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Voorwoord van de voorzitter 
Beste leden en lezers, 
Het is 10 oktober 2018. 
Zittende in een zonnige tuin met herfstasters, anemonen, chrysanten en 
struikheide in diverse herfstkleuren, maar ook nog bloeiende petunia’s in 
zomertinten, probeer ik inspiratie op te doen voor het schrijven van een 
voorwoord. Het valt niet mee; ik hol voor de deadline en word in de gaten 
gehouden, vanuit een nog volle plataan door een merel. Steeds kijk ik of hij 
er nog zit en steeds kijkt hij naar mij en lijkt te praten met zijn ogen…..“kijk 
voor je”- “ga schrijven”. Goed…..ik ga verder. Na de zomervakantie is het 
direct alweer een gezellig, bruisend leven geweest binnen de vereniging. 
Zo waren er: 

- Natuurlijk weer de bestuursvergaderingen. 
- Stonden we op een goed bezochte verenigingsmarkt in Getsewoud. 
- Hadden we een netwerklunch bij onze overburen in het Adamashuis. 
- Heeft een verhelderend gesprek plaatsgevonden tussen de besturen 

van de Stichting en de Vereniging.                                                                                                                               
- Was er een fiets-puzzel-tocht. 
- Hadden we een vruchtbare vergadering met alle spel- en 

activiteitenleiders. 
- Hebben we een dagje-uit gehad wat o.a. bestond uit verbazing en 

verwondering. 
- En alle activiteiten draaien weer volop. 

Bestuur bijeenkomsten zijn belangrijk voor het wel en wee binnen onze 
organisatie. Maar net zo belangrijk is het aanwezig zijn op bijeenkomsten 
waar het wat luchtiger toegaat. Moge dát weer ten goede komen aan 
versterking van sociale contacten, in welke 
vorm dan ook! 
PS (1) Mocht u nu met een vraag zitten of wat 
meer informatie willen hebben:  
bel gerust 675847. 
PS (2) De merel? Tja…….die miste mijn aandacht……..dus weg! 
 
Hartelijke groet,  
Margreet van Riel. 
 
“Blijf niet hangen in het niet begrijpen van de ander,  
Maar vraag………waarom hij/zij zo doet of zo zegt!” 
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Informatie vanuit het bestuur: 
Nieuwe mailadressen 
Zoals u op de eerste pagina kunt zien zijn de mailadressen voor de 
ledenadministratie en de redactie van ons Nieuwsblad gewijzigd. 
Alles betreffende verhuizing, opzegging, aanmelding,  gaat via 
ledenshz@gmail.com. Wilt u een stukje plaatsen in ons Nieuwsblad dan kan 
dat via redactieshz@gmail.com. De oude mailadressen blijven voorlopig nog 
bestaan.  
 

6e Nieuwsblad  
Dit jaar is op verzoek van diverse spelleiders het 4e Nieuwsblad eind augustus 
uitgegeven i.p.v. eind september. Omdat de tijdsperiode naar januari 2019 
dan te groot is hebben we besloten een afgeslankt Nieuwsblad eind 
november uit te geven met o.a. informatie over de kerstmiddag, 
Nieuwjaarsborrel, eventueel kerstuitje en wat nog meer in de planning  zit. 
 

Lief en leed 

Oproep voor jongeren voor de groep van Lief en leed. De bestaande groep is 
inmiddels al 70+. Daarom zijn we op zoek naar jongere leden, die een klein 
beetje handig zijn met de computer. We 
vergaderen eens in de twee maanden op 
vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.15 uur in 
gebouw de Krim. 
De groep bestaat momenteel uit drie leden. 
In afwachting, namens de groep, 
Toos van Emden tel. 0252-685708 

 

