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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden en lezers,
Een 6e nummer van ons Nieuwsblad?!
Ja, jullie zien het goed!
Waarom?
Omdat de uitgave - datum van nr.4 naar voren is gehaald i.v.m. de start van
het winterseizoen.
En........omdat wij jullie graag nog willen informeren over de activiteiten voor
de komende maanden…….vandaar.
Tja, het jaar begint op het einde te lopen; december staat (bijna) voor de
deur.
Het bestuur heeft de kerstmiddag en nieuwjaarsreceptie voorbereid en een
datum vastgesteld voor de algemene ledenvergadering.
Elders in dit blad lezen jullie hier meer over.
Ik ga nog geen beste wensen uitspreken, want uiteraard hopen we veel leden
de komende bijeenkomsten te ontmoeten.
Tot slot: Het is mij opgevallen hoe
prachtig de bladeren dit jaar aan het
verkleuren zijn.
Nu pas zie ik hoeveel bomen, hoeveel
groen er in Nieuw -Vennep is. Ook wij
hebben een “Indian Summer”!
Probeer ‘t te zien en geniet.
Hartelijke groet,
Margreet van Riel.
“Als je iets goeds ziet,
geef je een compliment.
Als je iets fouts ziet,
bied je hulp aan”.
Nelson Mandela.
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Informatie vanuit het bestuur:
Kersttocht
Hallo allemaal,
Er zijn al verschillende mensen geweest, die mij gevraagd hebben naar een
Kersttocht. Dat zal dit jaar niet lukken!
We houden onze dagtochten altijd
op vrijdag, en in december zijn die
er te weinig.
7 dec. is nog een Sinterklaas weekend;
14 dec. is onze Kerstmiddag;
en 21 dec. is te dicht op de Kerst;
veel mensen zijn met die voorbereidingen bezig.
Gevolg: ik krijg nooit de bus vol!
Dus dit jaar geen Kersttocht.
In het voorjaar zal ik weer proberen een leuke dagtocht te organiseren,
want dat is altijd erg gezellig.
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en mijn beste wensen voor het
nieuwe jaar.
Groetjes, Nelly Fivet.

Nieuwjaarsreceptie
Alle leden willen wij van harte uitnodigen
en daarmee de gelegenheid geven elkaar
te ontmoeten en het glas te heffen op
het nieuwe jaar.
Op vrijdagmiddag 11 januari 2019 van
15.00 uur tot 17.00 uur hopen we op een
mooie bijeenkomst.

Algemene Ledenvergadering
De datum voor de Algemene Ledenvergadering
is vastgesteld op
vrijdagmiddag 22 februari 2019.
De uitnodiging en agenda komen in het
januarinummer.
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Lief en leedcommissie
Het bestuur heeft de scheidende leden
van de lief en leed commissie op
passende wijze in het zonnetje gezet.
Ingrid Slikkerveer heeft ruim 4,5 jaar
leiding gegeven aan deze gezellige
commissie. Ineke Elderhorst was al
actief toen SHZ nog Anbo afdeling was
en in het Groene Huis bij elkaar kwam.
Verder heeft Corine de Boer een paar jaar meegedraaid.
We willen jullie nogmaals heel hartelijk bedanken voor alle tijd en energie die
jullie aan onze leden hebben besteed.
De commissie bestaat op dit moment uit drie leden, Toos van Emden,
Riet van Helden en Truus Witte. Wil je meedoen?
Neem dan contact op met Toos. (0252-685708)

Mag ik jullie oma zijn?
In het nieuwe SBS6-programma Mag ik jullie oma zijn? gaat wekelijks een
oma op zoek naar een gezin. De hoofdpersoon van de aflevering heeft zelf
geen kleinkinderen of is niet in de gelegenheid ze te zien, bijvoorbeeld omdat
ze in het buitenland wonen. In elke aflevering gaat de hoofdpersoon het
avontuur aan te worden opgenomen in een nieuwe familie voor wie zij een
hele lieve oma kan zijn.
Joke en Ruud van Schie doen mee met dit programma. Vanaf dinsdag
20 november om 21.30 uur is dit programma te zien.

