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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:vacant

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)
ledenadmin@sv-hz.nl
Bestuursondersteuning:
Lief en leed:
Ingrid Slikkerveer (0252-687287)
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

Informatie vanuit het bestuur:
Voorwoord van de voorzitter
Beste leden / lezers,
Het is 6 maart 2018; ik probeer inspiratie te vinden voor een voorwoord.
10 maart a.s. is de sluitingsdatum voor het inleveren van copy.
Rond 23 maart zal het Nieuwsblad bij u op de
mat vallen en dan gelezen worden.
Als alles voorspoedig verloopt, ben ik dan op
bezoek bij de 4 stenen presidenten in het
National Park Mount Rushmore in Amerika.
Met een camper zullen we, in ruim 4 weken
rijden van Chicago, slingerend, naar San
Francisco.
Ik kan het mij haast nog niet voorstellen!
Over een week vertrekken we!
Pfff…wat is er nog veel te doen: huis een beetje aan kant – laatste overleggen
met bestuursleden – zieken bezoeken – koffers vullen – telefoontjes plegen
en mails verwerken – gedag aan kinderen en kleinkinderen.
En dan ………eindelijk in het vliegtuig, na maanden van voorbereiden.
Wat hebben we er zin in!
Wat zullen we genieten en ons verbazen over al ’t nieuwe, grootse, immense
en moois dat we te zien krijgen.
En dan….wat zullen we blij zijn als we weer naar Schiphol vliegen.
Weer koffers uitpakken, wassen, telefoontjes plegen, onkruid wieden,
overleggen met bestuur en wie wil…… mag mijn reiservaring aanhoren!
Hartelijke groet,
Margreet van Riel.

“Doe samen leuke dingen, want juist als je niet
zoveel tijd meer hebt,
moet je proberen de laatste fase zo leuk mogelijk te
maken”.
n.a.v. “Het geheime dagboek van Hendrik Groen”
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Algemene Ledenvergadering
De notulen van de ALV 2018 verschijnt in het Nieuwsblad van januari 2019.

Van de penningmeester
Beste mensen,
Zoals bij velen van jullie bekend is op vrijdag 16 februari 2018 de algemene
ledenvergadering van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid
gehouden.
Tijdens deze vergadering heb ik als penningmeester door middel van de
beamer de jaarcijfers 2017 alsmede de begroting voor 2018 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 2018 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 2018 de inning van de contributie (via
de automatische incasso) te laten plaatsvinden in
de maand mei 2018. 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 2018 voor een echtpaar € 40,-- en voor één
lid van de familie € 25,-- per jaar.
Met vriendelijke groet,
Lano Jansen
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Oproepjes
N.a.v. de uitslag van de enquête doet het
bestuur een oproep om op een
laagdrempelige manier andere activiteiten te
organiseren.
Uitgangspunt is dat de activiteiten door
vrijwilligers geleid wordt, waarin de kostprijs
zoveel mogelijk door de leden zelf wordt
betaald. Er kan eventueel een beroep gedaan
worden op de penningmeester voor een
kleine tegemoetkoming in de kosten.
Hoofddoel is om de mogelijkheid te bieden
meer en andere mensen te ontmoeten.
- bezoek museum en/ of tentoonstelling. Bezoekt u zelf wel eens of
regelmatig een museum en/ of tentoonstelling en vindt u het gezellig als
andere mensen meegaan? Doe dan een oproepje met datum, welk museum,
kosten , tijd, vervoer.
- lezing betreffende WMO: wie kan een lezing houden/ organiseren?
(Bijvoorbeeld “Langer thuis blijven wonen”, “Ouderenemancipatie” of een
onderwerp naar eigen keuze.
- salsadansen: wie kan dit, welke locatie, kosten?
- leesclubje. Leest u zelf regelmatig een boek en vindt u het leuk er eens met
een ander over te praten? Doe een oproepje en ontmoet nieuwe mensen.
- bezoek creabeurs . Gaat u weleens naar een creabeurs en vindt u het
gezellig als andere mensen meegaan? Doe dan een oproepje met datum,
welke beurs, kosten , tijd, vervoer.
- kring koffieochtend. Vindt u het leuk om eens met iemand van gedachten
te wisselen over een bepaald onderwerp onder het genot van een kopje thee
of koffie? . Doe een oproepje met onderwerp, dag en tijd.
- eetclubje. Altijd al per tourbeurt willen kokkerellen voor een paar
“vreemde” mensen? Doe een oproepje met dag, tijd, adres.
- cursus klaverjassen . Dit kaartspel altijd al willen leren spelen? Kent u
iemand die deze kunst verstaat?
Marja Hartgerink (creagroep) onderzoekt de mogelijkheid voor een workshop
bloemschikken in oktober/ november. Dit voorjaar was het niet meer
mogelijk.
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Cursus conversatie Frans wordt onderzocht.
Computer/ tabletgebruik wordt reeds uitgewerkt. Informatie volgt.
Uw suggesties kunt u mailen naar redactie@sv-hz.nl .
De oproepjes worden op de website geplaatst in “Berichten”, op papier in de
Krim en als er nog tijd en ruimte is in de komende Nieuwsbladen.
Vind je het leuk om zelf de spil te zijn van deze kortstondige activiteiten?
Meld je dan aan als coördinator.