Verslagje Verenigingsmarkt Getsewoud 
Op zaterdag 8 september was het een gezellige drukte bij onze kraam in 
Getsewoud. We stonden daar lekker strategisch voor de Lidl naast de 
Krimbus. Alhoewel het heerlijk weer was liet de wind zich niet onbetuigd en 
moesten we de postertjes met de afbeeldingen van de activiteiten  wat 
steviger vastbinden. Veel leden kwamen een praatje maken en ook (nog) niet 
leden waren geïnteresseerd in de activiteiten die we wekelijks en incidenteel 
organiseren.  In de week daaropvolgend mochten we alweer 3 nieuwe leden 
verwelkomen.  

mailto:ledenshz@gmail.com
mailto:redactieshz@gmail.com
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Informatiemarkt 13 oktober 
Van 10.00 uur tot 15.00 uur hebben wij ons gepresenteerd in het 
Ontmoetingscentrum. Het thema dit jaar was: “Samen wonen, leven en  
meedoen”.  Ook hier was het , mede door het mooie weer,  een gezellige 
dag. 
 

Activiteiten SHZ 
Kipbuffet Rustende Jager  
Op donderdag 22 november gaan we wegens 
groot succes van voorgaande jaren weer met 
elkaar van een gezamenlijke maaltijd genieten in 
de Rustende Jager. 
U betaald €7,50 voor het kipbuffet en de 
penningmeester zorgt voor twee consumpties 
per persoon.  
De aanvang van de maaltijd is 18.00 uur.  
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de Krim en de betaaldag is op 
woensdag 7 november van 10.00 uur tot 11.30 uur. 

 
Kun je nog zingen, zing dan mee 
 We hebben kunnen zien ( en horen) dat we veel mensen een groot plezier 
hebben gedaan met de KARAOKE. Heel graag willen we dit in november 
nogmaals doen en Theo zal met zijn karaoke-
show weer verschijnen in Nieuw Vennep in 
gebouw de Krim. Wilt u er weer bij zijn, of als 
u de vorige keer niet aanwezig kon zijn, er nu 
wel bij wil zijn, dan kan dit. We gaan weer uit 
volle borst zingen op vrijdag 16 november. 
De start is om 14.00 uur en de entree 
bedraagt deze keer € 3,-- (incl. een kopje koffie of thee).  
De inschrijflijst ligt op de bar. We willen graag weten op hoeveel 
zangers/zangeressen  we kunnen rekenen. De betaling zal plaatsvinden aan 
de zaal op de 16e november. Ik hoop op minstens zoveel mensen als de 
eerste Karaoke. 
Hartelijke groet,  
Rietje Stahli 
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Verslagen activiteiten 
De eerste karaoke smaakt naar meer 
NIEUW-VENNEP. Hij is achttien, zij ietsje jonger, als ze samen schuifelen op 
het lied van Neil Sedaka Oh, Carol. De herinnering wordt zowat een halve 
eeuw later spontaan gedeeld tijdens de eerste karaoke-show in thuishonk De 
Krim van Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Zuid. Publiek mag een 
nummer kiezen uit een boekje vol titels van zowel Nederlandstalige als 
buitenlandse liedjes, van vroeger en nu. En voor hem wordt het dus Oh, 
Carol. Op die manier is er voor elke smaak wat wils, redeneert de 
showmaster, tevens zanger en toetsenist Theo Elstgeest uit Hoogmade. 

