
1 
 

 

Seniorenvereniging 

Haarlemmermeer Zuid 
(opgericht: 10 december 2015) 

 
Jaargang 5 nummer 2 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nieuwsblad SHZ 
Maart 2020 



        2 

 

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: 
Detje van Rietschoten  
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 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 
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Nelly Fivet (0252-673535) 
Zaaiersstraat  131 
2151 CK Nieuw-Vennep 
fivhog@gmail.com 
 

Alg. bestuurslid/ledenadministratie: 
Hanspeter Schuldt (0252-687231) 
ledenshz@gmail.com 
 
Bestuursondersteuning: 
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http://www.sv-hz.nl/
mailto:me.van.riel@me.com
mailto:lanothea@hotmail.com
file:///C:/Users/jaap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1JHPJ02R/d.jelsma@ziggo.nl
mailto:fivhog@gmail.com
mailto:bdebruijn@san-san.nl
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Informatie vanuit het bestuur:  

Van de voorzitter 

Beste leden en andere lezers. 
 

 Uit ervaring weet ik nu dat de  
zondag,voor mij, de vervelendste en 
saaiste dag van de week is. Misschien is 
dit herkenbaar. Ik heb daar wat aan 
gedaan; sinds kort heb ik het 
zondagmiddagpodium ontdekt, 
georganiseerd door de Stichting 
Meerwaarde. 
Wat kostte het een moeite om daar de eerste keer alleen naar toe te gaan! 
Maar wat veel Vennepers in de zaal! 
 
Wat een feest van herkenning! 
In ons Nieuwsblad vinden jullie regelmatig het programma afgedrukt. 
Selecteer, wat lijkt voor jou aantrekkelijk en heb je niets anders.....ga! 
Vaak een succes, soms een .....tja.... 
Het maakt niet uit, je bent er even uit en je ontmoet mensen. 
Super, dat zoiets in de Haarlemmermeer georganiseerd wordt. Maak er 
gebruik van! 
Dan is, misschien, ook voor jou de zondag niet meer de stilste dag van de 
week. 
 
 
Enne.....heb je nog even moeite om alleen te gaan? 
Dan mag je mij bellen. 
 
Tot ziens! Waar dan ook! 
Margreet van Riel.  
 
Voordat je praat, luister 
Voordat je oordeelt, denk 
Voordat je opgeeft, probeer 
Voordat je doodgaat, LEEF!   
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Beste mensen, 
 
Zoals bij velen van jullie bekend is  
op vrijdag 6 maart 2020 de 
algemene ledenvergadering van de 
Seniorenvereniging 
Haarlemmermeer Zuid gehouden. 
 
Tijdens deze vergadering heb ik als 
penningmeester door middel van 
een beamer de jaarcijfers 2019 
alsmede de begroting voor 2020 
mogen toelichten. 
 
Hieruit blijkt dat wij het afgelopen jaar met een positief saldo zijn 
geëindigd en 2020 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 2020 de inning van de 
contributie (via de automatische incasso) te laten plaatsvinden in de 
maand mei 2020. 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 2020 voor 1 echtpaar € 40,-- en voor 
een lid van de familie € 25,-- per jaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lano Jansen   (penningmeester) 
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Welkom Hanspeter! 
 
Voor de mensen die de 
Algemene Leden- 
vergadering op 6 maart j.l. 
bezocht hebben, is Hanspeter 
Schuldt geen onbekende meer. 
Hanspeter zal de ledenadministratie van Marianne gaan overnemen. 
Wij zijn heel blij met zijn aanbod; past goed bij ons bestuur en hebben alle 
vertrouwen in een prettige samenwerking! 
 
Nelly, Detje, Lano en Margreet. 
 
Vrijwilligers gezocht 
 
Het bestuur is nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers: 
Een coördinator voor het Nieuwsblad. 
Een coördinator voor de spelleiders. 
Iemand die de website kan bijhouden. 
Ambieer je daarnaast een functie in het 
bestuur dan kan dit ook, maar is niet noodzakelijk. 
Wil je informatie over wat deze taken precies inhouden, neem dan 
contact op met een van de bestuursleden. 
 

