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Informatie vanuit het bestuur:  

Van de voorzitter 

Beste mensen, lezers en evt. a.s. leden,  
Mijmerend en peinzend zit ik aan mijn tafel om 
inhoud te gaan geven aan het voorwoord voor 
ons Nieuwsblad nr. 5. 
Het kost mij, deze keer, moeite. 
Na het vorige Nieuwsblad zijn wij weer vele 
activiteiten en bijeenkomsten verder; 
te weten: 
-- een Netwerklunch bezocht (altijd goed voor contacten) 
-- 2 prachtige fietstochten 
-- een inloopochtend in ons gebouw 
-- naar een bijeenkomst in het Raadhuis over het thema "Eenzaamheid" 
-- 2 bestuursvergaderingen 
-- het jaarlijkse gesprek met " onze" wethouder 
-- een leerzaam en gezellige dag-uit 
Als bestuursleden zomaar eens het gebouw binnen lopen, hangt er altijd een 
sfeer van gezelligheid van senioren ( vanaf 50 jaar), die zich vermaken met 
elkaar en/of met hun deelname aan een activiteit. Maar, wat ons opvalt, dat 
wij eigenlijk vaak dezelfde mensen zien en dezelfde mensen niet zien. 
Wat jammer, toch! Zou het een idee zijn, als eenieder van de vaste, actieve 
leden, nu eens aan 1 iemand zou vertellen, hoe het in ons gebouw bruist van 
de activiteiten? Dat er voor elk wat wils is? 
Dat ze van harte welkom zijn om gewoon eens te komen kijken? 
Laten we het eens proberen! 
Wie weet, wordt het een "zwaan-kleef-aan-effect". 
In de hoop, dat jullie lees- en puzzelplezier aan dit Nieuwsblad beleven….. 
Zeg ik.... 
Hartelijke groet en graag tot ziens, 
Margreet van Riel. 
(Zijn er vragen? Schroom niet: bel 0252-675847). 

Eén kleine positieve gedachte in de ochtend,  
heeft kracht een hele dag te veranderen. 
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ACTIVITEITEN SHZ 
Verslagen activiteiten  

De fietstocht van 20 augustus (43KM)  
De vooruitzichten waren goed. Een 
matig windje met een temperatuur van 
20 -25 graden en het zou de hele dag 
droog blijven, dus heerlijk fietsweer. 
Met 12 man vertrokken we vanaf 
De Krim met ditmaal Rinus en Ruud 
voorop, die de route uitgezet hebben. Via de Hoofdweg reden we door het 
Venneperhout naar Lisse, waar we bij het raadhuis onze koffiestop hadden. 
Daar gebruikten we onze meegenomen drink, eet en snaaiwerk. Want er 
werd ook weer van alles uitgedeeld. Daarna reden we over de Heerenweg, 
over de bruggen Staal, Jannetjes, Engelen en de Beekbrug. (misschien niet in 
die volgorde) naar Sassenheim, door de gemeente Teylingen naar Noordwijk. 
We kwamen langs een huis met de naam Linquenda. Bij de Meiden Eveleens 
aan de boulevard genoten we, zittend met zijn allen aan een lange tafel van 
de lunch. Ze hebben daar heerlijke gebakken vis, broodje paling, om je 
vingers bij af te likken en nog meer heerlijkheden. Na dat gezellig samen zijn 
stapten we weer op de pedalen en reden we door het centrum van 
Noordwijkerhout , over de Zilkerduinweg, waar we halverwege die weg het 
fietspad naar Lisse namen. We stonden al voor de ijsboer in het centrum van 
Lisse, toen er toch maar werd besloten om geen ijsje te nemen maar naar De 
Krim te gaan. Anders zouden we daar te laat aan komen. Inderdaad 
verwachtte Leida ons al. Terwijl wij nog na praatten over de fietstocht schonk 
zij voor ons een drankje in. 
Ook dit keer hebben we genoten van deze mooie rit. 
Rinus en Ruud namens iedereen bedankt daarvoor. 
Groetjes Gerda Blokker 
 