Onder zijn leiding zingt de goedgevulde zaal gedreven mee, geholpen door de 
tekst die op het scherm verschijnt. Daarbij lukken de liedjes in het Engels 
beter dan die ene in het Limburgs, maar dat mag de pret niet drukken. En het 
plezier is groot. Of het nou gaat om Margrietje, Droomland, Het Dorp, Foxy 
foxtrot, De Wandelclub, Paradiso, Twee motten, Marina of Sofietje, samen 
zingen maakt vrolijk. De armen gaan spontaan de lucht in bij Het kleine café 
aan de Haven evenals bij de afsluiter van het feestje, Het laatste rondje van 
André Hazes. Twee mensen kijken elkaar na afloop tevreden aan. Rietje 
Stahli, die tekent voor het idee van deze meezingmiddag voor ouderen 
alsook voor de realisatie ervan. En voorzitter Margreet van Riel.  Zij laat 
weten dat het succes zeker vraagt om een vervolg ´wellicht dit jaar nog´.   
Geertje Bos 
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De fietstocht van 27 juli (49 km) 
Met Ruud van Schie en Rinus Huijsmans die van te voren de route hadden 
uitgestippeld voorop, vertrokken we om 10.00 uur vanaf de Krim. Het was de 
hele week erg warm,  maar gelukkig was de temperatuur aardig gezakt.  Het 
was gemiddeld 22 graden met een windje. Dus lekker fietsweer. We reden 
over de  Bennebroekerweg en de Aalsmeerderweg  en we hadden in de buurt 
van Schiphol onze koffiestop. Lekker onder de bomen,  (want de zon was 
toch aardig warm) op de stoep van een verkeersweg.  Ook dit keer waren er 
wegen afgesloten die er niet waren, toen zij die route reden. Het is dan 
moeilijk om weer op de uitgestippelde weg te komen. Bij Schiphol is er een 

fietspad dat dood loopt, wat 
niet aangegeven staat waar 
ook wij fietsten. Dus moest er 
weer terug gereden worden. 
Je kon daar wel opstijgende 
vliegtuigen zien, wat altijd een 
mooi gezicht is. Via de 
Kruisweg reden we door  het 
Amsterdamse Bos naar  het 
pannenkoekenrestaurant 
”Boerderij Meerzicht”, waar 
we onze lunch gebruikten. De 
meesten van ons namen een 

