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Voorwoord
Beste mensen, lezers SHZ nieuws.
Dit is na vele jaren mijn laatste voorwoord. Verscheidene onderwerpen zijn
hier gepasseerd.
Nu even aandacht aan het nieuwe jaar wat voor ons staat.
Allereerst mag ik namens het bestuur, u en allen die u dierbaar zijn, een
voorspoedig en vooral een gezond 2017 wensen.
Op 6 januari hebben we mooie nieuwjaarsbijeenkomst gehad, leuke opkomst
van leden, genodigden en belangstellenden.
Ik ben verheugd dat ik daar, naast de normale nieuwjaarswens de
mededeling mocht doen dat we een nieuwe bestuurder a.i. in ons midden
hebben opgenomen met het doel mijn functie over te nemen. Na het
noemen van de naam Margreet van Riel, werd zij met applaus begroet. Dat
doet mij toch goed dat ik na alle perikelen de vereniging kan achterlaten met
een volledig goed bestuur.
Het moet uiteraard nog wel bekrachtigd worden door de jaarlijkse
ledenvergadering op 17 februari 2017.
Daar zal ik dan gelijktijdig afscheid nemen als bestuurder. Ik zal wel nog IT
activiteiten blijven verrichten met het administratieprogramma ten behoeve
van de ledenadministrateur en penningmeester.
Ik geef hiermee aan dat ik op een waardige wijze afscheid wil nemen.
Ik kijk terug op een mooie tijd bij de ANBO en nog mooier de periode na de
oprichting van de huidige Seniorenvereniging. Kijkend op de successen die
we daar gezamenlijk hebben neergezet, met nu al 1100 leden. Een vereniging
waar we eigen baas zijn en geen hogere organen boven ons hebben staan.
Daarmee staan we ook volledig ten dienste van onze leden en daarmee de
activiteiten.
Het gaat me aan het hart dit te moeten verlaten.
Ik wil u allen hartelijk danken voor de steun en het vertrouwen en om op
deze wijze hier afscheid van u te nemen. En zij die naar de ledenvergadering
komen kan ik het daar persoonlijk nog doen.
Ik blijf me inzetten voor het totale seniorenbelang.
Het ga u goed en we zullen elkaar ongetwijfeld nog tegen komen.
Winkelend of vanuit andere activiteiten of wat ook, in en om Nieuw-Vennep
Een warme groet
Piet van Sprang.
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Informatie vanuit het bestuur:
Algemene Ledenvergadering.
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene
ledenvergadering van SHZ op vrijdag
17 februari 2017 in gebouw “De Krim”,
Eugénie Prévinaireweg 63, Nieuw-Vennep.
Vanaf 14.15 uur bent u van harte welkom.
De vergadering begint om 14.30 uur.

Agenda.
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
6.

7.
8.

9.
10.

Opening
Ingekomen stukken/ mededelingen
Goedkeuren notulen van A.L.V. d.d.. 8 APRIL 2016.
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag 2016 penningmeester
Begroting 2017
Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend : a. Voorzitter dhr. P. van Sprang
b. Secretaris mevr. E. Witterland
Kandidaten kunnen zich opgeven tot 10 dagen voor de vergadering.
Benoeming kascontrole commissie
Verkiezing kascontrole commissie
Aftredend volgens rooster: Dhr. F. Witterland
Dhr. V. Menschik (reserve 2016) neemt automatisch de plaats in van
F. Witterland voor 2 jaar.
Mevr. J.Kooij blijft nog 1 jaar aan.
Gevraagd: nieuwe (reserve) kandidaat
Rondvraag
Sluiting

Na de sluiting van de vergadering is er gelegenheid om onder het genot
van een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten.

