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Informatie vanuit het bestuur:
Voorwoord van de voorzitter
Beste mensen, leden en belangstellenden,
Daar is ie weer……
Het 4e Nieuwsblad van dit jaar.
Vol met nieuwtjes en wetenswaardigheden wat de senioren van
Haarlemmermeer – Zuid zeker zullen interesseren.
Zomaar een greep uit onze bezigheden:
We zijn 3 bestuursvergaderingen verder.
Het bestuur is druk doende met de Algemene Verordering
Gegevensbescherming (AVG), welke sinds 25 mei van kracht is.
De gemeente heeft ons een duidelijke uitleg gegeven tijdens een
informatieavond.
Een hele klus!
We zijn er nog niet, maar we vorderen!
Dan zijn er gesprekken geweest met Maatvast, de Vrijwilligers-Centrale,
Senioren Raad en Meerwaarde.
Tot slot: Goed Nieuws! We hebben een nieuw bestuurslid!
Detje van Rietschoten zal als
secretaresse a.i. ons bestuur willen
versterken en een aantal taken van
Marianne overnemen. We nemen
Detje heel graag op, want naast
dat ze kundig is, heeft ze ook
gevoel voor humor!
Uiteraard zullen de leden op de
jaarvergadering 2019 het laatste woord hebben; dus tijd genoeg om haar te
ontmoeten, om dan, uiteindelijk een gebaar te maken d.m.v. jullie positieve
stem.
Hartelijke groet,
Margreet van Riel.
“Waar leven we anders voor dan om elkaar het leven wat aangenamer te
maken!”
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Mag ik mij even voorstellen
Mijn naam is Detje van Rietschoten. Sinds een paar maanden ben ik als
ad interim behulpzaam bij het bestuur van de vereniging.
Ik ga secretariaat werkzaamheden verrichten.
Sinds 1992 wonen wij met veel plezier in Nieuw-Vennep.
Tot voor kort werkte ik in een tandartsenpraktijk in ons dorp.
Nu ik gestopt ben met werken heb ik wat meer tijd voor vrijwilligerswerk.
Ik hoop u een keer in het verenigingsgebouw te ontmoeten.
met vriendelijke groet,
Detje

AVG
I.v.m. de nieuwe
privacywet AVG moet
SHZ toestemming
vragen voor een aantal
zaken.
Wij hebben op de
website en in ons
Nieuwsblad SHZ bijvoorbeeld namen, telefoonnummers en e- mail adressen
staan van vrijwilligers. Hiervoor moet een ieder apart toestemming geven op
een formulier.
Misschien staat u ook op een van de foto’s die tijdens een van de activiteiten
is genomen. Ook hier hebben wij uw toestemming voor nodig. Ook dit kunt u
in het formulier aangeven.
Dit formulier ligt op de balie in de Krim. Na invulling graag inleveren in de
brievenbus t.a.v. de Ledenadministratie SHZ, Eugénie Prévinaireweg 63,
2151BB Nieuw-Vennep.
Vanwege deze Privacywet hebben we besloten de Facebookpagina uit de
lucht te halen.
Op de website vindt u de “AVG, een inleiding”, “Protocol Privacy” en het
“Toestemmingsformulier”.
Mocht u meer willen weten over de wet kunt u dat nalezen op:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuweeuropese- privacywetgeving
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Activiteiten SHZ
Verenigingsmarkt Getsewoud
Op zaterdag 8 september staat SHZ weer op de Verenigingsmarkt in
Getsewoud. Van 10.00 uur tot 16.00 uur bent u welkom om een gezellig
praatje te komen maken. En neem gerust potentiële nieuwe leden mee.