pannenkoek. Een enkele uitgezonderd. Onderweg leek het wel herfst. De 
wegen lagen bezaaid met bladeren en bast van de bomen. Na gezellig 
gezeten en lekker gegeten te hebben, reden we richting huiswaarts. We 
kwamen langs het Oosterbad in Aalsmeer. Gelegen in een sloot aan de Mr. 
Jac .Tak. Kade. Het is een natuurzwembad, wat niet verwarmd  maar wel van  
uitstekende kwaliteit is,  zonder chloor.  Het bestaat dit jaar al 90 jaar. Bij een 
bedrijf aan de Heermanszwet in Rijsenhout stopten we nog een keer om 
vervolgens nog een ijsje te eten in dezelfde plaats. Zoals altijd werd er ook dit 
keer versnaperingen uitgedeeld, waar we gretig gebruik van maakten.  Zo 
rond 16.15 uur waren we in Nieuw Vennep. Wegens vakantie tijd gingen we 
dit keer niet naar De Krim. 
We hebben met zijn allen weer heerlijk gezellig met elkaar kunnen fietsen. 
Namens ons allen, Ruud en Rinus hartelijk bedankt daarvoor. 
Groetjes, 
Gerda Blokker 
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De fietstocht van 21 augustus (45km)  
Het was de derde dinsdag van de 
maand en dat betekent, we gaan 
weer fietsen.   
De weersvoorspellingen waren 
goed. Zonnig en af toe bewolkt,  
weinig wind. De temperatuur zou 
stijgen van 22 naar 30 graden.  Dus 
lekker fietsweer. Bij ons is het toch 
altijd nog een paar graden lager. 
Joke en Bert Ubink hebben deze 
tocht weer voor ons uitgestippeld.  
Met 12 man vertrokken we vanaf 
de Krim  en reden via Leimuiden, Rijnsaterwoude naar Woubrugge voor onze 
koffiestop. Een heel leuk plekje aan het water. We zagen de brug open gaan 
om een boot door te laten. We fietsten  over  fietspaden, ver weg van al het 
drukke verkeer. In Alphen Aan de Rijn bij Kwalitaria gebruikten we onze 
lunch. Na deze heerlijke lunch en het gezellig samen zijn stapten we weer op 
de pedalen. Zo fietsten we  door het  mooie polderlandschap. Een oase aan 
rust en ruimte  met mooie fietspaden . We fietsten  langs  de Zeegerplas en 
de Langeraarse  Plas. Soms had je aan twee kanten water.   Ook reden we  
langs de Golfclub Zeegersloot en door kleine plaatsjes zoals Korteraar en 
Papenveer. Bij een van die mooie plassen werd er een pauze ingelast. We 
genoten van de prachtige natuur maar ook van elkaar. Want er werd gezellig 
met iedereen gepraat en zoals meestal werd er ook  weer van alles 
uitgedeeld. Zoute en gewone koek, kleine marsjes, daar waren ze weer, 
heerlijk, enz.  Dat altijd weer in dank wordt afgenomen. Daarna ging het via 
Bilderdam, Leimuiden en in Burgerveen bij Mr Ed zouden we nog een ijsje 
gaan eten. Helaas bleek die gesloten te zijn. Er werd besloten om naar De 
Krim te gaan en maar hopen dat hij nog open was, want het was niet gemeld. 
Het was half 4. Dus nog een kans dat er nog iemand aanwezig was. 
Inderdaad, ze waren nog aan het rummikubben. Er werd aan Addy gevraagd 
of wij nog iets konden drinken. Natuurlijk kon dat en ze vond dat heel 
gezellig. Twee tafels werden er aan elkaar geschoven en hebben we nog 
gezellig met elkaar wat gedronken en gepraat over deze fietstocht.  
Joke en Bert namens iedereen wil ik jullie bedanken voor deze mooie tocht. 
Want dat was het. 
Groetjes, Gerda Blokker  
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De fietspuzzeltocht van 18 september (43km) 
Dit was de laatste fietstocht van het seizoen.  Ook dit keer was het  droog, 
zonnig en rond de 23 graden met  een harde wind. We kregen een vragenlijst 
die we onderweg konden  invullen. Maar  niets verplicht werd erbij gezegd. 
Met 15 personen gingen we op pad en bij de brug van Beinsdorp was de 
eerste vraag. Bijna niemand had die  gelezen. Maar niet getreurd, diegene die 
het wel wisten gaf het netjes door aan de andere deelnemers.   Zo fietsten 
we door Hillegom richting De Zilk. Op het eind van  de Pastoorslaan  was  een 
mooi  fietspad, dat uitkwam op de Vogelenzangse weg.  Aan de overkant 
stond een groot wit huis. Gevraagd werd naar  de naam van dat huis en 
tevens naar welke orde dat huis vernoemd is.  Het heette Casa Carmeli, 
vernoemd naar de Carmelietessen en niet naar de Carmelieten. Want het 
waren nonnen.  
Even verderop  was onze koffiestop. We fietsten verder over fietspaden die 
vol lagen met eikels en beukennootjes. 
Zo  kwamen we aan in Zandvoort. Daar stalden we onze fietsen. De meeste 
van ons  hadden de fiets neergezet bij een restaurant wat niet open was, 

maar al snel kwam er 
iemand naar buiten die riep 
dat dat niet kon. Dus weg 
moesten die fietsen.  We 
liepen naar de boulevard  
waar zandsculpturen 
waren.  Daar hebben we de 
laatste vragen beantwoord. 
We zouden het fietspad 
door de duinen naar 
Langevelderslag nemen, 

maar vanwege de harde storm werd er besloten om dat niet te doen, en 
ongeveer dezelfde weg  terug te nemen.  Eerst werd er nog geluncht en wel  
in het  Grand Cafe XL Hotel in Zandvoort.  Jammer genoeg duurde dat  
verschrikkelijk lang en werd  besloten om door te rijden naar De Krim. 
Ondertussen werden alle vragen nog even doorgenomen en  werd er een 
prijsje uitgereikt aan Trudy  Schalk,  die de meeste(of alle) vragen goed had 
beantwoord.  Om half 5 ging iedereen  huiswaarts. 
Margreet en Lano  namens iedereen hartelijk bedankt voor deze mooie 
fietspuzzeltocht. We hebben weer genoten. 
Groetjes, Gerda Blokker 
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Verslag van de dagtocht op vrijdag 28 september. 
Al liet de zon het die ochtend afweten, zat de stemming in de bus met 33 
passagiers er al gauw goed in. Na de tocht door ons mooie land, met in 
sommige streken prachtige huizen, arriveerden we om ongeveer 10.00 uur 