5

Notulen Algemene Ledenvergadering SHZ 2016
d.d. 8 APRIL 2016.
Aanwezig : De heren Piet van Sprang voorzitter en Lano Jansen
penningmeester. De dames Ellie Witterland 1e secretaris, Rietje Stahli 2e
secretaris en Nelly Fivet, bestuurslid reizen en 73 overige leden volgens de
presentielijst.
Afwezig : met kennisgeving: mevr. J Terpstra, dhr. en mevr. Aartsen,
mevr. I. Slikkerveer en dhr. G. Duwel.
1. OPENING/VASTSTELLEN AGENDA.
Voorzitter van Sprang heet namens het bestuur een ieder welkom en
memoreert aan het feit dat het al weer een aantal maanden geleden is
dat het bestuur hier met 160 belangstellenden zat voor de extra en laatste
ledenvergadering van de ANBO Haarlemmermeer Zuid.
Vandaag een hartelijk welkom aan de 73 aanwezigen. (volgens de
presentielijst)
Gelukkig zijn wij nu niet met zo’n groot aantal. De beheerder van het
gebouw Els Rusman heeft te kennen gegeven dat maximaal 80 personen
toegestaan is.
Op Koningsdag heeft het bestuur gekozen voor een vrije dag en staan wij
niet op de Oranjemarkt daarentegen willen wij op 28 Mei as. op
uitnodiging van de 60-jarige Dorpsraad, wel meedoen aan de feestelijke
activiteiten en gaan ook een kraam aanvragen.
Ondanks een zware periode blijven wij ons inzetten voor de senioren uit
de Regio.
De voorzitter verklaart hiermee de vergadering geopend.
Wij zijn een seniorenvereniging met veel leden op hoge leeftijd. Ook
vanuit dit gegeven hebben wij een aantal overlijdensgevallen
geregistreerd sedert de periode van inschrijving en oprichting.
Genoemd zijn:
Dhr. H. Bogers; Dhr. J.E. Korte; Dhr. P.A. Wingerder; Mevr. M. de Smit –
Gouloze; Mevr. G.P.F. van der Werf -de Boer
Daarnaast zijn er ons in de ANBO periode ook leden ontvallen, maar deze
kunnen wij niet bij naam noemen.
Er wordt verzocht om, zo mogelijk, te gaan staan om in een moment van
stilte de ons ontvallen leden te gedenken.
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2. BESTUURSSAMENSTELLING
Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter Piet van Sprang
Penningmeester Lano Jansen
1e Secretaris Ellie Witterland
2e Secretaris Rietje Stahli
Bestuurslid reizen Nelly Fivet
De Ledenadministratie wordt ingevuld door Marianne Vermeij.
In één woord noemt de voorzitter tevens de vele vrijwilligers ,op welk
gebied dan ook, waar een vereniging van afhankelijk is. Frank Witterland
wordt bedankt voor de activiteiten die hij in het begin heeft verricht voor
het verwerken van de opzeggingen ANBO en inschrijvingen SHZ samen
met Marianne Vermeij.
Bij de oprichting van een vereniging wordt een bestuur vastgesteld
onmiddellijk na goedkeuring van de Statuten door de oprichters. Maar
voorzitter v.Sprang vraagt heel democratisch of de leden er bezwaar
tegen hebben om met genoemd bestuur verder te gaan. Geen bezwaar.
Besluit : doorgaan met huidige bestuur.
Vraag uit de vergadering : Hoe lang is de zittingsduur in het bestuur.
Antwoord. 4 jaar.
De voorzitter geeft aan dat er nog een rooster van aftreden zal worden
opgesteld, waarvan akte.
3. INGEKOMEN STUKKEN.
Buiten de 5 afmeldingen zijn er geen ingekomen stukken.
4. MEDEDELINGEN.
Sedert de vergadering van 13 November 2015 en de oprichting bij de
notariële akte van 10 December 2015 zijn wij uitgegroeid tot een
vereniging van nu 1060 leden. Totdat wij de eerste contributie ontvingen
hebben wij moeten teren op de giften verkregen uit de vergadering van
13 November. Alle lopende verplichtingen hebben wij veelal nog
doorgeschoven naar de ANBO -regio om te laten betalen van onze
geannexeerde gelden. Overige financiële zaken worden behandeld in punt
7 van de agenda.
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Meegedeeld wordt dat alle activiteiten gewoon door blijven gaan nu
onder de vlag van SHZ. In de Gemeente Haarlemmermeer zijn 3
seniorenverenigingen opgericht, nl. SHZ, Senioren vereniging
Haarlemmermeer Noord, waarmee wij heel goed overleg hebben en
Senioren vereniging Zwanenburg .
Binnen de gemeente, met name bij de wethouders, zijn we geaccepteerd
en in het overleg opgenomen.
Dit wordt nog in de toekomst uitgebreid met een overkoepeling van de