Kun je nog zingen?? Zing dan mee!!
Op 21 september 2018 komt Theo met de
karaokeshow naar Nieuw Vennep in gebouw
De
de Krim. Hij neemt een heleboel gezellige
meezingliedjes mee waar U allemaal een
keuze uit kunt maken. Zowel Nederlandse als
buitenlandse liedjes. We kunnen gezamenlijk
de
liedjes zingen, maar als U het leuk vindt, kunt U ook zelf de microfoon nemen
en laten horen wat Uw favoriete liedje is. Op het scherm in De Krim
verschijnt de tekst, dus fout gaan bestaat niet. En altijd onder begeleiding van
de muziek natuurlijk. Om te weten hoeveel mensen we hier een groot plezier
mee doen, ligt er een intekenlijst op de bar in gebouw De Krim. U weet dat
we slechts rond de 60 personen entree mogen bieden, dus TEKEN ECHT IN
OP DE LIJST. WANT VOL IS ECHT VOL.
U kunt komen betalen op woensdag 12 en op vrijdag 14 september tussen
10.15 uur en 12.00 uur.
De entree is € 5,00 inclusief een kopje thee/ koffie.
Vriendelijke groet, Rietje Stahli

Workshop kaarten maken
Op donderdagmorgen 18 oktober gaan we onder begeleiding van Marthy
van Handmade Hobby weer een bijzondere workshop beleven.
Om een klein tipje van de sluier op te lichten:
Bij de items die gemaakt gaan worden zit er ook iets voor de Kerst bij.
De workshop is van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk omdat het aantal plaatsen gelimiteerd is.
Vanaf maandag 24 september ligt er een intekenlijst op de balie. U kunt tot
en met 9 oktober inschrijven.
Alleen leden kunnen meedoen en voor hen is de workshop gratis.
Alleen de koffie/thee is voor eigen rekening.
Loes en Marja
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Crea
Ook de creamorgens gaan weer beginnen. We starten
op woensdag 10 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Iedere 2e en 3e woensdag van de maand gaan we
kaarten maken. €4,00 per keer is inclusief een kopje
koffie of thee.
De 4e woensdag van de maand is het vrij breien, haken
of welk handwerkje u zelf wilt doen. Hier zijn geen
kosten aan verbonden. De consumptie is wel voor
eigen rekening.
Kom gezellig meedoen!
Woensdag 17 oktober geen crea i.v.m. de workshop van 18 oktober.
Loes en Marja

Dagtocht vrijdag 28 september
Na een lange, warme zomer, is er weer tijd voor een dagje uit. De intekenlijst
ligt natuurlijk weer in ons clubgebouw. De vorige keer was de lijst na drie
dagen al vol, dus als u mee wilt, wees er dan snel bij. Zelf inschrijven of even
bellen 0252-681985.
Vrijdag 28 september om 8.15 uur aanwezig. Vertrek om 8.30 uur.
We gaan eerst naar Barneveld. In het borduurmuseum “Het losse steekje”
drinken we thee of koffie met appelgebak. Daarna krijgen we uitleg in het
museum. Er zijn daar maar liefst 1500 verschillende borduurwerken,
waaronder zelfs “De Nachtwacht”. Voor de mannen is er een complete
afdeling met allerhande houtsnijwerk.
Ons diner gebruiken we in Scherpenzeel in restaurant “Boschzicht”.
In de middag rijden we richting Nieuw-Vennep. Maar vóór we daar zijn, gaan
we eerst nog ons Nederlands Transportmuseum bezoeken. Het is dichtbij en
erg interessant. (Nostalgie!)
We zijn dan om ongeveer 17.30 uur echt “thuis”.
De totaalprijs is € 48,00. Niet-leden betalen € 54,00.
Vergeet niet uw telefoonnummer achter uw naam te noteren op de
intekenlijst.
De betaaldagen zijn:
Woensdag 19 september en vrijdag 21 september van 10.00 uur tot 12.00
uur in de Krim.
Groetjes, Nelly
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Fietsen
De laatste
puzzelfietstocht van dit
jaar is op: dinsdag 18
september
georganiseerd door
Margreet en Lano
(max. 40 km.)
Vertrek om 10.00 uur
bij de Krim.