Activiteiten SHZ
Kerstmiddag
Ook dit jaar willen wij jullie uitnodigen voor de
kerstmiddag op vrijdagmiddag 14 december van
14.00 uur tot 16.00 uur. Onder het genot van een
drankje en een hapje, kerstliedjes met muzikale
ondersteuning van seniorenorkest Nostalgia en
een kerstverhaal in een mooi versierde ruimte
hopen we jullie in kerstsfeer te brengen.
De zaal gaat om 13.30 uur open. De toegangsprijs is € 5,00,
betalen aan de zaal. De intekenlijst ligt klaar in het clubgebouw.
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Leeskring(en)
Languit met een boek op de bank, heerlijk!
Maar zou je het niet leuk vinden eens verder
te praten over de prachtige roman of
bloedstollende thriller die je zojuist hebt
gelezen? Daarom starten we een leeskring
want lezen zorgt voor ontspanning; het is als
een reis door een andere wereld.
Meedoen met een leeskring is vooral gezellig. De leden lezen elk hetzelfde
boek en komen dan bij elkaar om over het boek te praten. Vanaf januari 2019
willen we een leeskring starten.
Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
Interesse? Bel of mail Marianne Vermeij (0252-624721/
redactieshz@gmail.com) voor aanvullende informatie.

Vaardig (worden) met de computer
In samenwerking met de bibliotheek in NieuwVennep wordt er een gratis computercursus
aangeboden. Het is bedoeld voor mensen die
(nog) niet of heel weinig achter een computer
hebben gezeten.
Daarom is de cursus in de bibliotheek en mag
je de daar aanwezige computers gebruiken.
De lesdagen zijn op vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. De
aanvangsdatum is nog niet bekend maar start ergens in januari.
Het is niet verplicht een oefenboek aan te schaffen maar wordt wel
aanbevolen. Dit boek kost: € 10,70.
Interesse? Bel of mail Marianne Vermeij (0252-624721/
redactieshz@gmail.com) voor aanvullende informatie.
Als je liever met de tablet wilt werken kun je dit aangeven. We gaan dan in
gesprek met de coördinator van de bibliotheek om te horen wat mogelijk is.

Biljartclub
In het Nieuwsblad staat (nog) dat de biljartclub op donderdagmiddag actief
is. Helaas is dit niet het geval. Daarom een oproepje. Wie biedt zich aan om
deze activiteit nieuw leven in te blazen. Geef het dan door aan een van de
bestuursleden .
6

Verslagen activiteiten
Verslagje creaworkshop
In een zeer aangename en ontspannen
sfeer zijn op donderdagmorgen 18 oktober
22 handen druk in de weer. Het ”werk”
vereist opperste concentratie en daarom
kan je bij wijze van spreken (soms) een
speld horen vallen. Onder leiding van
Marthy (die o.a. werkzaam is bij
Handmade Hobby) wordt een verjaardag- en een Kerstkaart gemaakt. Terwijl
de één een klein schaartje hanteert, gebruikt de ander een pincetschaar of
een vlijmscherp mesje om de diverse figuren uit de knippen/ snijden. Ook
voor het vastlijmen heeft een ieder zijn eigen methode. Naast fotolijm
worden reepjes of blokjes dubbelzijdig plakband gebruikt. Met uiterste
precisie komen de uitgeknipte figuurtjes op de juiste plek op de kaart. Ook
het bevestigen van het pailletje en het kraaltje is een techniek apart.
Je kunt wel zien dat de dames hier allemaal erg bedreven in zijn en uit hun
enthousiasme blijkt dat ze uitzien naar de volgende workshop.
Tot die tijd komen ze elke 2e en 3e woensdagmorgen bij elkaar om onder
leiding van Marja en Loes eveneens van zulke kunstwerkjes te maken. Zin om
aan te schuiven? Je bent van harte welkom.

KUN JE NOG ZINGEN?? ZING DAN MEE !!
Vandaag de 16e november, hebben we toch weer veel
mensen een plezier kunnen doen met de Karaoke.
Het begon allemaal een beetje vreemd, met een liedje
waarvan we niet goed wisten wat we daarmee aan
moesten. Maar toen we eenmaal warm gezongen
waren ging het weer “van een leien dakje”.
Dank aan Els en Karola voor de verzorging, Margreet
voor de mede -organisatie en alle mensen die op deze koude vrijdag toch
naar de Krim waren gekomen. Zingen is echt goed voor ons allemaal en we
proberen dat “er in te houden”.
Tot een volgende keer.
Ik wil U graag een goede maand december wensen.
Met vriendelijke groet,
Rietje Stahli.
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Woordzoeker november 2018

ABONNEMENT
BIBLIOTHEEK
BIOGRAFIE
BOEKHANDEL
CULTUURGEBOUW

DEELNEMER
DETECTIVE
ESSAY
FANTASIE
HISTORISCH

HOBBY
INFORMATIEF
LEESKRING
LUISTERBOEK
ONTSPANNING

REISVERHALEN
SCIENCEFICTION
STUDIEBIEB
VERHALENBUNDEL
WAARGEBEURD

De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus
van gebouw de Krim deponeren vóór 18 januari 2019.
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00
bekend gemaakt.
De oplossing van de woordzoeker van oktober was: pennenvrucht.
De winnaar is geworden: mevr. C. Verhoeven- Mostert.
Van harte gefeliciteerd.
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In memoriam
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding
in het Nieuwsblad van oktober 2018:
Mevr. D. Bouterse-Roubos
81 jaar
Dhr. A. van Tol
94 jaar
Dhr. M.J. van Rooden
87 jaar
Mevr. M.W. Tates
73 jaar
Mevr. M.M. Delorme-Kremer
85 jaar
Dhr. G.W. Duwel
87 jaar
Dhr. A. van Maastricht
78 jaar
Mevr. R.A. Tulen-Geerlings
83 jaar