Seniorenraad Haarlemmermeer die we ook gezamenlijk proberen nieuw
leven in te blazen.
De activiteiten zoals genoemd in de activiteitenkalender lopen goed en
worden gehouden onder beheer en supervisie van de SHZ. Een van de
zaken die onder verantwoording van de Stichting Senioren Samen op Weg
(SSoW) worden gedaan is de KRIM -bus en Piet geeft Nico van Vierzen de
coördinator van de bus het woord. Nico geeft aan dat de ritten
teruglopen. De ouderen van nu zijn nog veelal bij machte om zelf te
chaufferen.
Nelly Fivet: De inschrijving voor het reisje, gepland op vrijdag 29 April as.
loopt niet goed. De reis gaat naar Purmerend alwaar een tin fabriek en de
school van Dik Trom worden bezocht Vraag: wat gebeurt er met het
inschrijfgeld als het niet doorgaat. Antwoord: Dan wordt het geld
teruggestort.
Net voor Pasen hebben de leden het nieuwe Nieuwsblad SHZ ontvangen.
Veel lovende reacties gehad.
De lovende woorden moeten doorgeschoven worden naar Maarten
Aartsen. In eerste instantie heeft hij de nieuwsbrief ontworpen met het
daarop staande logo. De voorkant en de aankleding en de indeling van de
artikelen met de bijgevoegde plaatjes is ook het werk van Maarten. Het
mooie van de voorkant is juist dat men vaak zit te puzzelen waar wat is. Er
wordt weer gewerkt aan een volgende uitgave waarin mogelijk ook weer
advertenties worden opgenomen om de kosten van het full color blad
laag te houden.
Reactie uit de vergadering : De puzzel wordt gemist. Hopelijk wordt ook
weer het rooster van de Zondagmiddag podium gepubliceerd in het
nieuwsblad?
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5. CHRONOLOGISCH OVERZICHT van de gehouden vergaderingen,
voorafgaande aan de oprichting van de Seniorenvereniging SHZ,
opgemaakt door E.Witterland werd voorgelezen door mevr. M.Stahli.
Geen op -en/of aanmerkingen.
6. BESPREKING STATUTEN EN VASTSTELLEN H.H. REGLEMENT.
10 December 2015 werden de Statuten door de notaris bekrachtigd.
Op de vraag van dhr. C. Buis of de Statuten openbaar zijn antwoordt de
voorzitter: natuurlijk zijn zij openbaar en degenen die ze willen
ontvangen, graag even hun e-mail adres opgeven en ze worden U
toegestuurd.
Een exemplaar van de Statuten en het H.H. reglement komen ook te
liggen in het Krim -gebouw ter inzage.
De voorzitter vraagt goedkeuring van het vaststellen van het H.H.
reglement, ingevolge artikel lid 2 van de statuten. Door middel van een
applaus geven de leden hun instemming.
7. VERSLAG PENNINGMEESTER
Via de beamer werd een overzicht getoond van de begroting van 2016.
Vraag : De vraag was of het bedrag van € 7.000,-- voor de huur toereikend
was?
Antwoord L.Jansen:het gaat om de netto huurprijs. Onderhoud gebouw,
gas en licht is niet bij de huurprijs inbegrepen.
Nog een vraag; wat is er met ons deel van de ANBO -gelden gebeurd?
Antwoord: Dat geld ( €4.000--) hebben wij toch nog voor een groot deel
kunnen verhalen bij de ANBO middels ingediende nota’s die betaald
moesten worden.
F. Witterland: in hoeverre is de gemeentelijke subsidie afhankelijk van
de financiële middelen die een vereniging bezit?
Antwoord: Lano Jansen zegt dat elke vereniging enige reserves mag
bezitten maar weet niet precies hoeveel;
De voorzitter vult aan dat de hoogte gelijk is aan de totale jaarcontributie,
Marianne Vermeij stelt dat inderdaad reserves en voorzieningen mogen
worden gevormd mits er een oormerk aan zit.
Hierna geeft ook Charles v. Helden nog een uitleg hoe hij het al jaren heeft
moeten doen ten tijde van de ANBO, weer anders dus. Kortom, veel
antwoorden, weinig tot geen duidelijkheid voor de vraagsteller.
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De penningmeester zal een en ander nog goed uitzoeken hoe het precies
zit.
2e vraag: is de post nieuwsbrief niet wat aan de hoge kant t.o.v. vorige
jaren?
Antwoord: Lano Jansen geeft aan dat het maar een begroting is en dat
volgend jaar alles beter kan worden weergegeven
Geen op-/en of aanmerkingen meer.
De begroting is met algehele stemmen goedgekeurd.
8. BENOEMING KAS CONTROLE COMMISSIE.