Mijn beste vriend
De ouderdom komt ons allen tegemoet en dat ontneemt ons soms de moed.
We willen nog zo graag doch alles gaat wat traag.
Pijntjes en kwalen komen op ons af, dat vind je soms wel een straf.
Toch komen er ook weer prettige dingen in je leven waardoor je steun wordt
gegeven.
Zo heb ik door bemiddeling van iemand een goede vriend gekregen.
In het begin voelde ik me wat verlegen.
Doch het viel al met al nogal mee, we zijn gezellig met z’n twee.
We moesten even aan elkaar wennen en elkaar beter leren kennen.
Samen naar buiten, ’t was wat vreemd…..
Je weet hoe dat gaat er wordt al gauw gepraat.
We gaan samen boodschappen doen of gezellig naar het plantsoen.
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Als ik moe ben ga ik even zitten, hij blijft rustig en begint nooit te vitten.
Hij heeft namelijk een eindeloos geduld en blijft in stilzwijgen gehuld.
We gaan zo’n beetje overal naar toe,
door hem ben ik gelukkig niet meer zo gauw moe.
Het leven is voor mij weer de moeite waard, hij is altijd rustig en bedaard.
Maar ….. hij gaat niet mee naar bed, ’s nachts wordt hij buiten gezet.
Niet dat hij snurkt, oh nee, dat is wel oké.
De volgende dag gaan we weer wat wandelen, ik weet nu hoe ik hem moet
behandelen. Door hem neem ik weer deel aan het leven en hij heeft me veel
steun gegeven.
Nu ben ik hem wel aan het roemen maar ik vergeet zijn naam te noemen.
We zijn nog steeds samen zonder gemor, het is namelijk mijn rollator.
Corrie Verhoeven-Mostert

Activiteiten SHZ
Belastingservice
Op vrijdagmiddag 23 maart is het de laatste
mogelijkheid om hulp te krijgen met uw
belastingaangifte en wel
tussen 13.00 uur en 16.00 uur.
Wat moet u meenemen:
 Uw DigiD, gebruikersnaam en wachtwoord. Dit dient u van te voren
aan te vragen via https://www.digid.nl/. Zonder deze gegevens
kunnen wij u jammer genoeg niet helpen met invullen.
Uw DigiD is 5 jaar geldig en kunt u ook gebruiken voor bijvoorbeeld
huur en/of zorgtoeslag.
 Alle jaaropgaven van het afgelopen jaar zoals loon, AOW, pensioen
e.d.
 Aangifteverzoek dat u heeft ontvangen van de belastingdienst
 Bij eigen woning de WOZ waarde en hypotheekgegevens
 Saldi van de spaarrekening(en) bij hoger bedrag dan €22.000,00
 Gegevens van aandelen en/of beleggingen
 De bedragen van de giften met de namen van de instanties
 Rekeningen ziektekosten, vervoer- en reiskosten en parkeergelden.
Voor extra informatie kunt u contact opnemen met
Leida Verhoeve, telefoon: 0252-686127
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Creamorgen en breien/ haken
Nog t/m april, op de 2e en de 3e woensdag van de
maand van 10.00 uur tot 12.00 uur gaan we kaarten
maken. De kosten zijn € 4,00 per keer en dan maak je
2 kaarten. Dit is incl. koffie of thee en de gebruikte
materialen.
Ook op de 4e woensdag van de maand komen we bij
elkaar om samen gezellig te handwerken. Dat houdt
van alles in. Breien, haken, borduren enz.
Aan deze morgens zijn geen extra kosten verbonden,
alleen de koffie/ thee is voor eigen rekening.
Loes en Marja

