
aanvullingen voorgedaan. 
Zo had de crea-club een workshop, er was 1 fietstocht als puzzeltocht uitgezet met 
een pontje, drankje en prijsje, evenals voor de puzzel in het Nieuwsblad. Tevens is 
een enquête uitgegaan naar alle leden en is de website actief geworden. 
Ook de samenwerking met de Stichting Senioren Samen op Weg heeft een positieve 
vooruitgang geboekt doordat een kraam gedeeld is op de informatiemarkt in Pier K 
en op de verenigingsmarkt in Getsewoud. 
De gezamenlijke vergaderingen hebben geleid tot het feit dat we nog steeds in goed 
gesprek zijn. 
Blij zijn we met ons ledental van ongeveer 1100.  
We betreuren echter de 27 overledenen. (De namen zijn voorgelezen en er is een 
moment van stilte in acht genomen) 
 
Tja……………….en dan is het 2018!  
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Wat gaan we 
doen? Wensen en plannen te over. 
In ieder geval doorgaan met de activiteiten zoals ze nu 
gaan en ons mooie Nieuwsblad weer 5x uitbrengen. We 
hopen wat wensen n.a.v. de enquête te verwezenlijken 
en een beleidsplan op te stellen. 
Voorts willen we heel graag wat uitbreiding met mensen die hand- en spandiensten 
willen verrichten voor o.a. het Nieuwsblad, wat extra hulp bij het invullen van 
belastingformulieren en bij de organisatie van activiteiten. 
Verder wil ik, namens het bestuur, allen bedanken die d.m.v. “een schouderklop”, 
“een ga zo door”, “een kom op”, ondersteunende mails en lieve kaarten, ons 
gesteund hebben in ons werk en ons optreden! 
Héél erg gewaardeerd! 
Dat deze positieve vorm van uiten een basis mag zijn voor een harmonieus en, om 
met Willem Alexander te spreken, een “groter - WIJ”! 
Tot slot voor jullie en jullie dierbaren, een gezellig 2018 en vooral een stabiele 
gezondheid voor lichaam en geest gewenst. 
 

PROOST! 
Hartelijke groet, 
Margreet van Riel. 
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Nieuwjaarsvoordracht 2018 
Een nieuw jaar ligt weer in het verschiet,  
wat daar in gebeurt- dat weten we niet. 
Veel onzekerheid over onze zorg en oude dag, 
staat in alle kranten, zie je op t.v. en merkte je 
aan datgene wat je om je heen zag. 
We zingen wel van vrede op aarde, maar heeft dat werkelijk nog wel waarde? 
In de wereld is oorlog en geweld, het is of een mensenleven niet meer telt.  
Toch moeten we wel positief zijn,  
en vooruit kijken - al doet het ons soms pijn. 
Het leven is zeker mooi, maar om dit te zien moet je soms diep spitten,  
en kijken naar wat we wel bezitten. 
Veel mensen, ook hier, leven in eenzaamheid, onzekerheid , angst en pijn, en 
vinden het heel fijn, om dit met iemand te kunnen delen,  
die luistert en begrip opbrengt – dat kan al zoveel schelen. 
Maar onthoudt: Elke dag is er een, maak er wat van, dat houdt je op de been. 
Zoals deze middag, hoe fijn om met elkaar te beleven,  
hoop dat zulke uurtjes ons nog lang worden gegeven. 
De vrijwilligers hebben er weer alles aan gedaan,  
om ook deze middag te laten bestaan. 
En niet alleen nu maar voor het hele jaar staan zij met z’n allen voor u klaar. 
Wil geen namen noemen bang dat ik er een zal vergeten,  
dat komt niet overeen met mijn geweten. 
Bedankt vrijwilligers voor al het werk, zo met elkaar staan jullie sterk.  
Voor dit jaar wens ik u allen: tijd om van de kleine dingen te genieten, rust 
om stil te staan bij mooie momenten, sterkte om tegenslagen te overwinnen, 
een goede gezondheid, liefde en geluk. 
Kortom: een heel voorspoedig 2018. 
Dank u wel voor uw aandacht en graag een groot applaus voor de 
vrijwilligers. 
 
Met grote dank aan Corrie Verhoeven-Mostert  die tijdens de kerstmiddag 
ook al een mooi, uit het hart gegrepen gedicht  had gemaakt en 
voorgedragen. 
 