Koppelkaarten
Hallo allemaal,
De zomer is alweer bijna voorbij. We hopen dat iedereen ervan heeft
genoten.
Dan wordt het tijd om aan andere dingen te denken zoals kaarten!
Ons plan is om 14 september weer te beginnen met het koppelkaarten.
Als er voldoende animo is gaan we weer elke 2e vrijdag van de maand ermee
door. Aanvang 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. Kosten: €3,00 p.p.
Met vriendelijke groet,
Ans en Marjan

EETCLUBJE:
“Van Soep tot Stamppot”
Het lijkt het bestuur een leuk idee om
tijdens de wintermaanden van start
te gaan met een eetclubje voor alleenstaanden en/of alleengaanden.
Geen culinaire hoogstandjes, maar gewone pot!
Meld je telefonisch bij Margreet van Riel, 0252-675847,
en je krijgt verdere informatie.
“Samen eten = altijd gezelliger!”
Dus……….pak die telefoon!
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Verslagen activiteiten
Hallo bridgers
Wat was het weer gezellig op de
einddrive. Heerlijk gegeten, leuke
prijzen en gezellig gebridged. En wat
hebben we een leuke ploeg mensen.
Els en ik hebben uitgerekend dat we al
zo'n 18 jaar bestaan en dat er zo'n vier
paren vanaf het begin bij zitten. Houd
vol!!
Op de eerste plaats zijn dit seizoen geëindigd:
Herman en Ria Bakker
met 57,33%
Op de tweede plaats, voor het eerst sinds jaren
geen eerste en met een klein verschil
Helmie en Joke
met 57.20%
en op de derde plaats, ook met een klein
verschil met
Ria en Janny
(54,14%)
Els en Jan
met 54,38%
We hopen dat jullie een fijne zomer hebben gehad en hopen iedereen weer
te begroeten op 2 oktober om 19.30u, als vanouds.
Tot dan en een hartelijke groet van Els en Jan

Klaverjassen (donderdag)
DE TOTAAL UITSLAG KLAVERJASSEN 2017/2018 is:
1e prijs
Dhr.Kemper
140.724 punten
2e prijs
Mevr. Hilstra
139.802 punten
3e prijs
Dhr. v. Leeuwen
139.455 punten
De Poedelprijs is voor: Mevr. M. Vermij met
130.536 punten. De marsenprijs is voor: Dhr. P.
Bokhorst met 40 stuks.
Bedankt allemaal voor de goede opkomst in het
afgelopen seizoen, en hopelijk tot de
eerste donderdag in september 2018 ( is de 6e)
Tevens kunnen zich nog nieuwe klaverjassers aanmelden.
Inschrijven is gratis, dus wie heeft interesse?
Groetjes, Toos
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Uitslagen sjoelclub
maandagmiddag
A
1
2
3
4
5

naam
Ruud van Schie
Trix Albers
Fiep Dannijs
Els Rusman
Jan van der Meulen

punten
32692
32676
32210
31881
31781

plaats
1
2
3
4
5

naam
Riet Berkhout
Nel van Schie
Piet Schreurs
Rinus Huijsmans
Anny Bos

punten
31586
31304
30664
29332
28964

plaats
1
2
3
4
5

naam
Do Schreurs
Wil van der Bos
Betty Commesaris
Gré Visser
Jeriena Gugt
Tiny Evenhuis

punten
28933
27293
26329
25028
12242
7841

plaats
1
2
3
4
5
6

B
6
7
8
9
10

C
11
12
13
14
15
16

Ruud, Riet en Do, van harte gefeliciteerd!
De competitie sjoelen op maandagmiddag begint op 3 september.
De competitie sjoelen op woensdagmiddag begint op 5 september.
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Puzzel augustus 2018

biljarten
bingo
bridge
crea
cursus
daguitje
dinsdag

donderdag
eetclubje
fietsen
film
Haarlemmermeer
kaarten
karaoke

klaverjassen
koken
krim
lezen
lezing
maandag
nordic

recreatie
rummikub
senioren
sjoelen
themamiddag
woensdag
workshop

De oplossing kunt u mailen naar redactie@sv-hz.nl of in de brievenbus van
gebouw de Krim deponeren vóór 10 oktober 2018.
11

In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00
bekend gemaakt.
De oplossing van de woordzoeker van mei was: concertpianist.
De winnaar is geworden: Dhr. H. de Wal die aangegeven heeft de prijs aan de
Krimbus te willen doneren.
VAN HARTE GEFELICITEERD.