De kascontrole kandidaten uit de oude situatie waren:
Mevr. H. Aartsen, voor 2 jaar
Dhr. F. Witterland 1 jaar als invaller
Mevr. M. Ebell als reserve.
De nieuwe kascontrole commissie wordt nu voorgesteld en
aangenomen:
Voor 1 jaar dhr. F Witterland
Voor 2 jaar mevr. J. Kooij
Reserve: dhr. V. Menschik
9. RONDVRAAG
Vraag uit de vergadering : Hoe zit het met de kortingen bij de
zorgverzekeraars?
Antwoord: P.v.Sprang geeft uitleg van de kortingen bij de
ziektekostenverzekeringen. Er is alleen een contract met Zorg&Zekerheid,
en zij zullen ook aan het eind van het jaar met informatie komen.
Met andere zorgverzekeraars zal nog worden onderhandeld over een
kortingscontract.
Frans Kwint : Bedankt het bestuur voor de geruisloze overgang van ANBO
afdeling naar de nieuwe vereniging SHZ. Voorts stelt hij ook een vraag
over het boekje, mede in verband met het ontbreken van advertenties
Antwoord : de voorzitter geeft uitleg over het drukken van het boekje wat
mede, vanwege de prijs, tegenwoordig via internet wordt besteld bij
Drukdeal.nl. Hij rekent voor dat het laatste boekje slechts € 0,31 per
boekje heeft gekost.
Het is wel de bedoeling dat in de komende boekjes weer ruimte zal
worden gemaakt voor adverteerders.
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Frans Kwint vraagt eveneens waarom staat het Verenigingslogo niet op
de buitengevel maar wel de naam De Krim die door de SHZ leden vorig
jaar is gekozen.
Antwoord voorzitter : “de vraag ligt momenteel wat gevoelig maar er
wordt op teruggekomen”.
Dhr. V. Menschik: vraagt of er extra boekjes worden gedeponeerd in de
Westerkim en “ in ’t Zomerpark”
Antwoord: voorzitter stelt dat het inderdaad reeds gebeurt zo ook bv. in
wachtkamers van artsen e.d.
Mevr. J. van Leeuwen: miste in het boekje het programma van het
Zondagmiddag podium.
Antwoord: voorzitter: er wordt naar gestreefd om het weer te
vermelden.
Dhr. B. de Bruijn: geeft enige uitleg over 2 belangrijke zaken, namelijk:
PGB bij regie nog in eigen hand: dan krijg je maximaal 2½ uur per week
en een voucher van € 10,-- per uur. De bijzondere bijstand kan je
aanvragen bij de Gemeente indien je voldoet aan bepaalde eisen hiervoor,
echter deze bijzondere hulp geldt maar tot 31 december 2016.
PGB indien de regie niet meer in eigen hand : dan krijg je in de meeste
gevallen maximaal 3 uur per week hulp in de huishouding, tevens met een
eigen bijdrage aan het CAK (Centraal administratie Kantoor), afhankelijk
van de hoogte van je inkomen.
Nadere inlichtingen hierover is te verkrijgen bij dhr.B. de Bruijn.
Hij roept de mensen op als zij hiermee te maken krijgen en het een
probleem is: neem dan contact op met hem.
Einde vergadering 16.00 uur.
Na afloop volgde nog een gezellige nababbel onder het genot van een
drankje met warme en koude hapjes.
Opgemaakt : Ellie Witterland ,
Nieuw Vennep, 12 april 2016.
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Bestuursmededeling.
Gezien het feit en de mededeling dat Piet van Sprang op de ledenvergadering
van 17 februari 2017 aftreed als voorzitter/bestuurder, heeft een aantal
maanden geleden een SHZ-lid gevraagd om informatie betreffende deze
functie, met mogelijke ambitie deze te vervullen.
Daarna heeft betrokkene enkele bestuursvergaderingen meegemaakt, om
nader kennis te maken met de bestuursleden, de sfeer en zaken die spelen
binnen de vereniging.
Nadat zij zich bereid had verklaard om een bestuursfunctie te willen
bekleden hebben we als bestuur besloten om haar aan te stellen als
bestuurder ad interim. Dit met de bedoeling om haar op de ledenvergadering
voor te dragen met het doel de functie van voorzitter op zich te nemen.
Mogen we aan u voorstellen mevrouw Margeet van Riel-Groot. SHZ lid
vanaf het eerste uur. Margreet heeft naar onze mening de kennis en ervaring
om deze klus te klaren.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst is zij voorgesteld aan de aanwezig leden en
bezoekers.
Aan de komende ledenvergadering van 17 februari 2017, zullen we de leden
vragen om deze aanstelling te bekrachtigen.
Namens bestuur SHZ