De fietstocht van 17 sept. 2019  
(40 km.)  
Om 10 uur vertrokken we vanaf De 
Krim met 16 personen met Lano 
voorop en Margreet tussen de 
andere fietsers in. Zij hadden samen 
de route voor ons uitgestippeld. 
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 Het was 17 graden en het waaide behoorlijk hard. Maar gelukkig bleef het 
droog en af en toe kwam het zonnetje om de hoek kijken.  Via ’t Kabel en 
Burgerveen fietsten we langs de Ringvaart en gingen de Weteringbrug over 
en via de Oude Wetering reden we naar Roelofarendsveen. Daar namen wij 
het fietspad langs het Braassemermeer. Daar ergens tegenover had je een 
mooi grasveld met bankjes, waar we onze eerste stop hadden. We genoten 
van elkaars gezelschap en van ons zelf meegebrachte eten en drinken. Er 
werd ook weer van alles uitgedeeld. Zo kregen we van de een jodenkoek, van 
een ander een mini marsje en weer iemand anders kwam met een 
botersnoepje. Na dat alles genuttigd te hebben vervolgden we onze trip en 
reden we via de Wijde Aa naar Rijpwetering en stopten we bij het Eetcafé de 
Vergulde Vos. Het was de bedoeling dat we daar zouden lunchen. Maar deze 
was gesloten wegens de verbouwing, die juist op die dag zou beginnen. Niet 

getreurd, er was op 
gerekend en we 
kregen daar Een Snelle 
Jelle.  Via De Kaag 
kwamen we weer uit 
bij de Ringvaart en bij 
het Restaurant de 
Hanepoel gebruikten 
we onze lunch. Ze 
waren blijkbaar niet 
gewend om na het 
seizoen nog zoveel 
gasten te krijgen, want 
het duurde wel erg 

lang voordat iedereen zijn eten kreeg.  De man was alleen en er waren ook 
nog andere gasten. Ook nog van een boot die aanmeerde. Na een heerlijke 
lunch stapten we weer op de fiets en reden de Ringvaart af, Turfsteker in en 
via de Venneperhout reden we naar De Krim waar er tijdens een drankje, dat 
door Leida werd verzorgd, nog wat nagepraat werd over deze tocht. Lano 
zorgde tijdens de hele rit dat we veilig konden oversteken. Waarvoor onze 
dank. 
Het was weer een hele gezellige dag, een mooie tocht en ondanks de wind 
hebben we heerlijk gefietst. Margreet en Lano namens iedereen ontzettend 
bedankt. Dit was trouwens onze laatste fietstocht van het seizoen. 
Groetjes, Gerda Blokker 
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Busreis vrijdag 20 september 
Op tijd vertrokken met  een niet 
volle bus, maar in Hoofddorp 
stapten nog gasten uit Haarlem  in. 
Op naar de A6 waar we de 
mammoeten passeerden richting 
Luttelgeest.  
We kwamen aan bij de fruitkwekerij 
van fam. Verhage.  
Daar was koffie, thee, appeltaart en 
nog HEEL veel meer om te kijken en 
te kopen. 

We kregen een goede uitleg in de boomgaard en we konden het sap en likeur 
uit de makerij ook proeven. 
We kregen er honger van en dus op naar ons diner adres in Tollebeek, de 
"Goede Aanloop''. 
Buikje rond en weer op weg naar de fam. Dingemans in Rutten. 
Een boerderij met alpaca's, een kleine 
kameelachtige die gehouden worden om 
de wol! Een goede uitleg en bezoek aan 
de dieren en de mogelijkheid tot aankoop 
van wolproducten uit de winkel. 
Tijd om naar huis te gaan, maar op de A6 
kwamen we in een file terecht. 
We zaten aan de (kijkers) kant van een 
heftig ongeval met 5 auto's. 
Door vakkundigheid van de chauffeur en 
zijn echtgenote en de goede zorgen van 
Nelly en Margreet kwamen we wel wat 
later maar ZEER voldaan thuis. 
Mia en Cor de Graaff. 