ACTIVITEITEN SHZ 
 

Erfrecht 
Erfrecht, een belangrijk onderwerp 
voor ouderen. Wat gaat er met ons 
geld gebeuren als er iets gebeurt. 
Wilt u meer weten over erfrecht: 
Vrijdag 17 april om 14.00 uur komt er 
in ons clubgebouw een notaris van  
Meervaart notarissen spreken over 
erfrecht. 
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Fietsen 
Het mooie weer komt er weer 
aan. We gaan allemaal het 
lentezonnetje opzoeken. Dan 
gaan we ook weer mooie 
fietstochten met elkaar maken. 
Noteer vast de eerste datum in 
uw agenda: dinsdag 19 mei. 
De route moet nog wel uitgezet 
worden. 
Hier zoeken we nog een paar vrijwilligers voor. 
Geef u op bij een van de bestuursleden. 
 

Inloopochtend 
 
Woensdag 8 april van 09.30 - 11.30 uur is er 
weer een inloopochtend. 
Gezellig bijpraten onder het genot van een 
kopje koffie en iets lekkers. 
Nieuwe mensen leren kennen of bekenden 
ontmoeten.  
Kom gezellig langs en neem uw 
buurman/vrouw, vriend/vriendin mee. 
 
 

Dagtocht vrijdag 24 april 

Lieve mensen,  

Het is bijna voorjaar en we gaan weer 

fijn een dag op stap, en wel op  

vrijdag 24 april a.s. 

We vertrekken om 8.45 uur vanaf ons 

clubgebouw, dus graag om 8.00 uur 

aanwezig zijn. 
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We gaan naar Ridderkerk, waar we beginnen met 2x koffie of thee met 

gebak. 

Dan gaan we zien hoe chocoladefiguren en bonbons worden gemaakt.  

Nadat u die heerlijke bonbons geproefd heeft, wordt het tijd voor een 

uitgebreide lunch met een fijne kroket. 

Na de lunch gaan we naar Rijsoord. In een oude school is een apart museum 

ingericht. Daar werd op 15 mei 1940 de capitulatie van Nederland getekend. 

Er is een planetarium en een 

observatorium.  Tevens is er een 

tijdmachine, dus het is erg 

interessant allemaal. 

Daarna gaan we weer op huis aan, 

en zullen om ongeveer 17.45 uur 

in Nieuw-Vennep zijn. 

 

De intekenlijst ligt weer in ons clubgebouw: Naam + tel.nr. a.u.b. 

De kosten zijn voor onze leden € 50.- 

Niet-leden betalen € 53.- 

Betaaldagen zijn: vrijdag 10 april en woensdag 15 april. 

Allebei de dagen van 10.00 uur tot 11.30 uur. 

Mocht de tocht door het corona virus onverhoopt niet door gaan dan 

zoeken we later dit jaar een andere datum. 

 

Tot ziens! Nelly 

 

INFORMATIE ZORGCONSULENT 
Stand van zaken onze enquête 
Regiorijder/ Valys 
We zouden na sluiting van onze 
actie nog even berichten over de 
stand van. 
Opmerkelijk was dat we maar een bericht kregen over de Valys en geen 
direct bericht over de Regiorijder. Bij navraag aan de andere 
seniorenverenigingen, was het resultaat bij Haarlemmermeer-Noord 

http://tel.nr/
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hetzelfde als bij ons, bij de KBO kwamen wel enige klachten terecht. Deze 
klachten zijn besproken met de betreffende ambtenaar en iemand van de 
organisatie en deze zijn naar ieders tevredenheid verwerkt.  
We zijn tot de conclusie gekomen, dat onze leden vrijwel geen gebruik maken 
van de Regiorijder aangezien wij en in Hoofddorp een eigen bus hebben. 
Misschien gebruiken onze leden de Regiorijder alleen als ons busje niet rijdt, 
’s avonds en in het weekend. 
Via een lid kreeg ik wel een positieve beleving met de Regiorijder. Ze moest 
een oude dame begeleiden vanuit het zomerpark. De chauffeur had zich bij 
de receptie aangemeld, mevrouw 
was al klaar voor vertrek toen ze een 
sanitair ongelukje kreeg, de 
chauffeur werd gewaarschuwd. Een 
halfuur later was de chauffeur nog 
aanwezig en werd dan ook bedankt 
voor het wachten.  
Mocht u in de toekomst toch 
klachten hebben over het vervoer met de Regiorijder/Valys laat het ons 
weten.  
Ook voor alle andere klachten staan wij voor u klaar. 
 
Bas de Bruijn consulent WMO/Sociaal Domein bdebruijn@san-san.nl    .   
 