Als u zelf iets moois heeft om met de andere leden te delen nodigen wij u van 
harte uit dit aan ons kenbaar te maken. 
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Algemene Ledenvergadering 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van SHZ op 
vrijdag 16 februari 2018 in gebouw de Krim, Eugénie Prévinaireweg 63. 
Vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom.  
De vergadering begint om 14.00 uur. 
 

Agenda 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken/ mededelingen 
3. Goedkeuren notulen ALV d.d. 17 februari 2017 
4. Jaarverslag waarnemend secretaris 
5a. Jaarverslag 2017 penningmeester 
5b. Begroting 2018 
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Bestuursverkiezing 

 Tussentijds aftredend: 
Ellie Witterland (algemeen bestuurslid)  
Kandidaten kunnen zich opgeven tot 10 dagen vóór de vergadering. 

8. Verkiezing/ benoeming kascontrolecommissie 
 Aftredend volgens rooster mevr. J. Kooij 

Dhr. Menschik blijft nog 1 jaar aan. 
dhr. K.L. Bosch (Tolgaarder 13) heeft zich in 2017 gemeld (2 jaar) 
Gevraagd: reservekandidaat. 

9.  Rondvraag 
10. Sluiting 
 

Na de vergadering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje 
elkaar te ontmoeten. 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering SHZ 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. 
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1.  Opening 
Voorzitter Piet van Sprang heet een ieder welkom op de 2e jaarvereniging . 
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. 
* Zorgverzekeraar ZZ geeft voor ieder lid die is overgestapt een bedrag van 

€10,00 aan de vereniging. 
* 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  
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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. 
 

6. Verslag kascontrolecommissie 
Frank Witterland doet namens de commissie verslag. Zij hebben de boeken 
gecontroleerd en in orde bevonden waarvoor decharge 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) 
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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 bezwaar 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 
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 
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Activiteiten SHZ 
Belastingservice  
Ook dit jaar staan de vrijwilligers weer 
klaar om u te helpen bij het invullen van 
de belastingaangifte en wel elke 
vrijdagmiddag  in de maand maart tussen 
13.00 uur en 16.00 uur. 
 

Wat moet u meenemen: 

 Uw DigiD, gebruikersnaam en wachtwoord. Dit dient u van te voren 
aan te vragen via https://www.digid.nl/. Zonder deze gegevens 
kunnen wij u jammer genoeg niet helpen met invullen. 
Uw DigiD is 5 jaar geldig en kunt u ook gebruiken voor bijvoorbeeld 
huur en/of zorgtoeslag. 

 Alle jaaropgaven van het afgelopen jaar zoals loon, AOW, pensioen 
e.d. 

 Aangifteverzoek dat u heeft ontvangen van de belastingdienst  
 Bij eigen woning de WOZ waarde en hypotheekgegevens 
 Saldi van de spaarrekening(en) bij hoger bedrag dan €22.000,00 
 Gegevens van aandelen en/of beleggingen 
 De bedragen van de giften met de namen van de instanties 
 Rekeningen ziektekosten, vervoer- en reiskosten en parkeergelden. 

Als u twijfelt over wat u mee moet nemen, liever teveel dan te weinig. 

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

 

Sjoelen 
Na vele jaren leiding te hebben gegeven aan de 
sjoelclub op woensdagmiddag heeft Tony de Munk 
haar stokje overgedragen  aan  
Joke Ubink en Joke van Schie. Hun telefoonnummers 
kunt u achterin het Nieuwsblad vinden. 
Het bestuur heeft haar een lovend woordje 
toegesproken en een mooie, bloeiende plant 
aangeboden, bij haar afscheid als spelleider van het sjoelen. 
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Bingo  
Ook binnen de bingo heeft een wisseling 
plaatsgevonden. Tony draait nog wel aan 
het rad en leest de nummers op maar de 
algehele leiding ligt in handen van Lida van 
de Veek en Gré Elshout. Ook hun 
telefoonnummers staan achterin het 
Nieuwsblad. Tony bedankt! 
 

Creamorgen en breien/ haken 
Op de 2e en de 3e woensdag van de maand van 
10.00 uur tot 12.00 uur gaan we kaarten maken. De 
kosten  zijn € 4,00 per keer en dan maak je 2 
kaarten. Dit is incl. 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.  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)  
 

Elburg in kerstsfeer. 
 
