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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  
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 augustus 2018 
Kopij aanleveren: 
Uiterlijk 10 augustus 2018 
Verschijningsdatum: 22 augustus 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
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Informatie vanuit het bestuur: 
Voorwoord van de voorzitter 
Beste mensen, leden en lezers, 
Daar ben ik weer; ……………thuis van een geweldige road-trip door Noord 
Amerika. Wat hebben we veel gezien en genoten. 
Nationale parken bezocht, “Mount Rushmore” in 20 cm sneeuw gezien. Een 
koude bedoening, maar machtig! 
Las Vegas! San Francisco; een stuk over de Golden Gate Bridge gelopen en 
met de Hop on – Hop off bus er overheen  naar Sausolito. Met de boot naar 
Alcatraz – het voormalig gevangeniscomplex – bezocht! Je wordt er stil van! 
Alle weerstypen gehad van kou + regen + sneeuw + storm – korte 
broekenweer. Ruim 7000 Km gereden in een camper van 8,5 meter lang! 
Wat was alles indrukwekkend! 
Maar………….wat vonden we het ook weer fijn om naar huis te gaan. Het was 
goed zo! 
Van de jetlag weinig last gehad.  
De dagen na thuiskomst was het prachtig weer: de tuin stond vol met Blauwe 
druifjes, Zevenblad en Vergeet-mij-nietjes.  

Heerlijk! 3 dagen bezig geweest en de 
tuin = (voor ons) weer toonbaar! 
Inmiddels zijn we 2 ½ week thuis en 
heeft het bestuur een “bijpraat” 
vergadering gehad + een eerste 
vergadering. 
Als Seniorenvereniging waren we 

aanwezig bij de Dodenherdenking met een fraai bloemstuk. Ook hebben we 
Tonny de Munk bedankt voor haar jarenlange bijdrage aan de bingo met een 
bloemetje, flesje, handje en kusje. 
Heerlijk om weer in Nieuw-Vennep te zijn; senioren te ontmoeten in de 
“Symfonie” of bij “Hoogvliet” en een toet en zwaai te ontvangen van een 
chauffeur van “onze” bus. Heerlijk. 
En de ramen en die strijk; die komen nog wel……… 
Hartelijke groet, 
Margreet van Riel. 
 
“Geniet van de kleine dingen; want op een dag kijk je terug en 
besef je dat het grote dingen waren” ! 
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AVG  

 
 
Vanaf 28 mei 2018 wordt de Nederlandse Wbp (Wet bescherming 
persoonsgegevens) vervangen door de Europese AVG (Algemene wet 
gegevensbescherming). 
Het gaat bij gegevensbescherming om ‘persoonsgegevens’. Dit zijn gegevens 
die te herleiden zijn tot een persoon. 
Er wordt een onderscheid gemaakt in ‘persoonsgegevens’ en ‘bijzondere 
persoonsgegevens’. Bijzondere  persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld 
gegevens van ras, religie, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, 
politieke voorkeur en burgerservicenummer. 
Bijzondere persoonsgegevens worden door  SHZ NIET in haar administratie 
opgenomen. 
 
Het bestuur is bezig om concrete invulling te geven  aan deze wet. In het 
volgende Nieuwsblad kunt u lezen wat dit betekent voor u en de vereniging. 
 
Vooruitlopend op de invoering is bijvoorbeeld tijdens het laatste uitje naar 
Tiengemeten en de eerste fietstocht van dit seizoen gevraagd of iemand 
bezwaar had tegen het plaatsen van een foto van zichzelf op de website of in 
het Nieuwsblad.  
 
Mocht u meer willen weten over de wet kunt u dat nalezen op: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-
europese- privacywetgeving 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
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Activiteiten SHZ 
Dodenherdenking 
Tijdens de herdenking op 4 mei hebben Margreet en Nelly namens de leden 
van SHZ een bloemstuk gelegd bij het Monument in de Kinderboerderij. 
 

Rummikub  
Nieuwe leden voor de Rummikub zijn heel 
erg welkom. 
Kom ook op dinsdagmiddag bij onze 
gezellige club.  
Tot ziens, 
Addy van Breen 
 

Bingo 
Margreet overhandigde Tonny de Munk een schitterende bos bloemen en 
een lekker wijntje voor haar jarenlange bijdrage aan de bingo. 
Nogmaals bedankt Tonny!!! 
 

 
 
 
Door persoonlijke omstandigheden van de organisatoren van de bingo kan 
deze helaas niet doorgaan in juni, juli en augustus. 