 

  

mailto:bdebruijn@san-san.nl
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Puzzel maart 2020 

 
 

BESSIE TURF FEMINISME MOSJE DAJAN 
BIELZEN FEMINISTEN PUNK 
CATWEAZLE FOLKROCK REGGAE 
COLDITZ HENNA ROOTS 
EAGLES INSPRAAK ROSé 
EDDY MERCKX JOOP DEN UYL ZEEZENDER 

 
 

  

De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus 
van gebouw de Krim deponeren vóór 11 mei 2020. 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de puzzel in januari was: eetservies 
De winnaar is geworden: Mevr. Marry van Steeg-Troost 
Van harte gefeliciteerd! 

mailto:redactieshz@gmail.com
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In memoriam 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van  
januari 2020 
Mevr. G.  Boevé Wallet     78 jaar 
Dhr. J.E.H.  Rijlaarsdam     80 jaar 
Mevr. G.T.M.  Eggenhuizen-van den Doel  81 jaar 
 
Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in januari 2020: 
Dhr. en mevr.  Blok- van Spronssen 
Mevr. C.C.A.  Munsterman-Visser 
Dhr. of Mevr. B. van Grootveld 
Dhr. D. de Groot 
Mevr. J.  Staal-Gude 
Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging.  
 

ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES 
 

De Korenbloem: Aan het eind van de regenboog 
Het stuk "Aan het eind van de regenboog", 
geschreven door Hans van Wijngaarden. 
Waar gaat het verhaal over? ... 
Wout weet het zeker. In het oude huis van 
zijn grootvader ligt goud verborgen. Een 
fortuin aan gouden tientjes die zijn opa 
daar in de oorlog heeft begraven om het uit de handen van de bezetters te 
houden. En omdat zijn opa in de oorlog gedwongen was te evacueren en het 
huis daarna verkocht werd, moet die schat nog altijd verborgen liggen onder 
de keldervloer van het huis. Het is gewoon een kwestie van opgraven.  
Alleen …… het huis is na de oorlog verkocht en de huidige eigenares, mevrouw 
Stam, heeft geen idee dat deze kostbare lading in haar woning verborgen ligt. 
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Dus heeft Wout een plan bedacht. Omdat mevrouw Stam tegenwoordig 
kamers verhuurt aan vakantiegangers besluit hij, samen met zijn vrouw en 
dochter, op “vakantie” te gaan. Hij huurt een kamer bij mevrouw Stam en 
pakt zijn gereedschapskist in. Hij gaat zijn schat opgraven! 
 
Maar hoe graaf je de keldervloer uit zonder dat mevrouw Stam en de andere 
vakantiegangers het merken? En wat doe je als blijkt dat de bewuste kelder 
ergens in de voorbije jaren dicht gegooid is? Wout is niet van zijn plan af te 
brengen en start een nachtelijk hak- en breekwerk. Kan hij geheimhouden 
wat hij aan het doen is? Zelfs als hij per ongeluk de waterleiding raakt?  Lukt 
het hem de schat te vinden?  Ligt er echt geluk aan het eind van de 
regenboog? 
 
U gaat het allemaal zien op zaterdag 2 mei om 20.00 uur of zondag 3 mei 
2020 om 13.30 uur in De Rustende Jager.  
Kaarten kosten €10,00 (incl. drankje) in de voorverkoop en €12,00 aan de 
zaal. 
Onze senioren kunnen voor zondagmiddag 3 mei een kaartje kopen voor 
slechts €7,00.  
De inschrijflijst ligt in het clubgebouw. Graag uw telefoonnummer ook 
vermelden.  
Kleinkinderen kunt u onder begeleiding meenemen. Voor hen kost een 
kaartje €5,00. Ook dit is incl. drankje. 
Zondagmiddag gaat de zaal open om13.00 uur. 
Betaaldag is woensdag 22 april van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
Aan de zaal zijn de kaarten €10,00 

 

ZONDAGMIDDAGPODIUM 
APRIL 
5 april 14.00 uur 
Badhoevedorp, Het Dorpshuis 
Presentator en Theatermaker Marc de Hond 
met "Voortschrijdend inzicht". 
13 april 14.00 uur  
Buitenkaag, De Ontmoeting 
Dennis Kivit en Danique Carmen met 
"Hartstocht". 
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19 april 14.00 uur 
Nieuw-Vennep, gebouw Pier K 
Het Aalsmeerse mannenkoor Con Amore met vrolijke klassieke klanken. 
26 april 14.00 uur 
Zwanenburg, Cultureel Centrum De Olm 
Raromski met een uitbundige Balkan Gipsy Nights 
 
De entreeprijs bedraagt € 5,00 en is inclusief een kopje koffie of thee.  
Toegangskaarten kunnen gereserveerd worden op vrijdag van 9.30 tot 11.30 
uur bij Meerwaarde op telefoonnummer 023-5698873. 
Het volledige programma vindt u op de website. 