Zaterdag 9 december zijn we naar Elburg geweest. 
Jammer genoeg kwam de grote bus niet vol, maar 
met een kleinere bus ging het prima. 
De tocht er heen was al prachtig. Er lag een dik pak 
sneeuw, en dat was een mooi gezicht. Elburg zelf 
leek wel op een kaart van Anton Pieck. 
We hebben een fijne dag gehad! 

 
Nelly Fivet 
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Kerstbijeenkomst op vrijdag 15 december 2017  
 
 
 
 
 
 
 

 
Rond de klok van 13.30 uur kwamen de eerste bezoekers binnen om zich 
warm te nestelen rondom de mooi versierde tafels en wanden in het 
clubgebouw.  
Er waren namelijk 2 vrijwilligers ( Marja en Cees) die al vroeg de tafels 
hadden versierd met mooi kerstlichtjes en stukjes, waardoor het heel 
sfeervol binnenkomen was. 
Er was een pianist uitgenodigd de heer Ferry Oliedam die op gepaste wijze 
het gezelschap muzikaal ondersteunde. 
Bij binnenkomst werden de bezoekers onthaald met een heerlijk kopje koffie 
of thee met iets lekkers erbij. Nelly deelde de consumptiebonnen uit en gaf 
aan iedereen 2 consumptiebonnen. 
 
Margreet begon met een welkomstwoordje en wenst iedereen een gezellige 
kerstdagen en een voorspoedig en mooi Nieuwjaar. 
Daarna begon zij met het mooie kerstverhaal dat zij bewogen bracht, echt 
mooi. 
Tijdens het zingen van de kersliederen was de tekst te volgen op een beamer, 
waardoor sommige liederen iets duidelijker werden. 
Intussen heeft héél spontaan mevr. Verhoeve een prachtig verhaal op rijm 
voorgedragen, hetgeen insloeg als een bom, wat indrukwekkend voor alle 
aanwezigen. 
Rond de klok van 15.00 uur kwamen de warme hapjes (die voor 50% 
gesponsord werden door Catering De Ridderhof) die erg in de smaak vielen 
en er dankbaar van gegeten werd. 
Rond de klok van 16.00 uur namen de meeste bezoekers weer afscheid van 
ons en waren zeer voldaan over hetgeen zij hadden gevierd! 
 
Lano Jansen 
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Filippine januari/ februaripuzzel 2018 
 

 
 

1. Hoe heet de instelbare opening 
in een cameralens 

2. Zo noemt men iemand die niet 
met digitale media om kan gaan 

3. Een liefhebber van fraaie en 
zeldzame boeken 

4. De 3e letter van het Griekse 
alfabet 

5. Spannend slot van een scène, 
aflevering om belangstelling te 
wekken  voor het vervolg 

6. Hoe wordt het teken * 
genoemd 

7. Typisch wintergerecht van 
aardappelen, wortelen en uien 

8. Bij welk dorp ligt het 
attractiepark De Efteling 

9. Zo noemt men een dier dat 
zowel plantaardig als dierlijk 
voedsel kan eten om te 
overleven 

10. Een soort textiel gemaakt 
van hennepvezels maar ook 
de naam van een Vlaamse 
publieke tv-zender 

11. Het op 3 na grootste eiland 
ter wereld, gelegen ten 
oosten van Afrika 

12. Hoe heet het Franstalige 
deel van België 
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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 maart 2018. 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van €10.00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de Woordzoeker november/decemberpuzzel was: 
“fondant”.  De winnaar is geworden: dhr. of mevr. D. van Limpt. 
VAN HARTE GEFELICITEERD.  
 

Mantelzorg en Meer bestaat 20 jaar 

 
 
Mantelzorg & Meer richt zich op een adequate ondersteuning van 
mantelzorgers in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel en Uithoorn, zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te 
verlenen zolang zij dit kunnen en wensen. 
 
Zij  heeft zich sinds 1997 ontwikkeld tot expert in de ondersteuning op alle 
gebieden van de mantelzorg. Zij werken als uitvoerder,  ontwikkelaar, 
onderzoeker, klankbord, regisseur, adviseur en partner. Mantelzorg & Meer 
is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Mezzo. 
Vanwege het 20 jarig bestaan hebben zij een jubileummagazine uitgegeven. 
Deze is in de Krim te bekijken. 
 