        6 

Kun je nog zingen?? Zing dan mee!!  
Dit is een vooraankondiging van een hele leuke vrijdagmiddag in september. 
Zet de datum 21 september 2018 vast in Uw agenda, zodat er niets meer 
tussen kan komen. 
  
21 September komt Theo met de 
karaokeshow naar Nieuw Vennep in 
gebouw De Krim.  
De karaokeman neemt een heleboel 
gezellige meezingliedjes mee waar U 
allemaal een keuze uit kunt maken. 
Zowel Nederlandse als buitenlandse 
liedjes. We kunnen gezamenlijk de 
liedjes zingen, maar als U het leuk 
vindt, kunt U ook zelf de microfoon 
nemen en laten horen wat Uw favoriete liedje is.  Op het scherm in De Krim 
verschijnt de tekst, dus fout gaan bestaat niet. En altijd onder begeleiding van 
de muziek natuurlijk. 
  
In het volgende nieuwsblad leest U de laatste bijzonderheden. Maar zoals 
gezegd: schrijf 21 september in uw agenda en beleef de gezelligste 
vrijdagmiddag van dit jaar!! 
 Vriendelijke groet, 
Rietje Stahli 
 

 
Workshop kaarten maken  
Op donderdagmorgen 18 oktober gaan we 
onder begeleiding van Marthy van Handmade 
Hobby weer een bijzondere kaart maken. 
 
In het volgende Nieuwsblad vindt u hier meer 
informatie over. 
 
Loes en Marja 
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Fietsen 
Inmiddels is de eerste fietstocht alweer 
verreden en kunt u het verslagje en foto’s 
bewonderen op de website.  
 
De volgende data zijn:  
19 juni (fietspuzzeltocht van max. 40 km. 
(Wim Dijkgraaf),  
17 juli (Ruud van Schie en Rinus Huijsmans, ongeveer 45 km.) ,  
21 augustus (nog vacant) en 
 18 september (Margreet en Lano max. 40 km.) 
 
Alleen voor 21 augustus  zoeken we nog mensen die een rit uit willen zetten  
Contactpersoon: Bert Ubink. Telefoon: 0252-686269 
Vriendelijke groeten, 
Bert Ubink. 

 
Verslag dagtocht vrijdag 20 april  
Toen ik deze dagtocht ging organiseren, wist ik niet wat ik kon verwachten. 
Binnen een paar dagen was de inschrijflijst vol, en stonden er 14 mensen op 
de reservelijst. Gelukkig kon ik een grotere bus reserveren, zodat ik  
54 mensen mee kon nemen. Jammer genoeg konden de 7 mensen, die op de 
nieuwe reservelijst stonden niet mee. De volgende keer toch maar een hele 
grote bus bestellen? Het blijft altijd moeilijk! 
We verzamelden ons op vrijdag om 8.30 uur, en gingen om 9.45 uur rijden. 
Het was prachtig weer, en heel rustig op de weg. We kwamen al om 9.30 uur 

aan bij “De Schaapskooi”, en dat 
was te vroeg voor de koffie, dus 
moesten we wachten. Maar dat 
was niet erg, want de grote 
kinderboerderij was interessant, 
en er waren grote terrassen in en 
uit de zon, dus voor ieder wat 
wils. Daar kregen we dan ook 
onze koffie of thee met gebak 
geserveerd, al kon dat ook 
binnen in het restaurant. 
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Onze tocht ging vervolgens richting Tiengemeten. We gingen via Rotterdam, 
waar we een mooie rondrit hadden, en toen naar het restaurant “De 
Eendrachtshoeve” voor ons heerlijke diner.  
Daarna gingen we met een boot naar het eiland Tiengemeten. De twee 
musea waren interessant. Er waren gidsen met mooie verhalen, en natuurlijk 
een winkel met leuke snuisterijen van Rien Poortvliet. 
Terug met de boot moesten we in twee partijen, want het was erg druk. Het 
eiland is een natuurmonument , en is erg mooi. Het is echter alleen per boot 
te bereiken, dus moest iedereen op zijn beurt wachten om terug te gaan naar 
het vasteland. 

 
 
We zijn daarna meteen terug 
gereden naar Nieuw-Vennep, waar 
we moe, maar voldaan, om 18.30 
uur aankwamen. 
Het was een geslaagde dag, en ik 
hoop, dat mijn nieuwe tocht eind 
september ook zo mag zijn. 
Groetjes, 
Nelly Fivet 
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Filippine mei/ juni 2018 
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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 augustus 2018. 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van €10.00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de woordzoeker  van maart/ april was: locatie.  
De winnaar is geworden: dhr. J. Willemsen, Burgerveen. 
VAN HARTE GEFELICITEERD.  
 