 

Informatie van de zorgconsulent 
Gesprek met wethouder Mieke Booij.  
De seniorenverenigingen KBO, PCOB, Haarlemmermeer-Noord en Zuid, 
hebben op 12 september 2019 een gesprek gehad met wethouder Mieke 
Booij. 
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Een van de hoofdpunten was: Wat gebeurt er aan het eind van 2019 met de 
overgangsregeling huishoudelijke hulp met een voucher van € 10 per uur? 
Voor de duidelijkheid, de gemeente Haarlemmermeer kent drie regelingen 
voor huishoudelijke hulp. 
1. Met de indicatie: je kunt, geestelijk of lichamelijk, je eigen regie niet meer 
voeren. Met u en uw zorgverlener wordt een plan van 
aanpak opgesteld. U krijgt voor uw eigen bijdrage een 
rekening van het CAK van € 17.50 per 4 weken.  
2. Had u eind 2015 een regeling zoals hierboven, maar 
kon u wel uw eigen regie voeren, dan kreeg u een 
overgangsregeling: 2.5 uur per week huishoudelijke 
hulp met een voucher van € 10/u., deze regeling werd 
verlengd tot 31 december 2019.  
3. Als u huishoudelijke hulp als algemene voorziening niet kunt betalen 
omdat uw inkomen lager is dan 120% van het minimum inkomen en een laag 
vermogen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor max. 2 uur per week, u 
ontvangt dan € 12.50/u bijzondere bijstand. U moet deze wel ieder jaar 
opnieuw aanvragen. 
De wethouder deelde mede dat deze herfst een evaluatie plaats vindt over 
de bovengenoemde overgangsregel. Het aantal personen dat er nu gebruik 
van maakt bedraagt 400 en door mutaties verwacht men dat dit eindigt eind 
2023. Ook als ze de eigen regie niet meer kunnen uitvoeren kunnen ze in 
aanmerking komen voor groep 1. 
 
Een tweede punt dat wij met haar bespraken: 
Wanneer men voor de regeling 3, bijzondere bijstand, in aanmerking is 
gekomen, moet men deze ieder jaar opnieuw aanvragen met bijvoeging van 
bankafschriften van de laatste drie maanden, kopie van toeslagen etc. Wij 
vinden dat toch wel belastend, ook voor de ouderen adviseurs. 
De wethouder beloofde ons dat ze dit mee wil nemen en bespreken.  
 
Een derde punt: 
Voor de gemeentepolis van zorg&zekerheid kon je vorig jaar gewoon 
aanmelden in Hoofddorp bij Z&Z nu moet je naar de site van 
gezondverzekerd.nl. Daar kun je het aanmeldingsformulier niet downloaden. 
Wat erg lastig voor ons is, is dat de meeste onzer cliënten geen internet 
hebben. Dus moet je alle gegevens noteren en thuis invullen. 
Voor ons niet gebruikersvriendelijk.  
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 Ook hier kregen we de belofte dat dit onderzocht zou worden.  
 
Een vierde punt. Wij maken ons zorg over de inwoners met een inkomen 
tussen 120% en 130% van het minimum inkomen. Daar zij niet in aanmerking 
komen voor diverse toeslagen hebben ze een lager besteedbaar inkomen. De 
wethouder geeft aan dat bijzondere bijstand, voor een deel van de kosten, 
wel mogelijk is. 
De wethouder vertelde verder dat per 1 januari 2020 de eigen bijdrage voor 
alle WMO zaken huishoudelijke hulp, scootmobiels traplift e.d. verdwijnt. 
Ervoor in de plaats komt het WMO abonnement voor een bedrag van € 19,00 
per maand. 
Tot slot heeft de wethouder ons verzekerd dat onze zorgen haar volledige 
aandacht heeft en zij zich zal inzetten om ervoor te zorgen dat alle 
hulpbehoevende inwoners van de Haarlemmermeer betaalbare zorg krijgen. 
Wij zullen haar beleid en advies nauwlettend volgen. 
 