Informatie: https://www.mantelzorgenmeer.nl/over-ons/ 

mailto:redactie@sv-hz.nl
https://www.mantelzorgenmeer.nl/over-ons/
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In memoriam: 
 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het  
Nieuwsblad van november  2017:  
Mevr. M.J.T. Tebbens-van Schie  85 jaar   20-11-2017 
Mevr. A. Vandebroek-Reijneveld 74 jaar   27-11-2017 
Mevr. G. de Jong-Schreuders  71 jaar   28-11-2017 
Mevr. H.M. Treur   73 jaar   05-12-2017 
Dhr. F. Vermeeren   78 jaar   29-12-2017 
Dhr. M.L. Poortvliet   75 jaar   04-01-2018 
 

Activiteiten andere organisaties 
Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 
Februari 2018 
4 februari 14.00 uur Badhoevedorp Het Dorpshuis 
Filmtheaterconcert Benja Krik met de band Mazzeltov 
11 februari 14.00 uur Rijsenhout Dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat 16 
Ernst de Corte met een nieuw programma over zijn vader 
Jules 
18 februari 14.00 uur Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 
De Band Bender speelt het liedjesprogramma Broos 
25 februari 14.00 uur Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 
Swingen met Het Spaarne Kwartet 
 

De toegangsprijs is € 5,00, inclusief een kopje koffie of thee. Kaarten zijn 
zolang de voorraad strekt vanaf 13.30 uur verkrijgbaar aan de zaal of te 
reserveren op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur bij MeerWaarde op 
telefoonnummer 023-5698873. 
Contactpersoon: Elly Bruijnesteijn (ellybru@quicknet.nl)  

mailto:ellybru@quicknet.nl
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Nieuws van de Stichting Senioren Samen op Weg.  

WIJ VRAGEN UW HULP!! 

Het ING. NEDERLAND FONDS heeft onze “KRIMBUS’ uitgekozen als 
‘BUURTVERBETERAAR’ ( samen met 4 andere geselecteerden)  om een mooie 
donatie te ontvangen voor de Krimbus. 
Nederland is opgedeeld in 52 gebieden en in elk gebied zijn 5 
buurtverbeteraars geselecteerd waaronder de KRIMBUS. 
De bedragen van de donaties lopen van € 1.000,-- tot € 5.000,-- per 
geselecteerde. 
Wij kunnen zelf iets aan de hoogte van dit bedrag  doen, DOOR TE STEMMEN 
op onze Krimbus.  
De geselecteerde die de meeste stemmen heeft verzameld, krijgt het hoogste 
bedrag, namelijk € 5.000,--.De minste stemmen (minimaal 50) krijgt een 
bedrag van € 1.000.— 
Als Stichting Senioren Samen op Weg vragen wij dus om op onze Krimbus te 
stemmen.  
Door Uw stem kunnen wij zorgen dat de KRIMBUS  kan BLIJVEN rijden voor 
onze senioren in Haarlemmermeer Zuid. Tevens willen wij de ritprijzen zo 
laag mogelijk houden en zodoende veel senioren kunnen vervoeren naar 
bijvoorbeeld, winkels, SHZ activiteiten, kapper, pedicure, ziekenhuis, huisarts 
en familie. 
HOE en vanaf  wanneer kunt U stemmen ?  

 Door gebruik te maken van deze link: www.helpnederlandvooruit.nl 
komt u op de stemsite van het ING Nederland fonds, waar u op onze 
Krimbus Uw stem kunt uitbrengen. 

 Stemmen kan vanaf  22 januari tot en met 11 februari 2018 
Op de stemsite vindt U de 260 geselecteerde buurtverbeteraars met een 
korte tekst en een foto. Wij hebben dus een stukje tekst met een foto van 
onze KRIMBUS aangeleverd.  
Als U stemt, let er dan op dat U op de KRIMBUS uit de Haarlemmermeer Zuid 
stemt. 
Op zaterdag 10 maart 2018 verwelkomt het ING-kantoor in Hoofddorp de 5 
geselecteerde organisaties UIT ONZE REGIO. Hier zal de uitslag van de 
stemronde gepresenteerd worden  en de donatie cheques worden uitgereikt. 

http://www.helpnederlandvooruit.nl/
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Hoe mooi zou het zijn als wij met de eerste prijs naar Nieuw Vennep terug 
kunnen keren? 
WIJ ( de Stichting Senioren Samen op Weg) zijn U heel erg dankbaar voor 
iedere stem!! En natuurlijk laten wij U weten welke bedrag geschonken is 
voor onze Krimbus.. 
Rietje Stahli,  Secretaris. St.SSoW 
 