De fietstocht van 17 mei (45 km)
13 Enthousiastelingen waren present voor een gezellige fietstocht. De eerste
van dit jaar. Het zonnetje scheen volop en het was zo rond de 20 graden dat
opliep in de middag naar zo’n 30 graden. Er stond nogal een fris windje,
waardoor het lekker fietsweer was.
Met Joke en Bertus Ubink voorop, die van te voren de route uitgestippeld
hadden, vertrokken we om 10 uur vanaf “De Krim.” We reden door Hillegom,
richting De Zilk en sloegen net over het spoor linksaf de Leidsevaart af tot
het kruispunt. Daar
was onze eerste
koffiestop.
Gezellig pratend
vervolgden we onze
weg over mooie
fietspaden, ver weg
van het drukke
verkeer en genietend
van al het moois wat
de natuur ons te
bieden heeft. Zelfs kikkers hoorden we kwaken in de sloot. We fietsten langs
het Comomeer door Noordwijkerhout, naar Noordwijk, waar we de lunch
gebruikten bij de “Meiden Eveleens”. Daar hadden ze o.a. heerlijke broodjes
paling.
Op de grens van Voorhout en Sassenheim bij een bollenbedrijf hadden we
onze volgende stop. Ook daar werd weer van alles rondgedeeld. Via Lisse, de
Venneper Lodge en Venneperhout kwamen we rond half 4 bij de Krim aan,
waar we met zijn allen nog een afzakkertje gingen halen.
Het was een hele mooie tocht waar we Joke en Bertus dan ook voor
bedanken.
Groetjes, Gerda Blokker
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De fietstocht van 19 juni (44 km)
Dit keer was het een puzzelfietstocht. Georganiseerd door Willem Dijkgraaf
en Margreet van Riel.
Het was heerlijk fietsweer. Wel bewolkt, maar het bleef de hele dag droog
met zo’n 20 graden.
Voordat we om 10 uur weg reden kregen we eerst een blaadje uitgereikt
waar de vragen opstonden. Er werd erbij gezegd, niets verplicht.
En daar vertrokken we, over de Venneperweg, naar Beinsdorp. De
aardappelvelden stonden daar mooi in bloei. Bij Vervloed stopten we voor de
eerste vraag. In Hillegom op de Weerlaan, de tweede. Toen iedereen de
vraag had beantwoordt ging het via de Weeresteinstraat de Bethleumlaan in
en via de Zandweg fietsten we naar de Schoolweg in Bennebroek. Daar, vlak
voor een huis met heel veel rommel buiten, kreeg er iemand een lekke band.
De bewoner die
boven uit het
dakraampje keek, zag
ons staan en kwam
naar beneden. Het
bleek iemand te zijn
die helemaal in de
ban was van Jezus.
Dat zag je met
teksten die o.a. op de
vlag te zien was. Hij
vertelde daar ook
over. Wij waren voor
hem dankbaar
publiek. Want terwijl de band geplakt werd, luisterden wij naar zijn verhalen.
Nadat de klus geklaard was, kreeg hij ons zover, dat we met zijn allen
midden op straat” U zij de Glorie zongen”. Om kwart voor 11 kwamen we
aan in Groenendaal waar onze koffiestop was. Onderweg nog even gestopt
voor nog een vraag. Daar zagen wij een ooievaar met jong in een nest.
Nadat we allemaal iets hadden gegeten, gedronken en van de toilet gebruik
hadden gemaakt, stapten we weer op de pendalen. We reden via de
Glipperweg, langs Het Oude Slot in Heemstede, langs Spotters Hill, waar we
afstapten voor nog een vraag en verder fietsten naar de Gedenkplaats van
“Vlucht MH17” in Vijfhuizen. Daar stapten we af om dat te bekijken. Voor
ieder persoon was er een boom geplant met daaronder een naam met
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leeftijd. Heel indrukwekkend was dat. Daar werden we allemaal een beetje
stil van.
Nog geheel onder de
indruk fietsten we
naar “De Molenplas”
in Haarlem, voor een
heerlijke lunch. We
zaten gezellig met zijn
allen buiten aan het
water. Na heerlijk
gegeten te hebben
vervolgden we onze
weg en reden we door
de Cruquiushoeve
naar het honkbalveld,
voor nog een vraag. Er was een mooie weg uitgestippeld naar Park de 21ste
Eeuw, maar doordat er op verschillende plaatsen nu hekken stonden
konden we nergens door. Dus terug naar de Bennebroekerweg en via de
IJweg konden we toch het park in.
We fietsten langs het bijenpaleis, kleiland en het klimpark naar de Krim,
waar Addy ons al stond op te wachten. Zij was speciaal voor ons naar de
Krim gekomen. Wat we heel erg waardeerden. Daar werd ons iets te
drinken aangeboden en werd er gezellig nagepraat over deze tocht. Ook
werd er een prijsje uitgereikt aan diegene die de vragen goed had
beantwoord. Omdat er niemand was die alle vragen goed had, werd er
zomaar iemand getrokken. Laat ik dat nou net wezen!
Tot slot kregen we van Wim nog een mooie kaart als aandenken aan de SHZ
Puzzel-Fietstocht.
Margreet en Willem, namens iedereen wil ik jullie heel erg bedanken voor
deze mooie, bijzondere en emotionele fietstocht. Want dat was het. Bedankt.
Vriendelijke groet
Gerda Blokker