Wij danken de wethouder dat we met haar in gesprek geweest zijn. 
KBO Haarlemmermeer, PCOB Haarlemmermeer 
Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord 
Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Zuid 
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Puzzel oktober 2019 

 

  

   
1. Hoe noemt men een tuin waarin rozen de voornaamste planten vormen?   
2. Hoe wordt een wetenschapper genoemd die de plantkunde beoefent?  
3. Hoe wordt in de balspel een speler genoemd die erg veel scoort? 
4. Wat is de medische term voor het wormvormig aanhangsel van de blinde   
     darm?    
5. Wat de naam van een aan één kant geslepen zwaard uit Indonesië? 
6. Hoe werd in de Noorse Mythologie de speciale hemel genoemd voor de     
    Gesneuvelden in de strijd? 
7. Een  - meestal terrasvormig aangelegd - rijstveld in Indonesië. 
8. Hoe heet in de balletwereld de persoon  die de dansbewegingen       
     ontwerpt? 
9. Hoe heet de bergketen in Italië , die deel uitmaakt van de Zuidelijke  
     Alpen? 

10. Hoe wordt een natuurlijke cirkel van paddenstoelen genoemd? 
11. Hoe heet een leesboek waarin werkelijk bestaande personen optreden  
       Onder gefingeerde namen? 
12. Hoe wordt een journalistieke misser genoemd? 
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 De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus 
van gebouw de Krim deponeren vóór 11 november 2019. 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de puzzel in augustus was: rapporteur 
De winnaar is geworden: Mevr. J. Hopman 
Van harte gefeliciteerd. 
 

In memoriam 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het  
Nieuwsblad van augustus 2019:  
Dhr. P.M. Verhoeven    89 jaar 
Dhr. J.A. Zwiep    81 jaar 
Dhr. H van Anrooij   80 jaar 
Dhr. C. Gabel    72 jaar 
Mevr. A.C.J. Blommestein   92 jaar 

 
Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in augustus 2019: 
Dhr. T. en Mevr. C.Gerth-van Schaaf 
Mevr. C van Schie-Tebbens 
Mevr. G. Rusman-van Gerrevink 
Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging.  
 

mailto:redactieshz@gmail.com
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ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES 

Vind je weg op het internet: Klik & Tik 
Internet wordt steeds belangrijker in het 
dagelijks leven. De bibliotheek biedt 
ondersteuning met de cursus Klik & Tik! 
Deze cursus helpt je om beter gebruik te 
maken van de nieuwe mogelijkheden van de 
computer. Je leert bijvoorbeeld websites te 
bekijken, e-mails te versturen en hoe je 
bestanden kunt downloaden. Er wordt gewerkt in een online oefenomgeving, 
waardoor je de cursus in je eigen tempo kunt volgen. 
De cursus bestaat uit een serie van 7 lessen die op de vrijdagochtend van 
09:30 tot 11:30 uur gegeven worden. 
Aan het volgen van de cursus zijn géén kosten verbonden. Wel is het aan te 
raden het cursusboek aan te schaffen, de kosten hiervan bedragen €10,70. Er 
is ruimte voor max. 8 cursisten. 
Inschrijven 
Bel 0252-620321 om je aan te melden.  Of stuur een mail 
naar klantenservicenvsbibliotheekhaarlemmermeer.nl of kom even langs in 
de bibliotheek, Schoolstraat 2, 2151AA Nieuw-Vennep. 

mailto:klantenserviceNVS@debibliotheekhaarlemmermeer.nl
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Gratis cursus digisterker 
Tijdens deze cursus leer je hoe je informatie kunt 
vinden en hoe je iets moet aanvragen bij 
bijvoorbeeld de gemeente. Je leert ook omgaan 
met DigiD. De cursus bestaat uit een serie van 4 
lessen.  
Meer info en aanmelden via info@debibliotheekhaarlemmermeer.nl, tel. 
0252-620321 of aan de balie van de bibliotheek. 
 
