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Nieuwsblad SHZ 
 
Een uitgave van  
Seniorenvereniging  
Haarlemmermeer Zuid (SHZ) 
 
Het Nieuwsblad  
verschijnt in principe 6x per jaar  
in een oplage van 1000 stuks. 
 
Redactie en vormgeving Nieuwsblad: 
Marianne Vermeij  
Dotterbloemstraat 39 
2153ES Nieuw-Vennep 
redactieshz@gmail.com 
Detje van Rietschoten  
Blechtekum 5 
2151SJ Nieuw-Vennep 
d.jelsma@ziggo.nl 
 
Website  
www.sv-hz.nl  
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  
Kopij aanleveren: 
Uiterlijk  17 mei 2019 
Verschijningsdata: 29 mei 2019 
28 augustus, 30 oktober en  
27 november. 

 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: 
Detje v. Rietschoten(0252-687830) 
Blechtekum 5 
2151SJ  Nieuw-Vennep 
d.jelsma@ziggo.nl 
 

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) 
ledenshz@gmail.com 
 
Bestuursondersteuning: 
Lief en leed: 
Toos van Emden (0252-685708) 
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 
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Informatie vanuit het bestuur:  

Van de voorzitter 

Beste leden en lezers, 
Jullie hebben waarschijnlijk op de 
voorpagina van het Witte Weekblad van 6 maart j.l. gelezen dat er een nieuw 
evenement georganiseerd gaat worden: 
“De Vennepse Spelen”. 
Groot was de vreugde toen ons werd medegedeeld dat de sponsorinkomsten 
bestemd gaan worden voor onze senioren. 
Inmiddels zijn de Spelen van start gegaan en 12 oktober a.s. zal de slotdag 
zijn.  
Als jullie dit lezen, hebben wij inmiddels uitvoeriger met het bestuur van  
SV DIOS gesproken en zijn de plannen e.d. verder uitgewerkt. 
Wordt vervolgd! 
Verder zijn we na de Algemene Ledenvergadering 1x bijeen geweest om o.a. 
de dagtocht in te vullen, de inhoud van dit Nieuwsblad en in- en uitgaande 
post te bespreken. 
Terwijl ik dit schrijf, lijkt het buiten herfst; het stormt en regent, zojuist een 
hagelbui, zwaar bewolkt en koud. 
Maar………in onze tuin “loopt” een lint van blauwe druifjes, zien we toefjes 
hyacinten en narcisjes.  
We zien koolmeesjes ons, 
vakkundig gemaakt en strategisch 
goed opgehangen, vogelhuisje 
regelmatig bezoeken. 
Zou dan toch het voorjaar in 
aantocht zijn? 
Wordt vervolgd! 
 
Hartelijke groet, Margreet van 
Riel. 
 
 
“Een optimistische levensinstelling is het krachtigste en goedkoopste 
medicijn dat de mens ooit tot zijn beschikking heeft gehad” 
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Van de penningmeester 

Beste mensen, 

Zoals bij velen van jullie bekend is op vrijdag 22 

februari 2019 de algemene ledenvergadering van 

de Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid gehouden. 

Tijdens deze vergadering heb ik als penningmeester door middel van de 

beamer de jaarcijfers 2018 alsmede de begroting voor 2019 mogen 

toelichten. Dit gaf weinig problemen en het was voor een ieder een duidelijk 

beeld. De kascommissie heeft een verslag opgesteld waarin zij verklaren de 

boeken en bijbehorende bescheiden en bankafschriften te hebben 

gecontroleerd en akkoord bevinden. 

De administratie is door de penningmeester naar eer en geweten gevoerd. 

Geadviseerd is de Algemene Ledenvergadering de penningmeester en 

daarmee het bestuur te dechargeren van hun financieel beleid en het 

resultaat ten bate te brengen van de Algemene Reserves. 

Hieruit blijkt dat wij het afgelopen jaar met een positief saldo zijn geëindigd 

en 2019 kunnen starten met meer vlees op de botten. 

Zoals reeds is genoemd, geeft het financieel overzicht een positief resultaat 

met een perspectief voor de toekomst. Ik hoop dat ook in het nieuwe jaar dit 

beeld zal blijven voortbestaan.  

Wij zullen alles in het werk stellen om deze gezonde situatie te continueren. 