bij borduurmuseum  “het losse steekje” in 
Barneveld. Een grote boerderij met stal waar 
we werden ontvangen met koffie, thee en 
appelgebak. 
Intussen keken we onze ogen uit want er was 
geen kaal plekje aan de muren te ontdekken, 
alles hing vol. Zelfs de steunpilaren waren 

bekleed met een licht weefsel waarop pinguïns  
waren geborduurd.  
Al snel nam een van de vrijwilligers het woord nadat hij eerst een geborduurd 
vest had aangetrokken. Hij gebruikte daarbij een paar dia’s. Op een van de 
eersten stond Koningin 
Margaretha van Denemarken. 
Zij is een beroemd borduurster. 
Operasterren dragen graag door 
haar geborduurde japonnen. 
Borduren is eigenlijk schilderen 
met een draad!Het 
borduurmuseum is het enige 
museum in Nederland waar 
zoveel verschillende borduurwerken te zien zijn! Borduurwerken die in ruim 
25 jaar bijeengebracht zijn. Meer dan 1800 verschillende werken sieren de 
wanden. En er zijn nog een paar duizend in depot.  
Hoe komen ze aan al die werken? Daar kregen we ook een antwoord op, n.l. 
via kringloop, Marktplaats, erfenissen en schenkingen. 

Bij een van die schenkingen 
werden ook 100 prachtig 
aangeklede poppen aangeboden 
die ook hier te zien zijn. Na deze 
inleiding was er gelegenheid om 
zelf de kunstwerken in alle ruimtes 
te bewonderen.  
Naast de Nachtwacht zagen we 

prachtige landschappen, bloemstillevens, stoelen met geborduurde zittingen, 
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teveel om op te noemen. Naast al dat “vrouwengedoe” was er voor de 
mannen het houtsnijwerkmuseum “de losse spaander” op de verdieping in 
het museum. Daar was 100 m2 ingericht met houtsnijwerk zoals houten 
miniboerenwagens, klompen, dieren, Friesch houtsnijwerk, kortom ook 
teveel om op te noemen.  
De tijd die we hadden om alles te bewonderen was eigenlijk te kort. In iedere 
ruim  te was een vrijwilliger om zo nodig een toelichting te geven.  
Ik vind het geweldig dat ongeveer 23 vrijwilligers dit museum in stand 
houden. Maar we moesten vertrekken omdat in Scherpenzeel  een diner op 
ons stond te wachten. Ofschoon het eigenlijk nog lunchtijd was lieten we ons 
het uitstekend verzorgde en 
smakelijke diner in restaurant 
“Boschzicht” goed smaken. 
Intussen was de zon ook weer 
verschenen en vertrokken we 
naar Nieuw-Vennep. Niet naar 
huis maar naar ons eigen 
Nederlands Transport Museum in 
het oude Bols, later Fokker gebouw.   
Zeer de moeite waard. Lees het hele verslag en de foto’s op de website.  
 http://www.sv-hz.nl/verslagen-activiteiten/ 
Rest mij nog om Nelly en allen die hieraan hebben bijgedragen, héél hartelijk 
te danken. 
Ans van Loenen 

 

file:///C:\Users\gebruiker\Documents\SHZ\NieuwsbladSHZ\2018%20oktober\.%20%20http:\www.sv-hz.nl\verslagen-activiteiten\
file:///C:\Users\gebruiker\Documents\SHZ\NieuwsbladSHZ\2018%20oktober\.%20%20http:\www.sv-hz.nl\verslagen-activiteiten\
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Filippine oktober 2018 
1. Hoe noemt men de boete die betaald moet worden bij onvoldoende frankering 