Vacatures bestuur
In verband met het aftreden van de voorzitter Piet van Sprang en de
secretaris Ellie Witterland ontstonden er 2 vacatures. Gedurende een
aantal maanden bezoekt Margreet van Riel-Groot op uitnodiging de
bestuursvergaderingen en zij heeft inmiddels te kennen gegeven het
voorzitterschap te ambiëren. Dit betekent dat het bestuur haar ad-interim
heeft benoemd.
Ook is in die periode Marianne Vermeij (ad interim) het bestuur komen
versterken. Naast de ledenadministratie heeft ze bemoeienis met het
Nieuwsblad, de facebookpagina en zijdelings ook met de website.
Dit betekent dat we op zoek zijn naar een persoon die het leuk vindt het
secretariële deel op zich te willen nemen.
Ook vindt het bestuur het wenselijk het totale bestuur uit te breiden naar
7 personen.
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In de eerste bestuursvergadering na de Algemene Ledenvergadering
worden de taken precies verdeeld.
Tot 10 dagen voor de Algemene Ledenvergadering kunt u zich als
bestuurslid opgeven bij de secretaris.

Van de penningmeester
Op de 1e plaats wens ik jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 toe.
Dit om met de deur in jullie huis te vallen!
Verder kan ik jullie meedelen, dat nu ik ruim 1 jaar penningmeester van de
SHZ ben, deze taak nog steeds leuk vind.
Het afgelopen jaar ziet er financieel niet slecht uit en tijdens de
jaarvergadering zal ik de jaarcijfers toelichten. Ik kan u nu al meedelen dat er
in 2016 een paar financiële meevallers zijn geweest zoals een bijdrage van de
Rabobank van ruim € 1.000,-- alsmede een bijdrage vanuit Het
Meerlandenfonds 2016 van € 250,-Verder zijn de contributies van alle leden in 2016 tijdig ontvangen. Voor wat
de overige inkomsten betreft ben ik trots op alle vrijwilligers van de sjoelclub,
de bridgeclub, de klaverjasavonden, de bingo’s en alle andere activiteiten die
ervoor gezorgd hebben dat er kostendekkende activiteiten zijn verricht.
Zonder deze vrijwilligers kunnen deze activiteiten niet worden aangeboden!
Dus nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet het afgelopen jaar.
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 zal ik (in overleg) met de overige bestuursleden voorstellen in 2017 de
inning van de contributie te laten plaatsvinden in de maand mei 2017. In
deze maand hebben velen onder ons het vakantiegeld ontvangen. Hierdoor
zal de schade dan beperkt blijven.
Hopelijk zie ik u allen op de komende algemene ledenvergadering op vrijdag
17 februari 2016 in De Krim
Met vriendelijke groet, Lano Jansen

Vacatures Website en redactie Nieuwsblad
Maarten en Hennie Aartsen hebben te kennen gegeven te stoppen met de
ontwikkeling en onderhouden van de website en met de redactie van het
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Nieuwsblad. Frank van der Pluijm heeft zich aangemeld om de website
over te nemen.
Voor het Nieuwsblad zoeken wij nog iemand die samen met Marianne
Vermeij het Nieuwsblad inhoud en vorm wil geven.
Alvast vanaf deze plaats wil het bestuur Maarten en Henny heel hartelijk
bedanken voor de energie en de tijd dat zij er, zo vele jaren, in hebben
gestopt.

Coördinator verspreiden Nieuwsblad gevraagd
Het bestuur is op zoek naar iemand die het leuk
vindt om de verspreiding van het Nieuwsblad te
coördineren.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie
over wat dit precies inhoudt?
Bel 0252-624721 of mail naar
ledenadmin@sv-hz.nl (Marianne Vermeij)

Gulle gift van Meerlandenfonds
Na verzoek om een gift voor een
activiteit voor onze vrijwilligers is
dit initiatief daarbij opgevallen en
heeft het bestuur van het
Meerlandenfonds besloten de
SHZ een tegemoetkoming in de
kosten te geven van €250,00.
Onze penningmeester mocht deze
gift op 8 december 2016 in
ontvangst nemen.
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Wijzigingen: van Meertaxi naar Regiorijder (1 januari
2017)
(WMO wijziging per 1 januari 2017)
Met ingang van 1 januari 2017 is de Meertaxi opgehouden te bestaan en
wordt het collectief vervoer voortaan uitgevoerd door Regiorijder. Dit is
een regionale vervoercentrale en is een samenwerking tussen
Haarlemmermeer, IJmond en Kennemerland. Regiorijder wordt
uitgevoerd door Conexxion i.s.m. vijf taxibedrijven.
De belangrijkste wijzigingen voor inwoners van Haarlemmermeer zijn als
volgt:
- Er wordt niet langer afgerekend in zones maar in km, net als in het OV.
- De kosten gaan gemiddeld 20% omhoog. Dit komt omdat het tarief in
Haarlemmermeer al sinds 2008 niet geïndexeerd is en daarmee veel
lager lag dan in de rest van de gemeenten.
- De scootmobiel mag niet meer mee bij ritten korter dan 4 km.
- Het kilometer-budget wordt 1500 kilometer per jaar. Meer kilometers
kunnen altijd aangevraagd worden; een consulent zal dan per
individuele situatie beoordelen of de aanvraag wordt gehonoreerd.
Telefonisch kunnen ritten geboekt worden bij RegioRijder 0900 - 9343
Alle huidige pashouders die de laatste 2 jaar met Meertaxi gereisd
hebben, ontvingen rond 10 december 2016 hun nieuwe pas van
Connexxion plus de brochure.
Wenst u meer informatie? Bel telefoonnummer 0900-9343 of bezoek de
website https://www.regiorijder.nl/

Activiteiten verslagen:
Kerstdagtocht Duiven.
Kerstmiddag 2016
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Activiteiten SHZ
Creamorgen
Ook de komende maanden ontvangen Marja
Hartgerink en Loes Hildering u graag op de 2e, 3e en
4e woensdag van de maand van 10.00 –12.00 uur. Er
worden diverse kaarten gemaakt (o.a. felicitatie- en
beterschapkaarten). De kaarten worden gemaakt
onder het genot van een kopje koffie/thee, die altijd
heerlijk smaakt omdat er heel wat afgepraat wordt
tussen het knippen en plakken door.
De kosten van deze morgen zijn € 4.00 (en dan is de koffie gratis).
Deze activiteit loopt t/m april 2017.