De verslagen van de fietstochten van juli, augustus en september
komen in het volgende Nieuwsblad.
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OPFRISCURSUS
Zoals ieder jaar is het
er ook in dit najaar
weer een 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 zelf
aangeven waar U tegenaan “loopt” als U onderweg bent.
Een examen dat wordt afgenomen met/door een gekwalificeerde
autorijinstructeur, in uw eigen auto, is ook onderdeel van deze opfriscursus.
Deze cursus heeft GEEN consequenties voor uw rijbewijs, het is alleen om U
te laten weten welke verbeteringen er (misschien) nodig zijn.
En dit alles tegen GEEN kosten.
Deze cursus gaat plaats vinden op woensdagochtend 7 november 2018 en
woensdagochtend 28 november 2018, in het gebouw van “DE JEUGD VAN
GISTEREN” in Hoofddorp. Er wordt van U verwacht dat U beide ochtenden
aanwezig zult zijn.
Wilt U mee doen? Dan kunt U zich bij mij aanmelden onder vermelding van
Uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres (indien in bezit) EN
telefoonnummer waaronder U bereikbaar bent. Ik zal dan zorgen dat uw
gegevens in Hoofddorp komen bij de coördinator.
Graag zie ik uw gegevens zo spoedig mogelijk tegemoet.
Met vriendelijke groet.
Rietje Stahli
mc.stahli@quicknet.nl
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In memoriam:

Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het
Nieuwsblad van mei 2018:
Mevr. Bouterse-Veen
69 jaar
Dhr. W.J. Meijer
92 jaar
Dhr. H.R.W. Heikens
79 jaar
Mevr. C.C.E.H. Brugman-Wels
88 jaar
Mevr. K.C. Blom
89 jaar
Mevr. N. van Tol-Plooij
86 jaar
Mevr.E. Hoff-Bloemen
93 jaar
Mevr. M. Ramkema-van Vugt
71 jaar
Mevr. C. Bloemer-de Moor
85 jaar

23-05-2018
02-06-2018
04-06-2018
04-06-2018
12-06-2018
18-07-2018
25-07-2018
31-07-2018
08-08-2018

Activiteiten andere organisaties
Activiteit voor
mantelzorgers
Elke donderdag van 10.30-12.00
uur is er 40 minuten bewegen
onder begeleiding van een professional. Dit wordt gevolgd door 20 minuten
ontspanningsoefeningen Na een uurtje staat de koffie en thee klaar en is er
de mogelijkheid om sociale contacten op te doen en ervaringen uit te
wisselen. Als de verzorgde deze ochtend zorg en/of begeleiding nodig heeft
dan zorgen zij daarvoor in de horeca ruimte.
De eigen bijdrage bedraagt €2,50 per persoon inclusief koffie of thee.
Deze activiteit vindt plaats in
Sportplaza de Estafette, Helsinkilaan 1, 2152 KG Nieuw-Vennep,
Telefoon 0252-43 26 66.
16