In memoriam: 

 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het  
Nieuwsblad van maart  2018:  
Dhr. R. Slikkerveer    61 jaar  19-03-2018 
Mevr. H. Beers-van Dijken   87 jaar  20-03-2018 
Dhr. L. Verhaaren    68 jaar  04-04-2018 
Mevr. G. Foeken-Vermeer   88 jaar  20-04-2018 
Mevr. L. Vuijk     81 jaar  30-04-2018 

 
Activiteiten andere organisaties 
Oranjevereniging Beatrix 
Op vrijdag 22 juni, van 14.00 tot 16.00 uur is er een muzikale bingo in de 
Feesttent. 
Tijdens deze middag wordt er teruggeblikt op de “goede oude tijd”. Er 
worden verschillende nummers gedraaid, welke vervolgens op de Bingokaart 
afgestreept kunnen worden. Het beloofd een middag vol gezelligheid te 
worden. 
Dit jaar wordt er geen toegangsprijs gevraagd. 
 

mailto:redactie@sv-hz.nl
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En verder 
Dank jullie wel 
Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ze mij gegeven hebben na de 
zware longoperatie. Ik heb heel veel kaarten, bloemen, telefoontjes en 
bezoek gehad. Dit heeft me heel veel steun gegeven.  
Ook namens mijn man, 
Heel hartelijk dank, 
Joop en Addy van Breen 
 

DE en Perlapunten 
Lieve mensen, 
Heel hartelijk bedankt voor de DE- en Perlapunten. We hebben er weer 
mooie prijzen voor de loterij kunnen halen. 
Wilt u s.v.p. doorsparen! In oktober is er weer een grote loterij voor de 
ouderen bus. Ook breiwol is heel erg welkom. 
Vriendelijke groetjes, 
Addy van Breen 
 

Nieuws van de Stichting Senioren Samen op Weg.  
Aan alle lezers van dit blad. 

De Stichting heeft het afgelopen jaar 
weer afscheid moeten nemen van 
enkele chauffeurs om verschillende 
redenen, gelukkig heeft  
Nico van Vierzen tijdig voor 
vervanging kunnen zorgen.  

 
Echter, helaas heeft ons aller Nico zelf, na 10 intensieve jaren, zijn 
werkzaamheden als coördinator om persoonlijke redenen per 1 januari 2018 
neergelegd. 
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor wat hij in die 10 jaar voor ons en 
voor o.a. diverse leden van de SHZ die geregeld gebruik maken van de 
Krimbus heeft betekend, niet alleen als Krimbus coördinator, maar ook als 
hoofd van de Technische Dienst van gebouw De Krim, als meedenker 
/medebestuurder van de Stichting. Bijna letterlijk dag en nacht stond Nico 
klaar om te helpen, daar waar nodig en mogelijk was. 
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Het bestuur van Stichting SSoW als ook de voltallige chauffeursgroep heeft 
op passende wijze afscheid van Nico en zijn vrouw Wilma genomen; Wij 
zullen hem erg missen! 
 
Wij prijzen ons zeer gelukkig dat wij een opvolger hebben kunnen vinden in 
de persoon van Ludo Vermeulen, eerder al chauffeur geweest van onze bus 
in de Anbo-tijd.  
Met behulp van de vele bestanden die Nico op de computer heeft gecreëerd 
en overgedragen zal  het zeker en vast bijdragen aan een soepele overgang, 
hetgeen reeds zijn waarde meermaals heeft bewezen. 
Wij wensen Ludo alle succes toe in deze tijdrovende job als coördinator. 
 
Het klantenbestand van onze Krimbus is vrij stabiel maar  kan een flinke 
uitbreiding goed gebruiken; Het is een gegeven dat de huidige senioren 
steeds langer in staat zijn om zichzelf te redden met vervoer, maar we weten 
gelukkig ook dat een groot aantal senioren in Nieuw-Vennep en omgeving 
zich geen raad zouden weten als de Krimbus niet meer zou rijden voor 
hen. Dit zou een goede reden kunnen zijn voor u om het gebruik van de 
Krimbus bij vrienden en kennissen onder de aandacht 
te brengen.  
Geen lange wachttijden, kleine prijzen.! 
Wilt u gebruik maken van de Krimbus ? :  Bel Ludo !: 
06-33809247 
 
Een Stichting heeft geen leden en is dus (mede) 
afhankelijk van o.a. donateurs die de vrijwillige 
werkzaamheden een warm hart toedragen middels een jaarlijkse donatie;wij 
zijn nu eenmaal een sociale Stichting die werkt met vrijwilligers en zonder 
enige vaste jaarlijkse subsidie moeten opboksen tegen wel zwaar 
gesubsidieerde “concurrenten” met betaalde chauffeurs!! 
 