 

NIEUWS VAN DE STICHTING 

SENIOREN SAMEN OP WEG 
Beste lezers, 
HOERA, HIJ IS ER!!!  WIE, WAT??? 
DE NIEUWE KRIMBUS. 
U heeft hem vast alweer zien rijden 
in uw buurt. Misschien heeft U er 
zelfs al een ritje mee gemaakt. In 
ieder geval Mevrouw Griekspoor, zij 
was de eerste. En echt heel tevreden over het gemaakte ritje. 
Ook ik heb er een ritje in mee gemaakt, en wel op zaterdagochtend  
23 februari. Toen kreeg een gedeelte van de chauffeurs, onder leiding van 
een instructeur, de gelegenheid om de bus “te leren kennen”. Ja een stuk 
groter, en dus het nemen van bochten, inparkeren etc. moet natuurlijk wel 
goed gebeuren. Iedereen was “geslaagd”. 
Zelf was ik nieuwsgierig wat de chauffeurs zoal meemaken tijdens een rit. 
Daar kun je alleen maar achterkomen door zelf mee te rijden. Afspraken met 
mensen die niet thuis blijken te zijn, terwijl b.v. de rollator wel beneden in de 
gang staat. Dan wordt er getelefoneerd en als iemand de telefoon niet 
aanneemt, wordt er later weer gebeld. Net zolang tot de chauffeur weet wat 
er is gebeurd. En dit is maar een voorbeeld. (De chauffeurs gaan er wel vanuit 
dat U even afbelt, als U, door welke omstandigheid ook, niet mee kunt). Dan 
het rijden op zich door Haarlemmermeer Zuid. Vol met hobbels, waar de 
rijstijl ook moet worden aangepast. Grote straten, kleine straten en hele 



 15 

kleine straatjes, waar je niet kunt keren, dus alleen maar achteruit gereden 
kan worden. En dan met een bus die een meter langer is geworden. 
Ik wist natuurlijk dat we een keurkorps hebben, maar MIJN BEWONDERING 
VOOR DE CHAUFFEURS IS ENORM TOEGENOMEN. Niets is ze teveel. Petje af 
hoor. 
Ook zult U zien dat de nieuwe bus vol geplakt is met reclames, waar Guus 
Hollinger en Henk Doeleman voor hebben gezorgd. Er zijn in Nieuw Vennep 
heel veel bedrijven die het een eer vonden op de Krimbus genoemd te 
mogen worden. En daar zijn we blij mee en trots op. Het sociale gevoel van 
deze bedrijven om mee te werken aan het vervoer voor onze senioren!! 
Bedrijven in Haarlemmermeer-Zuid: jullie verdienen een pluim!! 
Dus: wat houdt U tegen om U te laten rijden. Bel onze coördinator via 
telefoonnummer 06-33809247 Lang wachten om opgehaald te worden is er 
niet bij. Dat alleen al is het verschil met veel ander vervoer. Ik ben trots op 
wat wij al 20 jaar met veel plezier en professionaliteit, en vrijwillig doen voor 
de Senioren.  
Wij hopen U dan ook te mogen ontmoeten in DE KRIMBUS. 
Met vriendelijke groet, 
Rietje Stahli Secr. St.SSoW  (Stichting Senioren Samen op Weg) 
 

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. 
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 De cursus gaat plaatsvinden in het gebouw van “ DE JEUGD VAN GISTEREN” 
in Hoofddorp, en zal zijn op: 
 woensdag 6 mei en woensdag 27 mei 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 coördinatoren 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
https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=6
https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=6


 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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@


        18 

Activiteiten gebouw“DeKrim”  
Eugénie Prévinaireweg 63; 2151BB 
Nieuw-Vennep (tel. 0252- 681985) 
Beheerder: Els Rusman 
(privé0252675713) 

 

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). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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,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 13.30-
16.30 uur 

Klaverjassen 
competitie 

Toos van 
Houten 

0252- 686291 

 
 
 

13.30- 
16.30 uur 
13.30- 
16.30 uur 

Biljartclub 
 
Rummikub 

 
 
Leida Verhoeve 

 
 
0252-686127 

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 

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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