Fietsliefhebbers
We gaan weer fietsen. Op
elke derde dinsdag van de
maand. We starten om
10.00 uur bij het gebouw
de Krim.
De data zijn:
15 mei (Bert Ubink),
19 juni (fietspuzzeltocht
van max. 40 km. Wim
Dijkgraaf),
17 juli (Ruud van Schie en Rinus Huijsmans, ongeveer 45 km.) ,
21 augustus (nog vacant) en
18 september (Margreet en Lano max. 40 km.)
Als we ongeveer 10 km. Gefietst hebben, pauzeren we even om een kopje
koffie te drinken. Om ongeveer 12.00 uur gaan we in een cafetaria of een
ander tentje wat eten. Daarna fietsen we ongeveer weer 10 km. om een
kopje koffie of frisdrank te drinken. We hopen om ongeveer 16.00 uur weer
terug te zijn.
Ik zoek alleen nog een paar mensen die ook een rit uit willen zetten voor
21 augustus. Wie wil het doen? Neem dan contact op met Bert Ubink.
Telefoon: 0252-686269
Vriendelijke groeten,
Bert Ubink.
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Dagtocht vrijdag 20 april
We gaan er weer een mooie dag van maken.
Om 8.30 uur verzamelen en 8.45 uur vertrekken we.
We rijden een mooie route naar Delft waar we in de “Schaapskooi” 2 kopjes
koffie of thee met gebak nuttigen.
Daarna rijden we door naar Zuid-Beijerland waar we in restaurant
“De Eendrachtshoeve” een 3-gangen diner krijgen.
Om 14.30 uur varen we met het pont over naar het eiland Tiengemeten. Dit
eiland is van Natuurmonumenten. Het is hier heerlijk rustig met ongerepte
natuur. Er zijn ook twee kleine musea, namelijk het Rien Poortvlietmuseum
en het Landbouwmuseum, die we gaan bezoeken.
Op de terugweg hebben we nog een sanitaire stop in “De Eendrachtshoeve”,
waar ook een consumptie voor eigen rekening gebruikt kan worden.
We zijn dan om ongeveer 18.15 uur weer terug in Nieuw-Vennep.
De prijs is €47,00. Niet-leden betalen €52,00.
In de Krim ligt een inschrijfformulier. NOTEER A.U.B. UW EIGEN
TELEFOONNUMMER ACHTER UW NAAM.
De betaaldagen zijn: woensdag 4 en 11 april van 10.00 uur tot 12.00 uur in
gebouw de Krim.
Nelly Fivet
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Van de zorgconsulent
Langer zelfstandig wonen: welke woonvormen zijn er?

Het bejaardenhuis bestaat niet meer. Langer zelfstandig wonen, dat is de
trend. Maar waar? Nieuwe woonvormen schieten als paddenstoelen uit de
grond. U heeft steeds meer keuze. Welke vorm past bij u?
Wonen met gelijken
Wonen in de buurt van gelijkgestemden kan heel prettig zijn. Er zijn
voorbeelden genoeg: een woongroep voor vegetariërs of homoseksuele
ouderen, een kunstenaarshuis of een woonvorm voor mensen uit hetzelfde
geboorteland. Soms zijn het mensen met een eigen idee waarbij u kunt
aansluiten. Maar ook woningcorporaties bieden doelgroepwonen aan. Op de
website van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van
Ouderen (LVGO) staat een handige kaart met voorbeelden. Houd wel
rekening met een wachtlijst. De belangstelling is vaak groter dan het aanbod.
Jong en oud onder één dak
Gezinnen, studenten en ouderen: allemaal in één wooncomplex. Dat is het
meergeneratiewonen. Het idee erachter is: je kunt voor elkaar zorgen en van
elkaar leren. Een mooi voorbeeld is woongemeenschap Eikhof in Lent, bij
Nijmegen. Het is een nieuwe wijk met 40 huurwoningen en 9 koopwoningen.
Een kwart van de bewoners is ouder dan zestig jaar.
Kleiner wonen
Is gemeenschappelijk wonen niets voor u? Denk dan eens aan kleiner wonen.
Dat biedt veel voordelen. Het is overzichtelijk, goedkoper en goed voor het
milieu. Zeker als u kiest voor een Tiny House. Vindt u dat te hip? U kunt ook
kiezen voor een appartement, al dan niet met zorg in de buurt.
Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/langer-zelfstandigwonen-welke-woonvormen-zijn-er
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Woordzoeker maart/ april 2018