Activiteiten andere organisaties
Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer
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29 januari 14.00
uur Hoofddorp
De Jeugd van
Gisteren
Vrolijke
klezmermuziek
door het ensemble
Aggenebish
12 februari 14.00
uur Lisserbroek
Dorpshuis De
Meerkoet,
Krabbescheerstraat 1
Flamencokoor Coro del Campo zingt en danst het programma ‘Ya huele a
primavera’
19 februari 14.00 uur Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K
Laat u betoveren door de kunsten van Roy’s Magic Theater
12 maart 14.00 uur Buitenkaag De Ontmoeting, t.h.v. Hoofdweg 2036
Vrolijke liederen van de zangers van Waterwijs
19 maart 14.00 uur Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K
Philip Paar met ‘Tour de Toon’, mooie liedjes van Toon Hermans
De entreeprijs bedraagt € 5,00 en is inclusief een kopje koffie of thee. Alle
voorstellingen beginnen om 14.00 uur. Kaarten zijn zolang de voorraad
strekt verkrijgbaar aan de zaal vanaf 13.30 uur. Reserveren van
toegangskaarten en vervoer met de Meertaxi is mogelijk op vrijdag van
9.30 tot 11.30 uur bij MeerWaarde op telefoonnummer 023-569 8873.
Ook voor meer informatie kunt u op dit tijdstip terecht. Als
uitwijkmogelijkheid kunt u ook een e-mail sturen naar
zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl. Gereserveerde kaarten dienen op
de dag van de voorstelling vóór 13.45 uur afgehaald te worden. Dit geldt
niet voor bezoekers die met de Meertaxi komen.
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Winterpuzzel woordzoeker
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ERWTENSOEP
KRUIK
SKIEEN
VORST
GLAD
LANGLAUFEN
SLEE
WANTEN
GLUHWEIN
MUTS
SNEEUW
WINTER
IGLO
OORWARMERS
SNOWBOOTS
WINTERJAS
IJS
SCHAATSEN
TRUI
WINTERPRET
IJSBAAN
SJAAL
VLOK
WIT
KOUD
De oplossing kunt u mailen naar ledenadmin@sv-hz.nl of in de brievenbus
van gebouw de Krim deponeren.
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van €10.00
bekend gemaakt.
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OPFRISCURSUS.
Zoals U allen beloofd onderstaand de data voor de voorjaars-opfriscursus.
U weet wel, de cursus voor senioren die iets aan hun kennis willen doen
v.w.b. het autorijden, en de kennis van de theorie die daar bij hoort. In de
afgelopen jaren is gebleken dat dit voor velen heel belangrijk is geweest.
De nieuwe cursus gaat plaatsvinden op woensdag 26 april 2017 en
woensdag 31 mei 2017. Wilt u deelnemen: dan dient U wel BEIDE DAGEN
aanwezig te zijn.
U kunt zich bij mij opgeven, via mijn email adres: mc.stahli@quicknet.nl
onder vermelding van uw naam, adres, tel. nummer en geboortedatum. Ik
zal zorgen dat de coördinator in Hoofddorp al uw gegevens krijgt en via
hem hoort U hoe laat U beide dagen aanwezig dient te zijn bij de
Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord in Hoofddorp.
Geeft U zich s.v.p. zo snel mogelijk op want bij de vorige data bleek dat de
cursus al heel snel vol was.
Vriendelijke groet,
Rietje Stahli.
In memoriam:
Met oprechte excuses, allereerst een rectificatie. Ten onrechte is dhr. J.W.
Wesselius op deze plaats genoemd. Hij is niet overleden maar verhuisd en
woont in het Kloosterhof in Aalsmeer. Hij is erg gesteld op bezoek.
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van
november 2016:
Mevr. M.J.H. Schrama-Kruijff
Dhr. M. Vastenhout
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85 jaar,
83 jaar