Hierbij heeft het bestuur besloten in 2019 de inning van de contributie (via 

de automatische incasso) te laten plaatsvinden in de maand mei 2019. In 

deze maand hebben velen onder ons het vakantiegeld ontvangen. Hierdoor 

zal de schade dan beperkt blijven. 

Mocht u als lid geen automatische incasso aan ons hebben afgegeven, dan 

kunt u uw contributie overmaken naar rekeningnummer NL07RABO 

0307984532 ten name van Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid. 

De contributie bedraagt ook voor 2019 voor 1 echtpaar € 40,-- en voor een lid 

van de familie € 25,-- per jaar. 

Met vriendelijke groet, 

Lano Jansen    



 5 

ACTIVITEITEN SHZ 
 
Dagtocht 17 mei 2019. 

Wij willen weer een dagje op stap, en 

wel op vrijdag 17 mei a.s. 

We verzamelen om 8.30 uur bij ons 

clubgebouw en rijden om 8.45 

uur rechtstreeks naar de Broeker 

Veiling in Broek op Langedijk(N-H). 

Daar worden we ontvangen met 2 

kopjes koffie of thee met een Broeker Bol. 

Daarna laten de gidsen ons echt beleven, hoe het er vroeger aan toe ging. 

De veilingmeester prees de groenten aan, en via een druk op de knop waren 

de groenten dan gekocht. 

Tussen de middag genieten we van een 3-gangen diner. 

Daarna gaan we een boottocht maken tussen al de kleine eilandjes, die er 

vroeger zijn aangelegd om al die groenten te verbouwen. 

Na de boottocht brengt Oskam ons weer naar Nieuw-Vennep, waar we om  

ongeveer 17.30 uur aankomen. 

De intekenlijst ligt weer in ons clubgebouw; bellen kan ook: 68 19 85. 

Naam en tel.nr. noteren a.u.b. 

 

De betaaldagen zijn woensdag 8 mei en vrijdag 10 mei van 10.00 uur tot 

11.30 uur. 

De prijs voor niet-leden is  

€ 57.-.  

De ledenprijs is € 50.- 

We hopen er weer een 

gezellige dag van te maken, 

want daar gaat het toch 

uiteindelijk om. 

 

Groetjes, Nelly Fivet. 

http://tel.nr/
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Fietsen 

Beste mensen, 

We gaan weer een aantal prachtige fietstochten in 

en rond de Haarlemmermeer maken deze zomer 

en wel op: 

21 mei, 18 juni, 16 juli, 20 augustus en  

17 september. 

Noteer ze vast in uw agenda. We hopen op 

prachtig weer. 

 

Bovenstaande routes moeten natuurlijk wel uitgezet worden. 

Hier  hebben we nog een paar mensen voor nodig. 

Geef u op bij een van de bestuursleden.  

 

Informatie van de zorgconsulent 
 
Vergoeding eigen bijdrage WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en 

WLZ (wet langdurige zorg).  

De WMO eigen bijdrage rekening 

Centraal Administratie Kantoor per 01-

01-2019 bedraagt € 17.50 per periode 

van 4 weken onafhankelijk wat je 

inkomen en je vermogen is. 

De rekeningen van het CAK kan u 
indienen bij uw zorgverzekeraar, wel 
eerst navragen of uw verzekeraar deze 
ook vergoed. 
 
Als u verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid met de gemeente polis AV Top dan 
krijgt U max. € 370 per jaar terug na indienen van de CAK rekeningen. 
Heeft u Zorg en Zekerheid polis AV Plus/Totaal dan ook. 
WLZ eigen bijdrage wordt bij deze verzekering ook vergoed, max. €370 per 
jaar. 
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Wat valt onder eigen bijdrage: 
a. huishoudelijke verzorging 
b. persoonlijke verzorging 
c. dagbesteding 
d. woningaanpassing 
e. thuiszorg welzijnsvoorzieningen en 

hulpmiddelen 
De maximale vergoeding van alle eigen bijdragen is € 370 per jaar. 
Bij andere verzekeringsmaatschappijen misschien andere of geen 
vergoedingen. 
Bovenstaand heb ik uit de polisvoorwaarden gehaald. U kunt mij niet 
verantwoordelijk maken als de verzekering met andere cijfers komt, maar bij 
een conflict wil ik gaarne u bijstaan. 
Vraag het uw verzekering en of kijk in uw polisvoorwaarden. 
Als u er niet uit komt kan u mij contacten: Bas de Bruijn  
Tel. (0252)860080 062183507 email bdebruijn@san-san.nl   
 
 