BURGEMEESTER
CU
D66
FORZA
GEMEENTE
GROENLINKS
HAP
HERINDELING

KANDIDAAT
KIESKOMPAS
KIEZEN
KIEZERSPAS
POLITIEK
RAADGEVEND
RAADHUIS
RAADSLID

REFERENDUM
SGP
STEMLOKAAL
STEMMEN
STEMPAS
STEMWIJZER
VOLMACHT
WIV

De oplossing kunt u mailen naar redactie@sv-hz.nl of in de brievenbus van
gebouw de Krim deponeren vóór 10 mei 2018.
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In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van €10.00
bekend gemaakt.
De oplossing van de Filippine van januari/ februari was: filmfestival.
De winnaar is geworden: dhr. Hans Vaas.
VAN HARTE GEFELICITEERD.

Van de zorgconsulent
Punten van aandacht betreffende eigen bijdrage en
vergoeding

1. Betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor
en heeft u alleen AOW of ook nog een klein pensioentje, dan bestaat
de mogelijkheid dat u deze eigen bijdrage deels of geheel vergoed
kan krijgen van uw zorgverzekeraar. Heeft u een gemeentepolis AV
top van zorg & zekerheid dan kunt u de rekeningen van het CAK bij
hun indienen en krijgt u het bedrag vergoed tot het in de polis
vernoemd maximum per jaar. Heeft u al een paar jaren deze polis en
nooit de vergoeding aangevraagd kan dat nog over de laatste drie
jaren.
2. Behoort u tot bovengenoemde groep dat kunt u ook in aanmerking
komen tot vrijstelling van gemeentebelasting en waterschapbelasting
van Gouwe Rijnland. Heeft u moeite met aanvragen dan kunt u
natuurlijk bij ons terecht.
Bas de Bruijn
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In memoriam:

Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het
Nieuwsblad van januari 2017:
Dhr. C. Vermeulen
71 jaar

17-01-2018

In memoriam Frans Vermeeren
In december is een oud bestuurslid van onze voormalige Anbo overleden.
Frans heeft vele jaren veel werk verzet in ons bestuur. Hij verzorgde ook
altijd ons Anbootje, en daar maakte hij iedere maand iets moois van.
Je was een fijne collega, Frans, en veel oud-Anboleden zullen je ook zo
herinneren.
We wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte.
Het bestuur SHZ.

Activiteiten andere organisaties
Toneel
Toneelvereniging
“de Korenbloem”
brengt weer een nieuw
stuk op de planken
genaamd “Malle
Fratsen”. Ook dit stuk
wordt gespeeld in de
Rustende Jager.
Op zaterdag 14 april is de zaal vanaf 19.30 uur open. Kaartjes kosten €10,00
in de voorverkoop en €12,00 aan de zaal.
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De senioren, die lid zijn, kunnen voor zondagmiddag 15 april een kaartje
kopen voor slechts €7,00. Kleinkinderen kunt u onder uw begeleiding
meenemen. Voor hen kost een kaartje €5,00. Dit is inclusief drankje.
Zondagmiddag gaat de zaal om 13.00 uur open en de voorstelling begint om
13.30 uur.
Betaaldag is woensdag 4 en 11 april van 10.00 tot 1200 uur in het
clubgebouw.

Zondagmiddagpodium
Haarlemmermeer
Programma april 2018
2 april (2e Paasdag) 14.00 uur
Badhoevedorp Het Dorpshuis
Shantykoor De Ringvaartzangers zingt
liederen van de zee
8 april 14.00 uur Weteringbrug
Dorpshuis De Kern, Lisserweg 1a
Zanger Roy ter Haar met The Love Boat
15 april 14.00 uur Nieuw-Vennep
Gebouw van Pier K
Meer Dance & Events presenteert:
‘It’s Magic’, een dansvoorstelling rond
Assepoester
22 april 14.00 uur Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm
Een reis rond de wereld in 90 minuten met Trio Kaleidoskop
29 april 14.00 uur Hoofddorp De Jeugd van Gisteren, Beemsterstraat 4
De InspiraSi band maakt een warme, muzikale rondreis door Indonesië