27-11-2016
12-12-2016

Informatie van de zorgconsulent.
Terugblik en toekomst sociale problemen
Allereerst ben ik blij dat ik ook in 2016 weer veel cliënten geholpen heb, met
positieve resultaten. Het waren er wel meer dan in het jaar daarvoor.
Ook positief is het dat de gemeente beter luistert en reageert.
Zo is er ook dit jaar weer een goede zorgverzekering voor de mensen met
een laag inkomen.
Alleen wat de huishoudelijke hulp, voor ons ouderen, betreft is onze
gemeente, naar mijn inzicht, niet zo sociaal als bijvoorbeeld Amsterdam. Ze
denken wel dat ze het zijn want de voucher, die eind 2016 zou verdwijnen,
blijft dit jaar nog tot 31 maart volgens een brief van de gemeente die u
ontvangen heeft. Alleen niet voor max. 2,5 uur/week maar voor €1,75
uur/week. Dat betekent als u 2,5 uur heeft u 0,75 uur het volle tarief van +/€ 22,50 per uur aan uw zorgverlener moet betalen. Of genoegen nemen met
minder uren.
In afwijking van bovenstaande brief, las ik in HC Nieuws van 5 januari dat de
zorgverleners een afspraak met de gemeente gemaakt hebben dat de
voucher tot en met 30 juni niet veranderd wordt.
Misschien krijgt u binnenkort wel een nieuwe brief hierover van de
gemeente.
U heeft nu naast de voucher nog bijzondere bijstand voor het restbedrag,
voor deze gevallen vind ik dat de bijzondere bijstand aangepast dient te
worden. Hierover zal ik met de gemeente contact opnemen waarover later
bericht. Eindigt uw bijzondere bijstand vóór 30 juni moet u tijdig, +/- 4
weken, een nieuwe aanvraag doen, waarbij ik u natuurlijk kan helpen.
Als u tot de bovenstaande groep behoort en u dreigt uw regie over uw
huishouding te verliezen, kunnen wij samen een nieuw keukentafelgesprek
aanvragen bij de gemeente.
Een belangrijke mededeling:
Als u aan het CAK, centraal administratie kantoor, in 2016 per 4 weken een
eigen bijdrage moest betalen, kan u nadat u de 13de perioderekening heeft
ontvangen deze rekeningen indienen bij uw zorgverzekering, in de meeste
gevallen krijgt u het bedrag terug tot een, in uw polis vermeld bedrag. U
moet wel de kopieën van de rekeningen meesturen. Als u het moeilijk vindt
dit zelf te regelen sta ik natuurlijk voor u klaar.
Bas de Bruijn (0252)860080 062183507 email bdebruijn@san-san.nl
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Nieuws van de Stichting Samen op Weg.
4e Krim-buspraat en nieuws
Nico vertelt
Als u deze leest zijn we de kerstdagen en de
jaarwisseling al bijna vergeten, toch wil ik u
namens alle chauffeurs een voorspoedig en
gezond 2017 wensen.
Via de Krimbus en in telefoongesprekken heb ik na het verschijnen van de
laatste editie van het Venneps Nieuwsblad heel wat steunbetuigingen
ontvangen. Het artikel over een mogelijk slechte relatie tussen de
Stichting en de SHZ en het noemen van mijn naam daarin door de
redactie, geeft het niveau aan van de publicist en de
informatieverstrekker. Graag laat ik u weten dat ik ver boven deze wijze
van publiceren en communiceren sta en het dus hierbij zal laten.
Mijn taak als coördinator van de Krimbus en onderhoud van De Krim wil ik
zo goed mogelijk uitvoeren als vrijwilliger. Het vervoer van u en vele
andere 50-plussers in onze regio wil ik zo soepel mogelijk laten verlopen
met behulp van de 10 chauffeurs en het gebouw De Krim en omgeving zo
goed als mogelijk te onderhouden met enkele vrijwilligers.
Rietje Stahli (PR bestuurslid van de SSoW) had eind oktober geprobeerd
de burgemeester een ritje mee te laten maken met de Krimbus, maar zijn
agenda was al overbeladen, maar het lukte om een wethouder hiervoor te
enthousiasmeren. Op 10 november jl.
haalde de Krimbus met 2 passagiers
wethouder Marjolein Steffens- v.d.
Water thuis op om haar naar de
‘Infomarkt voor Senioren’ te brengen.
Gezellig kletsend onderging zij de rit
naar Pier K, waar zij voor de bus poseerde met de chauffeur en passagiers
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die naar de Sociëteit gingen. Zowel Rietje als ik hebben tijdens deze
informatiemarkt folders van de Krimbus uitgedeeld, die ook in de stand
van SHZ te krijgen waren. Soms verbaast het je dat men de bus niet kent
en ook niets weet van de mogelijkheden van het gebruik.
Attentie Als er een activiteit is van de SHZ, zoals busreisjes, etentjes in de
Rustende Jager of iets dergelijks en er ’s morgensvroeg of later op de
avond, mensen thuis gehaald en weer teruggebracht willen worden, bel
mij dan en we proberen het voor u te regelen, ook als het op een zaterdag
is.
Krimnieuws
Het is fijn te horen dat veel van onze zaal gebruikers de nieuwe stoelen
een verbetering vinden t.o.v. de oude plastic stoelen en tevreden zijn met
de prachtige PVC vloer.
Wederom is de fietsenstalling onderhanden genomen door Huub
Duivenvoorden en glimt hij weer als een spiegel. De Kerstversiering van de
Krimzaal heeft i.s.m. twee vrijwilligers van SHZ ook dit jaar weer het
gewenste resultaat opgeleverd. Een defecte koelkast moest helaas
vervangen worden, wat met de leverancier niet zonder problemen
verliep. Mocht u wel willen helpen om het gebouw schoon te houden, Els
Rusman zoekt nog versterking voor haar schoonmaak ploegje.
Nico (buscoördinator)
DE en Perlapunten
Ik wil in bijzonder de mensen die DE- en
Perlapunten hebben gespaard heel
hartelijk bedanken. We hebben er hele
mooie cadeaus voor kunnen halen. Wilt u
s.v.p. voor ons blijven sparen en vragen of
de buurvrouw, vrienden of familie ook nog punten in de la hebben liggen. Wij
zijn er ontzettend blij mee. Het komt allemaal ten goede aan de ouderenbus.
Tevens zijn er in de Krim nog altijd eigengemaakte kaarten,
cadeauenveloppen , bed/ huissokken, babyvestjes en sjaals te koop.
Veel groetjes,
Addy van Breen
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De Computerclub met 33 jaar ervaring
Voor: Cursussen, lezingen en ondersteuning
Oplossen van computerproblemen
Maandelijks uw clubblad
Maandelijkse bijeenkomst in het Trefpunt
Voor info www.decvb.nl Tel. 0252-674279