De krant blijven lezen? 
Veel mensen gaan pas op latere leeftijd 
slechter zien. Dat vraagt veel aanpassing. 
Visio doet onderzoek en helpt bij het vinden 
van de juiste hulpmiddelen. Bijvoorbeeld voor 
lezen, televisiekijken en het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten, zoals koffiezetten en 
de juiste kleren bij elkaar zoeken. Ook biedt Visio ondersteuning bij de 
emotionele verwerking van het slechter gaan zien.Wilt u meer weten of wilt 
u een beroep doen op de diensten van Visio? Kijk dan op www.visio.org of 
bel met de Cliëntenservicelijn 088 585 85 85 
 

 

mailto:info@debibliotheekhaarlemmermeer.nl
http://www.visio.org/
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Zorg en Zekerheid: 
Overheid verlaagt 
maximale 
collectiviteitskorting 
basisverzekering 
Vanaf 1 januari 2020 
wordt de maximale collectiviteitskorting voor de basisverzekering landelijk 
verlaagd. De overheid stelt dat collectiviteitskortingen onvoldoende 
gerechtvaardigd worden door besparingen op zorgkosten. De korting leidt tot 
een hogere kostprijs en wordt hierdoor feitelijk betaald door verzekerden die 
deze korting niet krijgen. Dit is voor Zorg en Zekerheid aanleiding om de 
kortingen die zij geven op de basisverzekering te herzien te verlagen naar 2%. 
De korting op de aanvullende verzekering blijft 7%.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij Zorg en Zekerheid. 
 
Zondagmiddagpodium 
November 
3 november 14.00 uur 
Badhoevedorp Het Dorpshuis  Café-Dansant: dansen op pianomuziek of kijken 
naar de LunaticCountry Dancers.  

10  november 14.00 uur 
Lisserbroek Dorpshuis De Meerkoet 
Stan Put en Wietse Algera met "We 
zullen zijn". 
Deze twee mannen brengen integer en 
muzikaal cabaret. 
 
17 november 14.00 uur 
Nieuw-Vennep Gebouw Pier K 
Een ode aan Cliff and The Shadows met 
tributeband "The Red Stars". 
 
24 november 14.00 uur 
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 
Musicalgroep Si Tu Veux met  Voel de 
liefde en passie met 't Licht in Parijs. 
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Toneelvereniging de Korenbloem 
Op 16 en 17 november speelt de 
korenbloem het  stuk  
Extra hulp op de eerste hulp!  
in de Rustende Jager.  
De oude, vergeetachtige en 
verstrooide dokter Hogenbaum gaat 
met pensioen. Maar eerst moet zijn opvolger ingewerkt worden. 
En dan gebeurt er van alles in het ziekenhuis. 
 
Zaterdag begint de première om 20.00 uur en op zondag begint de 
matineevoostelling om 13.30 uur. Kaarten kosten op zaterdag 10,- euro in de 
voorverkoop en 12,- euro aan de deur. 
Op zondag zijn de kaarten 10,- euro. Kinderkaarten (t/m12 jaar) zijn zaterdag 
en zondag 5,- euro.  
 