De toegangsprijs is € 5,00, inclusief een kopje koffie of thee. Kaarten zijn
zolang de voorraad strekt vanaf 13.30 uur verkrijgbaar aan de zaal of te
reserveren op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur bij MeerWaarde op
telefoonnummer 023-5698873.
Contactpersoon: Elly Bruijnesteijn (ellybru@quicknet.nl)
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Autorijtest
Op woensdag 2 mei en woensdag 30 mei
2018 zijn er weer de autorijtestdagen.
Wilt U hier aan meedoen dan kunt U zich bij
mij aanmelden via mijn
e-mailadres: mc.stahli@quicknet.nl
Graag onder vermelding van
- uw volledige naam,
- adres,
- telefoonnummer en
- geboortedatum.
Doe dit s.v.p. snel, want er zijn niet heel veel plaatsen meer.
De sluitingstijd voor de inschrijving autorijtest is 13 april.
De theorie van deze autorijtest zal plaats vinden in Hoofddorp in gebouw De
Jeugd van Gisteren. U dient wel beide dagen beschikbaar/aanwezig te zijn.
De autorijtest zelf vindt plaats in uw eigen auto met een rij-instructeur
(op 30 mei). Deze afspraak zal gemaakt worden na gezamenlijk overleg op
3 mei.
Er zijn al heel veel mensen die deze tests hebben gemaakt en het als een heel
goede ervaring hebben gekenmerkt.
Ook dit jaar zullen er geen kosten aan verbonden zijn.
Met vriendelijke groet,
Rietje Stahli

16

Nieuws van de Stichting Senioren Samen op Weg.
Barmedewerker gevraagd
G E Z O C H T ------------ G E Z O C H T---------------G E Z O C H T
WIJ ZOEKEN EEN DAME OF HEER DIE ONS OP DE DINSDAGOCHTEND WIL
KOMEN HELPEN MET DE BAR WERKZAAMHEDEN IN GEBOUW DE KRIM aan
de EUGENIE PREVINAIREWEG 61, Nieuw Vennep.
WILT U EEN PAAR UUR HELPEN IN EEN GEZELLIGE SFEER?
NEEMT U DAN CONTACT OP MET ELS RUSMAN (BEHEERDER VAN DE KRIM).
U KUNT ELS BEREIKEN ONDER TEL.NO. 0252 675713.
ZIJ IS GAARNE BEREID TOT HET GEVEN VAN INLICHTINGEN.
Rietje Stahli
Secr. St. Senioren Samen op Weg

Nieuws van de Krimbus
Daar sta je dan, totaal overrompeld
door de penningmeester Frank
Witterland op de Nieuwjaars receptie
in het Krimgebouw….!!
“Zeg Ludo, volgens mij ben jij de juiste
persoon om de afgetreden coördinator Nico van Vierzen op te volgen”,
aangezien ik moeilijk nee kan zeggen…….U begrijpt het……”gevangen”….!!
Het zal moeilijk worden, zo niet onmogelijk, om Nico te evenaren maar ik ga
een dappere poging ondernemen en zal hierbij mijn eigen manier gaan
gebruiken uiteraard voortbordurend op de ingeslagen weg van NICO.
De heren Guus Hollinger en Huub Duivenvoorden hebben tijdelijk het gat wat
Nico heeft achtergelaten keurig gedicht tot ik in beeld kwam, Bedankt voor
jullie inzet in deze Heren !!
Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet bekend wat de hoogte van de
ING Bonus zal zijn n.a.v. de actie Help Nederland Vooruit, zaterdag 10 maart
a.s. zijn het bestuur van SSoW en ondergetekende op uitnodiging van de ING
aanwezig bij de officiële bekendmaking en uitreiking van de bonus(-sen).
De minimale bonus die we in elk geval krijgen is € 1.000,= maar uiteraard
gaan we voor de maximale bonus van € 5.000,=…..!!
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Zodra bekend is wat onze bonus wordt gaan we dit wereldkundig maken via
allerlei kanalen.
Verder wil ik nog wat informatie geven inzake de Krimbus.






Het is mogelijk om in de weekenden gebruik te maken van de
Krimbus, U dient wel rekening te houden met een toeslag van 25%
op de gebruikelijke ritprijs.
Uiteraard beslist de “dienstdoende” chauffeur of dit mogelijk is
i.v.m. zijn/haar privé leven.
Voor het maken van afspraken kunt U contact opnemen met de
Coördinator, 06-33809247 tussen 08.00 uur en 20.00 uur.
Voor plotselinge ritaanvragen/annuleringen en/of wijzigingen voor
dezelfde dag kunt U bellen naar de chauffeur van de Krimbus,
06-20512531tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
Er wordt onderzocht of alle chauffeurs een zgn. naamplaatje
kunnen dragen zodat men duidelijk kan zien wie er die dag op de
Krimbus rijdt.