Van de Krimbus: “Even voorstellen”:  
Uw nieuwe (tijdelijke) coördinatoren  
GuusHollinger     en        Huub Duivenvoorden 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

Zoals u inmiddels weet heeft Nico ons na 10 jaar verlaten. 
Dat is met pijn in het hart. Ze zeggen weleens: iedereen is vervangbaar.  
Dat gaat bij Nico niet  op; hij is niet vervangbaar. Hooguit kun je zeggen 
dat een stukje van het vele werk wat hij deed tijdelijk door een ander 
wordt gedaan.  
De ouderen in Nieuw Vennep zijn hem veeldank verschuldigd voor al het 
werk wat hij voor hen deed in de afgelopen 10jaar. Het bestuur heeft 
hem hiervoor hartelijk bedankt. De 
chauffeurs van de Krimbus hebben Nico 
en zijn vrouw Wilma daarom op 16 
december j.l. in het zonnetje gezet. 
We hebben hem een High-Tea  
aangeboden en hebben in een heel 
gezellige sfeer en met veel 
herinneringen ophalen een heel 
gezellige middag gehad 
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Wat gaat er voor u nu eigenlijk veranderen? 
Eigenlijk niks. Als het  goed is moet u van deze wijziging heel 
weinig merken. Wat wel veranderd is het telefoonnummer dat u 
altijd gebruikte om een ritje aan te vragen of een wijziging of 
afzegging door te geven. Het nieuwe nummer is nu: 

06-33809247 
U kunt op  dit nummer, als er niet wordt opgenomen, gewoon 
weer uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt dan weer, 
zoals gebruikelijk, teruggebeld. Om het de coördinator wat 
gemakkelijker te maken kunt u ook meteen uw boodschap 
inspreken. 
Dus een nieuwe rit aanvragen: 

- U geeft uw naam op 
- Welke datum u de rit wilt maken 
- Bestemming waar u naar toe wilt 
- Eventueel de gewenste tijd. 

Maar ook wijzigingen van een rit kunt u dan meteen doorgeven. 
Als de boodschap voor dezelfde dag is kunt u ook nog steeds de 
chauffeur van de bus zelf bellen. 
Dat nummer is niet veranderd en blijft: 

06-20512531 
Dus niet de chauffeur bellen voor een boodschap voor de 
volgende dagen. Er zal in het begin vast weleens wat fout gaan. 
Dat moet u ons dan maar niet kwalijk nemen. Wij blijven ons best 
voor u doen. Maar als u serieuze klachten heeft kunt u ons altijd 
bellen en wij zullen er dan meteen voor zorgen dat het eventuele 
probleem wordt opgelost. 
Dit is dus mijn eerste praatje met u en laten we er samen voor 
zorgen dat de Krimbus nog goed en plezierig blijft rijden. 
Guus en Huub. 
 

Meerlandenfonds doet gulle donatie 

Op de foto ziet u Nico van Vierzen en wethouder  
Marjolein Steffens - v.d. Water. Nico ontving begin 
december 2017 een cheque van € 700.00 van het 
Meerlandenfonds voor de Krimbus. 
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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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Heeft u interesse om uw advertentie  
hier te plaatsen? 

 
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 

Lida vd Veek 
Gré Elshout 

0252-518895 
0252-686768 

 19.30-
23.00 uur 

Bridge competitie Jan Gerrits 0252-686249 

Woensdag 09.00-
12.00 uur 

Vrije recreatie*  
Crea 2

e
,3

e
,4

e
 wo. 

Loes Hildering 
Marja Hartgerink 

0252-624707 
0252-686986 

 13.30-
16.30 uur 

Sjoelen vrij- en 
competitie  

Joke Ubink 
Joke van Schie 

0252- 686269 
0252- 672712 

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 

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

Coördinator bus: Guus Hollinger/ Ludo Vermeulen (06-33809247)  
Afspraak maken of afmelden op dezelfde dag: 06-20512531 (chauffeur van bus) 

mailto:jannykooij@planet.nl
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Overige activiteiten: 

DAG TIJD ACTIVITEIT Contactpersonen 

    

dinsdag en 
donderdag 

09.30-
11.00 uur 

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

di. Kees en Gré  
van Gerven 
do. Yvonne Weusten 

woensdag 
en vrijdag 

09.30- 
11.00 uur 

Nordic walking 
verzamelen in De Krim 
€1,30 per keer inclusief  
koffie/thee en koekje) 

Riet Vermeulen en  
Bep Berbé 

 
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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