Voor de leden van SHZ zijn de kaarten voor zondag 7,- euro. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de Krim en de betaaldag is op  
woensdag 6 en vrijdag 8 november van 10.00 tot 11.30 uur. 
Meer informatie over de inhoud van het stuk is te lezen op de website  
http://www.tvdekorenbloem.nl/ 
 
Doortrappen 
Weet je hoe goed je fietst?  Dat doe 
je tenslotte al zo lang je je kunt 
herinneren. Maar, je wordt ook 
ouder dus vraag je je wel eens af hoe 
lang dat goed, veilig en plezierig gaat. 
Iedereen heeft tenslotte wel eens 
twijfel bij dat lastige bochtje, die 
drukke kruising of dat mulle 
bospad. Eén ding weet je zeker; van 
fietsen naar vrienden of familie, door 
bos of door de stad, zelf trappend of elektrisch, geniet je alleen als je zeker 
op je zadel zit. En dat is eenvoudiger dan je denkt. Met een paar simpele 
maatregelen en oplossingen blijf je doen wat je altijd doet en trap je zeker, 
veilig en plezierig door. Meer weten? Zeker weten.  
Op www.doortrappen.nl vindt u tips over uw eigen veiligheid op de fiets.  
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NIEUWS VAN DE STICHTING SENIOREN SAMEN OP WEG 

 Op dit moment, het moment dat ik dit stukje 
schrijf, schijnt de zon heel even. Wat heb ik dat 
gemist de laatste dagen (weken). Maar ja, het is 
herfst dus dan kun je niet anders verwachten. 
 
Van de stichting niet zo veel nieuws, behalve 
dan dat we nog erg druk zijn met het bestellen 
van de nieuwe bus die in (waarschijnlijk) januari 
volgend jaar door Nieuw-Vennep zal rijden. Heel spannend allemaal.  
Er zijn nog plekken om te adverteren op de nieuwe bus en daarvoor kunt U 
contact maken met de coördinator van de bus onder tel.no: 06 - 33 80 92 47. 
U krijgt dan of Guus of Henk aan de lijn. 
 
Verder ben ik bezig met Haarlemmermeer voor elkaar om nieuwe chauffeurs 
aan te trekken en ook nieuw 
barpersoneel. Dat loopt nog niet 
storm, dus mocht U nog iemand 
weten die heel graag nuttig 
vrijwilligerswerk wil doen??????  
Voor de chauffeurs hetzelfde 
nummer als hierboven en voor de 
barmedewerkers of 
medewerksters kunt U contact 
zoeken met Els Rusman via het 
tel.no van De Krim 0252 – 68 19 
85. 
Onze voorzitter Janny Kooij moet 
in november een operatie 
ondergaan en natuurlijk wensen 
wij haar veel sterkte. Dat zal ook 
zo zijn voor de zieken onder ons. 
VEEL STERKTE. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rietje Stahli  
Secretaris van de Stichting. 

Locatie: 

Nierop te Nieuw-Vennep (Linquenda) 

Woensdag, donderdag en zaterdag 

tussen 09.00 uur en 17.00 uur 

https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=4
https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=4
https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=5
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HIER KAN UW ADVERTENTIE NOG STAAN! 

 

 

 

 

 
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 

  
 
 

 

https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=6
https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=6
https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=7
https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=7
https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=8
https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=8
mailto:p.van.sprang@hccnet.nl
http://www.decvb.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 uur 2e dinsdag van de 
maand Bingo 

Lida vd Veek 
Gré Elshout 

0252-518895 
0252-686768 

 19.30-
23.00 uur 

Bridge competitie 
Website:www.mijnbrid
geclub.nl/BCSHZ  

Jan Gerrits 0252-686249 

Woensdag 09.00-
12.00 uur 

Vrije recreatie*  
Crea 2e en 3ewo. 

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 

Rummikub Leida Verhoeve 0252-686127 

 
 

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 ***   Indien van toepassing: zie artikel elders in dit Nieuwsblad 
 

Stichting Senioren Samen op Weg 

Voorzitter St. SSoW: Janny Kooij (0297-322155) jannykooij@planet.nl  
Telefoonnummer coördinator bus: 06-33809247 
Afspraak maken of afmelden op dezelfde dag: 06-20512531 (chauffeur 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 en Mariska Spikmans:  023-5698868 
pluspuntnieuwvennep@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  

mailto:pluspuntnieuwvennep@meerwaarde.nl
mailto:rkamerli@xs4all.nl
http://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/
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