2. Cilindervormig glazen buisje  

3. Hoe noemt men 1/1000 deel van een millimeter 

4. Navigatie instrument waarmee de verticale hoek tussen een hemellichaam en 
de horizon wordt gemeten 

5. Onder welke naam is ‘Aurora borealis  beter bekend 

6. Hoe wordt een periode van 10 jaar genoemd 

7. Een ander woord voor planteneter 

8. Les of cursus voor studenten 

9. Van welk explosief mengsel is salpeter een ingrediënt 

10.  Zintuiglijke beleving buiten de werkelijkheid 

11. Dikke koude drank van melk, softijs en vruchten 

12. Overheidsdienst die een register bijhoudt van onroerende zaken 
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De oplossing (van boven naar beneden) kunt u mailen naar 
redactieshz@gmail.com  of in de brievenbus van gebouw de Krim deponeren 
vóór 10 november 2018. 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de woordzoeker  van augustus was: Voor de gezelligheid. 
De winnaar is geworden: mevr. G. van Elderen- v.d. Maarl 
Van harte gefeliciteerd. 
 

In memoriam 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van 
augustus  2018:  
Mevr. A.D. Stijnman-Dol    83 jaar 
Mevr. I. v.d. Velde    70 jaar 
Mevr. M. Middelkoop-Korenstra  83 jaar  
Mevr. P.C.M. Borst-Meijer   78 jaar 
 

Informatie van de zorgconsulent 
Opvolger gevraagd. 
Diverse leden hebben sinds 2014 hulp gekregen van mij, maar aangezien ik 
ook een jaartje ouder word zou ik heel blij zijn als een van jullie zin heeft om 
een tijdje met me mee te lopen. 
 
Natuurlijk maak ik je wegwijs in de doolhof van onderstaande punten. Geen 
angst, ik gooi je niet in het diepe. Als je affiniteit hebt met problemen 
oplossen en een luisterend oor hebt, is dat al een heel goed begin. Neem de 
eerste stap en maak een afspraak met mij. Een  Consulent zet zich in om één 
op één leden van de SHZ, of andere ouderen, te helpen. Ze komen bij de 
mensen thuis, bespreken actuele knelpunten en verwijzen door naar het 
juiste adres voor hulp. Zij geven dus advies op maat. 

mailto:redactieshz@gmail.com
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Hun adviezen beslaan het hele sociale domein, zoals bijvoorbeeld: 
1.  Op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die 
zaken regelt met betrekking tot o.a. hulpmiddelen zoals een scootmobiel of 
woningaanpassing.   Speciaal vervoer (regiotaxi, Valys), 
keukentafelgesprekken en huishoudelijke hulp. 
2.  Hulp bij het opstellen van bezwaarschriften. 
3.  Begeleiding naar hoorzittingen. 
4.  Problemen met woningbouwcorporaties, zorgverleners, 
verzorgingstehuizen. 
5.  Problemen met zorgverzekeringen. 
6.  Problemen met het CAK i.v.m. Eigen bijdragen. 
7.  Aanvraag huur- en/of zorgtoeslag, bijzondere bijstand. 
8.  Kwijtschelding gemeente- en waterschapsbelasting. 
9.  Problemen met energieleveranciers. 
10. Administratie op orde brengen. 
11. Problemen met pensioenfonds. 
Wat doen wij niet: 
1. Juridische hulp 
2. Hulp bij ruzies 
 
Voor de ondersteuning hierin zijn we 
paraat. 
Bas de Bruijn 
e-mail bdebruijn@san-san.nl 
tel. 0252860080 mobiel 061831507 

 
Activiteiten andere organisaties 
Toneelvereniging de Korenbloem  
Op 10 en 11 november speelt de Korenbloem het stuk  ‘Eddy gaat op de 

babbelbox’  in De Jachtzaal van 
De Rustende Jager. Het verhaal 
speelt zich af in de jaren tachtig, 
tijdens de opkomst van de 06-
lijnen, waardoor de callcenters 
als paddenstoelen uit de grond 
schieten.  