 

mailto:bdebruijn@san-san.nl
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Puzzel MAART 2019 
 

 
ALARM  KRAAN   SCHUIM 
BLUSSEN  LADDER  SIRENE 
BOOT  MELDKAMER  SLANG 
BRAND  NABLUSSEN  SNEL 
BRANDWEERAUTO PAPIER   VEILIG 
BRANDWEERMAN REDDING  VLAMMEN 
DEKEN  ROOD   WATER 
HOUT  ROOK   ZWAAILICHTEN 
KAZERNE  ROOKMELDER 
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De oplossing kunt u mailen naar redactie@sv-hz.nl of in de brievenbus van 
gebouw de Krim deponeren vóór 11 mei 2019. 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de woordzoeker  van januari  was: familiewapen. 
De winnaar is geworden:  Mevr. Ria de Vries. 
Van harte  gefeliciteerd. 

 
In memoriam 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het  
Nieuwsblad van januari 2019:  
Mevr. A.M. Groeneveld-Kuiper    89 jaar 
Mevr. M.M. van Gool-ter Koele   83 jaar 
Mevr. M. Kuijstermans-Bokhorst  86 jaar 
Dhr. J.J.H.M. Spanjer    77 jaar 
Dhr. H. Blijleven    82 jaar 

 
Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in 
januari  2019: 
Mevr. C.J.  Buis-Glijn    Nieuw-Vennep 
Dhr. J.J.H.  Rietmeijer    Nieuw-Vennep 
Mevr. I.  Balliel     Nieuw-Vennep 
Dhr. H.J.  en mevr. M.C. Bakker- de Jong Nieuw-Vennep 
Dhr. D.  en mevr. C. Teeuw- van Velzen   Zwaanshoek 
Dhr. W.  en mevr. A.M. Engel   Beinsdorp 
Dhr. L.H.  Cornet    Nieuw-Vennep 
Dhr. A.  Mulder     Nieuw-Vennep 
Dhr. of mevr. F. van Hensbergen  Nieuw-Vennep 
 
Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging.  

mailto:redactie@sv-hz.nl
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Activiteiten andere organisaties 
Rommelmarkt in Beinsdorp 
Zondag 26 mei van 09.30 uur tot 14.30 uur organiseren wij (stichting Actief 
Beinsdorp) met vele vrijwilligers een grote rommelmarkt in dorpshuis Het 
Eiland, een locatie van Stichting Maatvast aan de Rietkraag 5 in Beinsdorp. 
Van de opbrengst worden bewoners o.a. in de gelegenheid gesteld om een 
activiteit te organiseren voor mede buurtbewoners, en voor projecten in het 
dorp waar nog extra geld voor nodig is om te realiseren. Denk aan een 
muziekmiddag voor de senioren of een kindervoorstelling voor de jeugd maar 
ook realisatie van een AED in een buitenkast voor het dorp en meer. 
 
Voor de markt zoeken we nog mooie, goede bruikbare spullen die we mogen 
verkopen. Dus heeft u plannen om de zolder of schuur op te ruimen en wilt u 
de bruikbare spullen aan ons schenken dan halen wij deze graag bij u op. Ook 
oud ijzer is meer dan welkom. U kunt bellen met dhr. Leo Fijneman op  
06-54696188 
Met vriendelijke groet, 
Sandy Goezinne, beheerder dorpshuis het Eiland 
Sandy.goezinne@Maatvast.nl 
T: het Eiland 0252-515142 T: 06-10636700 
 

Zondagmiddagpodium 
 
APRIL 
7 april 14.00 uur 
Badhoevedorp Het Dorpshuis 
Ierse muziek door de band Mind the Midgie 
14 april 14.00 uur 
Weteringbrug Dorpshuis De kern, Lisserweg 1a 
"Retourtje Parijs"; liedjes en een praatje door zanger/ accordeonist/gitarist 
Hans de Cock  
22 april (2e Paasdag) 14.00 uur 
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 
De Schakel met nostalgische Amsterdamse liederen 
28 april 14.00 uur 
Nieuw-Vennep Gebouw Pier K 
Trio 't Gevolg met verrassende, traditionele muziek uit alle windstreken. 
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De Korenbloem: De erfenis van tante Bella  

Op zaterdag 6 april om 20.00 uur en zondagmiddag 7 april om 13.30 uur 
brengt toneelvereniging De Korenbloem weer een hilarisch stuk op de 
planken in de Rustende Jager.  