Activiteiten andere organisaties
Zondagmiddagpodium
Programma december 2018
2 december 14.00 uur Badhoevedorp Het Dorpshuis
Dein mee op de vrolijke operettemuziek van
Vereniging La Musiquette.
9 december 14.00 uur Buitenkaag De Ontmoeting, t.o. Hoofdweg 2038
Fanach speelt Ierse, Schotse en poldermuziek.
16 december 14.00 uur Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K
Angelique en Rolf met het kerstprogramma ‘Christmas Twinkles’.
23 december 14.00 uur Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm
Koor Voce Vivaci met een feestelijk kerstconcert.
30 december 14.00 uur Hoofddorp, De Jeugd van Gisteren, Beemsterstraat 4
‘Alhambra Revisited’, een muzikale ontdekkingsreis naar het Moorse
hofleven.
De toegangsprijs bedraagt € 5,00, 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.
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Nieuws van de Stichting Senioren Samen op Weg.
Boekenbeurs
De boeken- (en spulletjes) markt was weer een succes.
Met vooral veel dank aan de vrijwilligers die hiervoor hebben gezorgd, t.w.
Ton (en Els), Gerard, Leida en niet in de laatste plaats Addy. Maar natuurlijk
ook Els die voor de koffie en thee en andere vocht heeft gezorgd.
Wij, als bestuur van de Stichting Senioren samen Op Weg, zijn jullie heel
dankbaar, dat de opbrengst weer geheel ten goede kwam aan het vervoer
van de senioren in Haarlemmermeer Zuid, via De Krimbus.
De opbrengst was niet daverend, maar heel redelijk en zoals jullie weten zijn
we met alles wat voor de bus binnenkomt heel tevreden.
Op bijgaande foto kan men zien dat op
zaterdagmiddag de verloting van het
koffiezetapparaat heeft plaats gevonden en
gewonnen is door Joke van Schie. Verrast
waren ze wel!! Het is jullie gegund.
Zoals het er nu voorstaat zijn er al weer heel
veel nieuwe boeken voor de volgende
boekenmarkt. Prachtige boeken direct afkomstig van de uitgever. Onthoud
het dus voor volgend jaar: DIT WIL JE NIET MISSEN.
Nogmaals dank voor iedereen die heeft meegewerkt aan het succes.
Rietje Stahli (Secr. Stichting SSoW.)
De drukke tijd voor Sint en de Kerstman komt eraan en zij vragen of jullie
komen helpen met cadeautjes uitzoeken. Ze hebben een hele goede tip. Bij
de Krim zijn o.a. poppenkleertjes, sjaals, huissokken, babykleertjes en hele
mooie kaarten (ook kerst) en cadeauzakjes te koop. Namens Sint en de
Kerstman heel veel dank.
Ik wil weer iedereen bedanken voor de DE en Perla bonnen. We hebben er
veel mooie prijzen voor kunnen halen. Dit komt allemaal ten goede aan de
seniorenbus. S.v.p. blijft u doorsparen.
Groetjes,
Addy van Breen

Gebouw de Krim is gesloten van
17 december 2018 tot en met 1 januari 2019.
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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

0252- 686291

Annie Verhoeve

0252-674429

Marja Hartgerink

Joke Ubink
Joke van Schie

Vrije recreatie*
Themamiddag indien
georganiseerd***
2e vrijdag van de
maand koppelkaarten

klaverjassen; biljarten; koffie/thee;
Zie artikel elders in dit Nieuwsblad indien georganiseerd.

Stichting Senioren Samen op Weg
Voorzitter St. SSoW: Janny Kooij (0297-322155) jannykooij@planet.nl
Coördinator bus: 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)

Belasting service
Leida Verhoeve
Lief en leed (Graag doorgeven)
Toos van Emden

Riet Vermeulen en
Bep Berbé

0252-686127
0252-685708

Ouderenadviseur Stichting Meerwaarde
Herriëtte Frielinck en Mariska Spikmans: 023-5698868
pluspuntnieuwvennep@meerwaarde.nl
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 Haarlemmermeer

0900-1852

Hulp vinden/ aanbieden: www.haarlemmermeervoorelkaar.nl

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