mailto:bdebruijn@san-san.nl
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Zaterdag begint de première om 20:00 uur en op zondag begint de 
matineevoorstelling om 13:30 uur. Kaarten kosten op zaterdag €10,- in de 
voorverkoop en €12,- aan de deur.  
Op zondag zijn de kaarten 10,-. Kinderkaarten (t/m 12 jaar) zijn zaterdag en 
zondag €5,-. Voor de leden van SHZ zijn de kaarten voor zondag €7,-.  
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de Krim en de betaaldag is op 
woensdag 7 november van 10.00 uur tot  11.30 uur. 
Meer informatie over de inhoud van het stuk is te lezen op de website 
http://www.tvdekorenbloem.nl/ 

 
Zondagmiddagpodium 

OKTOBER 
28 oktober 14.00 uur  
NIEUW-VENNEP Gebouw van Pier K 
Toneelvereniging De Plankenisten speelt 
de klucht ‘Een dolle beestenboel’ 
NOVEMBER 
4 november 14.00 uur  
Badhoevedorp Het Dorpshuis 
Internationaal Dansensemble Paloina met 
de voorstelling ‘Grenzeloze Liefde’ 
11 november 14.00 uur  
Vijfhuizen Dorpshuis De Oude Waterwolf, 
Kromme Spieringweg 436 
Heerlijke klanken door het Haarlems 
accordeonorkest 
 

18 november 14.00 uur  
Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K 
‘Festa di Vigorosa’, hoogtepunten uit het 30-jarig bestaan van het koor 
25 november 14.00 uur  
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 
De Whiskeymo’s met het swingende programma ‘Het hangt in de lucht’ 
  
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 .  

http://www.tvdekorenbloem.nl/
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Inloopspreekuur Ouderenadvies 65+  
De sociaal werkers kunnen u helpen op diverse gebieden zoals wonen, zorg 
en welzijn op de Venneperhof 30 in Nieuw-Vennep.  
 
Op de volgende dagdelen 
kunt u bij hen 
binnenlopen met uw 
vragen. 
Dinsdagmiddag  
van 13:00-16:00 uur  
Donderdagochtend  
van 09.30-12:30 uur  
Donderdagmiddag  
van 13:00-16:00 uur  
Vrijdagmiddag  
van 13:00-16:00 uur  
De sociaal werkers ouderen zullen zoveel mogelijk aanwezig zijn op de 
donderdagochtend.  
Als u niet naar het Pluspunt kunt komen dan komen wij bij u op huisbezoek. 
Ook kunt u tijdens bovengenoemde dagdelen bellen naar  
tel. nr. 023-569 8884 of via pluspuntnieuwvennep@meerwaarde.nl 
 
U kunt bij ons terecht voor informatie over o.a. de volgende onderwerpen: 
Wonen:  
Seniorenwoningen, hoe kom ik aan een andere woning?  
Vragen over inschrijven woningnet 
Zorg :  
Thuiszorg/dagbesteding/ontmoetingsgroep/eigen 
bijdrage/maaltijdvoorziening/CIZ indicatie 
WMO:  
Woonvoorzieningen/rolstoelen/vervoersvoorzieningen/ 
gehandicaptenparkeerkaart en plaats 
Vervoer:  
Regiorijder  
Bovenregionaal vervoer (Valys)  
OV-begeleiderskaart 
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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 

  
 
 

 

Welzijn:  
Welke activiteiten zijn er in mijn omgeving  
Vakanties  
Zonnebloem/Rode Kruis enz.  
Administratie/Financiën:  
Ordenen, helpen begrijpen van ingewikkelde brieven  
Hulp bij het invullen van formulieren 
 

Nieuws van de Stichting Senioren Samen op Weg.  

 

 

 

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: 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) 
Toos van Emden   0252-685708 
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/


        24 

 