De tante van 
Berend en 
Albert is 
overleden. 
Berend en 
Albert 
hebben hier 
echter niet zo 
erg om 
gerouwd, 
want een band met tante Bella hadden ze niet echt. Sterker nog, eigenlijk zijn 
ze zelfs wel blij met haar overlijden, want ze hebben nu immers een erfenis! 
En wat voor een! De erfenis bestaat uit een ietwat verpauperde beautysalon. 
Berend is er van overtuigd dat de beautysalon met een likje verf en wat 
kleine aanpassingen voor goud geld te verkopen is. Maar is dit allemaal wel 
zo’n goed plan? Immers tot de verkoop rond is moet de beautysalon gewoon 
door blijven draaien en daar is personeel voor nodig. Hoe die twee mannen 
dat doen? Ze weten immers niets af van beauty-zaken ..... 
Maar dat is niet het enige probleem waar de beide heren mee te kampen 
hebben. Want zo’n gemakkelijk klantenbestand had tante Bella nu ook weer 
niet. En.....zijn de heren wel de enige erfgenamen? Of komt iemand anders 
roet in het eten gooien. 
Kaarten kosten €10,00 (incl. drankje) in de voorverkoop en €12.00 aan de 
zaal. 
 
Onze senioren kunnen voor zondagmiddag 7 april een kaartje kopen voor 
slechts €7.00. Kleinkinderen kunt u onder begeleiding meenemen. Voor hen 
kost een kaartje €5,00. Dit is incl. drankje.  
Zondagmiddag gaat de zaal open om 13.00 uur. 
Betaaldag is woensdag 3 april van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
Aan de zaal zijn de kaartjes €10.00. 
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Opfriscursus veilig verkeer Nederland 
Net als vorig jaar is er ook nu weer de 

gelegenheid mee te doen aan de opfriscursus 

autorijden voor senioren. 

 

Deze cursus is heel belangrijk voor ons senioren 

die nog in de auto kunnen/willen rijden. U wordt 

“bijgeschaafd” op het gebied van o.a. nieuwe 

borden en nieuwe lijnen op de weg en Uw 

rijgedrag. Ook kunt U aangeven waar U tegenaan “loopt” als U onderweg 

bent. 

Een rij-examen dat wordt afgenomen met/door een gekwalificeerde 

autorijinstructeur, in Uw eigen auto, is ook onderdeel van deze cursus. De 

cursus heeft GEEN consequenties voor Uw rijbewijs, het is alleen om U te 

laten weten welke verbeteringen er (misschien) nodig zijn. Aan de cursus zijn 

geen kosten verbonden en U krijgt na afloop een mooi certificaat, waarop 

vermeld dat U de cursus heeft gevolgd. 

 

De cursus gaat plaatsvinden in het gebouw van “ DE JEUGD VAN GISTEREN” 

in Hoofddorp, en zal zijn op woensdag 5 Juni en woensdag 26 juni a.s.  

U DIENT WEL OP BEIDE DAGEN AANWEZIG TE ZIJN. 

Wilt U mee doen? Dan kunt U zich bij mij aanmelden onder vermelding van 

Uw naam, adres en postcode, geboortedatum en Uw telefoonnummer 

waaronder U bereikbaar bent. Graag per  email mc.stahli@quicknet.nl  Ik zal 

dan zorgen dat Uw gegevens bij de coördinator in Hoofddorp terechtkomen. 

Graag zie ik Uw gegevens zo snel mogelijk tegemoet. Diegene die zich al aan 

hadden gemeld (zoals de chauffeurs van de Krimbus)  hoeven natuurlijk niet 

nog eens te reageren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rietje Stahli 

Secr. St. SSoW 

mailto:mc.stahli@quicknet.nl


        14 

 
 