Verkoop computers, laptops printers
Herstel van uw gecrashte PC
Netwerk aanleg en beheer
Advies bij aankoop en gebruik
Mail: p.van.sprang@hccnet.nl
Dotterbloemstraat 41
Piet van Sprang tel 0252-674279

Hier had uw advertentie
kunnen staan!!
Heeft u interesse:
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
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Activiteiten in gebouw “De Krim”
Eugénie Prévinaireweg 63; 2151BB Nieuw-Vennep (tel. 0252-81958)
Beheerder: Els Rusman (privé 0252-675713)
DAG
Maandag
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

* Vrije
recreatie:
** en ***

TIJD
13.3016.30 uur
09.0012.00 uur
13.3016.30 uur

19.3023.00 uur
09.0012.00 uur
13.3016.30 uur
09.0012.00 uur
13.3016.30 uur
13.3016.30 uur
09.0012.00 uur
13.3016.30 uur
19.3023.00 uur

ACTIVITEIT
Sjoelen vrij- en
competitie
Vrije recreatie*

SPELLEIDER
Ruud van Schie

0252-672712

Rummikub

Addy van Breen

0252-687134

2e dinsdag van de
maand Bingo
Bridge competitie

Tony de Munk

0252-673933

Jan Gerrits

0252-686249

Tony de Munk

0252-673933

Toos van
Houten

0252-686291

Vrije recreatie*
e
e
e
Crea club: 2 , 3 , 4
woensdag vd maand
Sjoelen vrij- en
competitie
Vrije recreatie*
Klaverjassen
competitie
Biljartclub
Vrije recreatie*

Themamiddag indien
georganiseerd***
2e vrijdag van de
Ans Verhoeve
0252-674429
maand koppelkaarten
klaverjassen; biljarten; nieuwsbladen lezen; koffie/thee;
sociale contacten, voorlichting enz.
Zie artikel elders in dit Nieuwsblad

Stichting Senioren Samen op Weg
Voorzitter SSoW: Janny Kooij (0297-322155) jannykooij@planet.nl
Coördinator bus: Nico van Vierzen (privé 0252-689050) n4zen@hotmail.nl)
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Overige activiteiten:
DAG

TIJD

ACTIVITEIT

Contactpersonen

Dinsdag

09.3011.00 uur

Kees en Gré van Gerven

Donderdag

09.3011.00 uur

Gezond natuurwandelen
verzamelen De Krim
€1,30 per keer inclusief
koffie/thee en koekje)
Gezond natuurwandelen
verzamelen De Krim
€1,30 per keer inclusief
koffie/thee en koekje)

Ouderenadviseur Stichting Meerwaarde
Herriëtte Frielinck:
(herriette.frielinck@meerwaarde.nl)
Mariska Spikmans:
(mariska.spikmans@meerwaarde.nl)
Inloop op donderdag 9.00-12.00 uur:
Elemastraat 65 Nieuw-Vennep
Andere dagen 9.00-12.00 uur:
Belasting service
Leida Verhoeve

Kees en Gré van Gerven

0252-680513
0252-680513

023-5698868

0252-686127

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
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