Kent u mensen die onze bus een warm hart toedragen, vraag hen dan eens 
om voor € 1,00 per maand (€ 12,00 per jaar) incasso donateur te worden van 
de Krimbus.  
Of misschien wilt u zelf donateur worden:  
Heel makkelijk: Bel mij, Frank Witterland (0252-672724 of 06-
20145577)penningmeester van de Stichting, en ik regel alles met u.  
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Barmederwerker(s) gezocht  
WIJ ZOEKEN NOG STEEDS EEN DAME OF HEER VOOR DE BARBEZETTING. 
Het liefst iemand die direct voor de dinsdag in kan springen. Daar is op dit 
moment de nood het hoogst. Maar ook voor de andere dagen. Zodat in 
onderling overleg een schema gemaakt kan worden. 
U komt in een leuk team te “werken”. Waar iedereen zoveel mogelijk 
rekening met elkaar wenst te houden. 
Dus kom op. Alle “gebruikers” van De Krim zullen U dankbaar zijn. 
Rietje Stahli 
Secr. St. SSoW 
  
Het Bestuur van de Stichting Senioren Samen op Weg, wil graag Addy van 
Breen het allerbeste wensen en een spoedig herstel, na haar operatie. 
Voorlopig moet ze het nog even rustig aan doen, maar we hopen haar aan 
het einde van de zomer weer helemaal gezond terug te zien op haar oude 
“plekkie” achter de bar en bij alle mensen die haar nu zo missen. 
Rietje Stahli 
  

Shell Diner NL Doet vrijdag 9 maart 2018 
Dank zij de uitnodiging aan de Stichting Senioren Samen op Weg uit Nieuw-
Vennep zijn de vrijwilligers van de Krimbus die bewuste vrijdagavond met 
veel plezier, en onderweg liedjes zingend, naar het jaarlijks terugkerend diner 
bij de Shell geweest. 
 
De ontvangst was zeer hartelijk waarbij we laverend door het Shell-pand 
langs het schaduw orkest van Andre Rieu liepen, de playback show werd in 

traditionele kledij bekwaam uitgevoerd zodat 
Andre zich niet hoeft te schamen….!! 
Nadat iedereen een plek had gevonden 
werden de eerste drankjes ingeschonken en 
kon er ontspannen gepraat worden met elkaar 
om elkaar ook privé iets beter te leren kennen. 
 

Na een voorwoord door de President Directeur Nederland, uiteraard ook in 
klederdracht, werd het diner geserveerd. Dit hele gebeuren ging overigens 
zeer netjes en vriendelijk door het eigen personeel van Shell en zij deden dit 
uiteraard ook geheel belangeloos (NL Doet uiteraard). 
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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 

  
 
 

 

Tussendoor werd er voortdurend gevraagd of men nog wat wilde drinken 
hetgeen door weinig mensen werd geweigerd uiteraard. Dit alles werd strak 
geregisseerd door waarschijnlijk de “chefkok” en alles werd in een draf 
uitgeserveerd zodat nagenoeg eenieder gelijktijdig z’n diner kreeg 
voorgeschoteld. 
Wij als vrijwilligers van de Krimbus hebben enorm genoten van de hele 
entourage en het gebeuren op zich en zijn na het krijgen van een doosje luxe 
bonbonsin vrolijke stemming huiswaarts gegaan. 
 
Terugkijkend op deze avond zeggen wij unamiem…..KLASSE en BEDANKT 
namens de Krimbus vrijwilligers uit Nieuw-Vennep…!! 
Ludo Vermeulen 
 

De zomersluiting van gebouw De Krim is dit  
van 

23 juli 2018 tot 6 augustus 2018 

 

 

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 tot 
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 tot 
11.00 uur 

Nordic walking 
verzamelen in De Krim 
€1,50 per keer inclusief  
koffie/thee en koekje) 

Riet Vermeulen en  
Bep Berbé 

 
Belasting service 
Leida Verhoeve     0252-686127 
Lief en leed (Graag doorgeven) 
Ingrid Slikkerveer   0252-687287 
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 
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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