Wijziging inloopspreekuur Sociaal Werkers MeerWaarde.
De Sociaal werker van MeerWaarde gaat
verhuizen naar een andere locatie.
Per 4 september kunt u met uw vragen terecht
bij het PlusPunt op de Venneperhof 30
(bij Symfonie) op de volgende dagen:
Dinsdagmiddag van 13:00-16:00 uur
Donderdagochtend van 09:30-12:30 uur
Vrijdagmiddag van 13:00-16:00 uur
Tijdens bovengenoemde tijden en dagdelen kunt u binnenlopen of bellen
naar tel nr.: 023-5698888.
De sociaal werker zal u dan te woord staan en samen met u kijken naar uw
vraag.
Vriendelijke groet,
Herriette Frielinck & Mariska Spikmans

Nieuws van de Stichting Senioren Samen op Weg.
Attentie-attentie
We houden op 19 en 20 oktober weer een
boeken-en spulletjesbeurs.
Zo zijn er boeken, puzzels, eigengemaakte
kaarten, shawls, bedsokken, poppenpakjes
enz. enz. te koop. Dit komt allemaal ten goede
aan de bus.
De beurs is open van vrijdag 14.00 uur tot
19.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot
16.00 uur.
Er is tevens een loterij en de trekking is op zaterdag om 15.00 uur.
Loten zijn te koop voor € 1,00.
Tot ziens, het boekenteam

Boeken/puzzels
Heeft u nog boeken en/of puzzels?
We hebben er weer ruimte voor. We ontvangen ook nog graag DE-zegels en
Perla-zegels.
Bij voorbaat bedankt,
Addy van Breen.
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Nieuws van de Krimbus
Hier is weer even een schrijven over de lopende zaken rondom uw Krimbus.
De Krimbus gaat er uit zien als een rijdende reclamezuil en dat ca. 40 uur per
week door de Haarlemmermeer…!!
Autobedrijf Marcel van Dijk heeft z’n bijdrage geleverd
door op de 2 voorportieren het logo te laten plaatsen
zoals u op de foto kunt zien.
Het oer-Vennepse transportbedrijf
van de “blauwe” Middelkoop siert
sinds kort de motorkap wat eveneens
op de foto is te zien.

De schuifdeur aan de passagierszijde
is het logo van Chinees Restaurant
LOTUS aangebracht wat u ook op de foto kunt zien.
Namens de Stichting Senioren Samen op Weg hartelijk dank voor alle
donaties.
Maandag 30 juli jl. zijn de penningmeester Frank Witterland en
ondergetekende op het kantoor van het Nationaal Ouderfonds in Amersfoort
geweest om ons te laten voorlichten over het mogelijk gebruik van een zg. Ecar, met deze auto is het makkelijker om tussentijdse ritten sneller te kunnen
inpassen in het vaste rittenschema, het is nog niet bekend of er 2, 4 of 6
personen mee kunnen rijden aangezien alles zich nog in een oriënterende
fase bevindt.
Het moge duidelijk zijn dat dit alleen geschikt is om in Nieuw-Vennep vervoer
te organiseren.
Verdere details volgen z.s.m.
Verder wil ik nog wat aanvullende informatie geven inzake onze 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.
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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
dienstdoende Coördinator op 06-33809247 tussen 08.00 uur en
18.00 uur.
Voor plotselinge ritaanvragen/annuleringen en/of wijzigingen
voor/op dezelfde dag kunt U bellen naar de chauffeur van de
Krimbus, 06-20512531 tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
Helaas gebeurt het nog weleens dat de chauffeur onverrichte zaken
wegrijdt omdat iemand er niet is of (met het mooie weer) lopend is
gegaan, een belletje naar de chauffeur is het minste wat wij van u
mogen verwachten lijkt mij.

Het ga U allen goed en tot ziens in de Krimbus…!!
Groetjes, Ludo Vermeulen (Coördinator Krimbus)

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*
Crea 2e,3e,4e 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 (Graag doorgeven)
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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