Het lijkt allemaal een beetje hard gesteld maar wij hopen op Uw begrip voor
onze stellingname, wij zijn tenslotte allemaal vrijwilliger en worden voor deze
te verlenen diensten niet betaald.
Het ga U allen goed en hopen op de hoogste bonus zaterdag.
Groetjes,
Ludo Vermeulen (Coördinator Krimbus)

UITSLAG VAN DE ING BIJDRAGE 2018
Hierbij geef ik U de uitslag van de ING bijdrage voor 2018 waarbij U allemaal
kon stemmen op onze ‘KRIMBUS’ als buurtverbeteraar.
Op zaterdag 10 maart j.l. zijn we ontvangen op het kantoor Hoofddorp van de
ING.
Wij zijn ontzettend blij en trots om U te laten weten dat we de 2e plaats
hebben gehaald en daardoor €3000,00 hebben ontvangen.
Met dit bedrag kunnen we de Krimbus weer langer laten rijden in
Haarlemmermeer Zuid, voor alle senioren.
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Het bestuur van de Stichting Senioren Samen op Weg wil U heel hartelijk
bedanken voor iedere stem die we van U gekregen hebben, waardoor deze
mooie uitslag tot stand is gekomen.
Ook zijn we de ING
veel dank verschuldigd
voor dit mooie
initiatief.
Met hartelijke groet,
Rietje Stahli
Secr. St.SSoW

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
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Heeft u interesse om uw advertentie
hier te plaatsen?
Neem dan contact op met de
redactie: email redactie@sv-hz.nl

Locatie:
Nierop te Nieuw-Vennep (Linquenda)
Woensdag, donderdag en zaterdag
tussen 09.00 uur en 17.00 uur
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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
Maandag
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

* Vrije
recreatie:
** en ***

TIJD
13.3016.30 uur
09.0012.00 uur
13.3016.30 uur
13.30 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

Lida vd Veek
Gré Elshout
Jan Gerrits

0252-518895
0252-686768
0252-686249

Vrije recreatie*
e e e
Crea 2 ,3 ,4 wo.
Sjoelen vrij- en
competitie
Vrije recreatie*

Loes Hildering

0252-624707
0252-686986
0252- 686269
0252- 672712

Klaverjassen
competitie
Biljartclub

Toos van
Houten

Marja Hartgerink

Joke Ubink
Joke van Schie

0252- 686291

Vrije recreatie*
Themamiddag indien
georganiseerd***
2e vrijdag van de
Annie 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 St. SSoW: Janny Kooij (0297-322155) jannykooij@planet.nl
Coördinator bus: Guus Hollinger/ Ludo Vermeulen (06-33809247)
Afspraak maken of afmelden op dezelfde dag: 06-20512531 (chauffeur van bus)
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Overige activiteiten:
DAG

TIJD

ACTIVITEIT

Contactpersonen

dinsdag en
donderdag

09.30 tot
11.00 uur

di. Kees en Gré
van Gerven
do. Yvonne Weusten

woensdag
en vrijdag

09.30 tot
11.00 uur

Gezond natuurwandelen
verzamelen in De Krim
€1,30 per keer inclusief
koffie/thee en koekje)
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
Ingrid Slikkerveer
0252-687287
Ouderenadviseur Stichting Meerwaarde
Herriëtte Frielinck:
023-5698868
(herriette.frielinck@meerwaarde.nl)
Mariska Spikmans:
023-5698868
(mariska.spikmans@meerwaarde.nl)
Inloop op donderdag 9.00-12.00 uur:
Elemastraat 65 Nieuw-Vennep
Andere dagen 9.00-12.00 uur:
023-5698868
Rijbewijskeuring
Dr. R. Kamerling
071-5728434
(rkamerli@xs4all.nl (ST. Medipartners Nederland Leiden)
Maaltijdservice Westerkim/ Horizon
Petra van Dam

0252-623623

Gemeentehuis H’meer

0900-1852

Hulp vinden/ aanbieden: www.haarlemmermeervoorelkaar.nl

ALARMNUMMER GGD, BRANDWEER, POLITIE:
SPOED
112
Geen spoed
0900-8844
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