Nieuws van de Stichting Senioren Samen op Weg 
 
Van de Krimbus 
Het is alweer een tijdje geleden dat u iets 
gelezen heeft over de gang van zaken 
rondom uw Krimbus..! 
Helaas zijn in het afgelopen jaar enkele van 
onze vaste meerijders overleden maar 
gelukkig hebben wij inmiddels weer wat nieuwe meerijders in de Krimbus. 
Langs deze weg willen wij alle donateurs van de Krimbus bedanken voor hun 
bijdrage, hierdoor kunnen we gelukkig de wielen rond laten draaien want 
zonder deze extraatjes wordt het toch moeilijk, maar……..door de harde en 
aanhoudende inzet van onze penningmeester, Frank Witterland, heeft de 
Gemeente Haarlemmermeer eindelijk de subsidiekraan open gedraaid 
richting de Krimbus, geweldig gedaan Frank…! 
In het komende jaar kunnen we dus, mede dankzij deze subsidie, dezelfde 
prijzen blijven hanteren zoals die het afgelopen jaar zijn geweest……en da’s 
mooi…! 
Verder zijn wij dringend op zoek naar welwillende chauffeurs die op de 
Krimbus zouden willen/kunnen rijden om de druk op de andere vrijwillige 
chauffeurs niet op te voeren…….kent u of weet u iemand……breng hem of 
haar in contact met ons….!! 
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Zoals u weet is er in januari een week geweest met slecht weer, sneeuw en ijs 
op de m.n. lokale wegen en paden, hierdoor was het haast onmogelijk om 
“op tijd” te rijden, helaas werd er door sommige meerijders niet altijd  erg 
begripvol gereageerd, jammer….!!! 
U, als meerijder, mag blij zijn dat er überhaupt gereden werd aangezien alle 
chauffeurs als vrijwilliger zich inzetten voor uw bewegingsvrijheid en 
NIEMAND kan ertoe verplicht worden om op de Krimbus te gaan rijden met 
genoemde weersomstandigheden…!   
Ondanks de duidelijke berichtgeving in onze “flyer” gebeurt het toch nog 
weleens dat mensen mij of chauffeurs bellen na 18.00 uur ’s avonds of in het 
weekend, de chauffeurs en ondergetekende zijn vanaf dat tijdstip toch echt 
vrij om hun privé leven weer even op te pakken, graag uw begrip hiervoor 
aangezien wij met elkaar nog steeds als vrijwilliger onze diensten aanbieden 
om uw leven iets comfortabeler en makkelijker te maken, overigens doen wij 
dit met veel plezier.    
 
Het gaat u allen goed en tot ziens in de Krimbus…!! 
Ludo Vermeulen, Coördinator Krimbus, 06-3380.9247 
Chauffeur Krimbus, 06-2051.2531 
 

Boekenbeurs 
Op een andere tijd dan U van ons gewend bent, zal dit jaar 
de boekenbeurs plaatsvinden op 29 en 30 MAART 2019.  
Deze datum is gekozen omdat er in de buurt van september 
al zoveel boekenmarkten zijn, waardoor wij (misschien)  
minder klanten krijgen. De voorraad is weer aangevuld met een groot aantal 
nieuwe boeken, gekregen  van iemand die bij een uitgeverij heeft gewerkt. Ik 
denk dat het zeer de moeite waard is onze boekenmarkt te bezoeken. 
We houden ook weer een verloting en dit keer hebben we een grote mand 
vol met???? Nieuwsgierig, kom gezellig even bij ons kijken. 
En de opbrengst blijft zoals ook voorgaande jaren voor DE KRIMBUS.  
We hopen op een grote opkomst. 
Openingstijden:  
vrijdag van 14.00 - 19.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. 
Met vriendelijke groet 
Rietje Stahli 
Secr. Stichting Senioren Samen op Weg 
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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 redactieshz@gmail.com 

 
 
 

 
Locatie: 

Nierop te Nieuw-Vennep 

(Linquenda) 

Woensdag, donderdag en zaterdag 

tussen 09.00 uur en 17.00 uur 

mailto:redactieshz@
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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 
Website: 
mijnbridge.nl/bcshz 

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  

file:///C:/Users/gebruiker/Downloads/www.mijnbridge.nl/bcshz
mailto:jannykooij@planet.nl
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Coördinator bus: Ludo Vermeulen (06-33809247)  
Afspraak maken of afmelden op dezelfde dag: 06-20512531 (chauffeur van bus) 
 

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 en Mariska Spikmans:  023-5698868 
pluspuntzuid@meerwaarde.nl 
Venneperhof 30, 2151 AZ Nieuw-Vennep 
Inloopspreekuren: (op andere dagen voor een afspraak 023-569 88 84) 
Dinsdagmiddag:     13.00 uur - 16.00 uur 
Donderdagochtend:   09.30 uur - 12.30 uur 
Vrijdagmiddag:     13.00 uur - 16.00 uur 
 

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  

file:///C:/Users/gebruiker/Documents/pluspuntzuid@meerwaarde.nl
mailto:rkamerli@xs4all.nl
http://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/
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