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Nieuwjaarstoespraak vrijdag 11 januari 2019
Welkom allen! Fijn, dat u er bent. Fijn, dat jullie er zijn.
Het is een goede gewoonte om, als we net over de drempel van een nieuw
jaar zijn, eens achterom te kijken. Dat geldt zeker ook voor het bestuur van
de Seniorenvereniging.
Het 2e jaar van dit bestuur is weer beter gegaan. De harmonie is prima en we
zijn, (ik mag wel zeggen), goed op elkaar ingespeeld.
Wat de activiteiten betreft blijven er vragen als:
Wat kan beter?
Wat gaan we anders doen?
Wat houden we er in?
Altijd waren dit uitgangspunten tijdens de maandelijkse vergaderingen met
daarbij de reacties van de leden op de achtergrond.
We hebben ons naar buiten gemanifesteerd op infomarkten in Getsewoud en
bij Meerwaarde. Ook waren we present bij vergaderingen van de
Seniorenraad, div. netwerklunches en de gesprekken met gemeente en
vrijwilligerscentrale.
Prima! We blijven dit ook doen!
Maar…. wat is nu eigenlijk het doel van een Seniorenvereniging??
Interactie!...........
Na diverse reacties viel het woord:
Gezelligheid!!
Juist!
Dat senioren graag naar het gebouw
komen voor deelname aan een activiteit,
een praatje, een kop koffie en dan met een
blij gevoel naar huis gaan met een “tot de
volgende keer”!!
Daar blijven wij aan werken!
En wat gaat 2019 ons brengen?
In de eerste plaats uitbreiding van het bestuur d.m.v. een officiële
bekrachtiging van de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering
op 22 februari a.s.
Voorts zouden we graag naast de ontspannende activiteiten ook wat
educatieve activiteiten willen inbrengen; zoals bijv. een leesclubje,
computercursus.
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Bijna tot slot:
Het bestuur wil alle vrijwilligers van zowel de Stichting als
de vereniging, danken voor hun enorme inzet. Zonder hen
kan er geen Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Zuid
bestaan!
Tot slot wensen wij jullie allen een goed en gezond
seniorenjaar met elkaar!!
PROOST !
Groet, Margreet

Informatie vanuit het bestuur:
Bestuurslid
Wij zoeken nog uitbreiding van het bestuur.
Mensen, die wat hand-en-spandiensten willen
verrichten en mee willen denken over het beleid
van de vereniging. U kunt zich aanmelden tot
10 dagen voor de algemene ledenvergadering bij
een van de bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van SHZ op
vrijdag 22 februari 2019 in gebouw de Krim, Eugénie Prévinaireweg 63.
Vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom.
De vergadering begint om 14.00 uur
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Algemene
Ledenvergadering
Vrijdag
22 februari 2019

1. Opening
2. Ingekomen stukken/ mededelingen
3. Goedkeuren notulen ALV d.d. 16 februari 2018
4. Jaarverslag waarnemend secretaris
5a. Jaarverslag 2018 penningmeester
5b. Begroting 2019
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing
Detje van Rietschoten als secretaris
Volgorde van aftredende bestuursleden:
Nelly Fivet,
Marianne Vermeij,
Lano Jansen,
Margreet van Riel.
8. Verkiezing/ benoeming kascontrolecommissie
Dhr. Menschik en mevr. J. Kooij.
dhr. K.L. Bosch, reserve kandidaat.
9. Rondvraag
10. Sluiting
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Notulen Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 16 februari 2018
Aanwezig: 27 leden; Margreet van Riel (voorzitter), Lano Jansen
(penningmeester), Nelly Fivet (algemeen bestuurslid), Marianne Vermeij
(algemeen bestuurslid en waarnemend secretaris)
Afwezig m.k.: Piet en Wouke van Sprang, Frank en Ellie Witterland
1. Opening: De voorzitter heet een ieder van harte welkom. De derde
vergadering van SHZ en de eerste in deze bestuurssamenstelling.
Het vermelden waard: dat Esmee Visser uit Beinsdorp zojuist de 5000
m heeft gewonnen op de Olympische spelen.
2. Ingekomen stukken/ mededelingen:
Kleine wijziging agenda. Beleid wordt toegevoegd.
Margreet leest de namen op van de overledenen van 2017 en alle
aanwezigen nemen op verzoek een moment van stilte in acht.
3. Mededelingen:
-Nieuwsblad 5 x uitgeven. Nog ruimte voor nieuwe adverteerders.
- Oranjevereniging: muzikale bingo groot succes. Opnieuw activiteit
voor senioren. Rob van Rossum wordt waarschijnlijk weer
ingeschakeld.
Zorgverzekeraar VGZ geeft ook korting aan senioren die lid zijn.
Een keer per jaar contact met wethouder, Marjolien Steffens.
16 mei 2018 is volgende afspraak.
Seniorenraad Haarlemmermeer heeft nieuwe voorzitter. Na de
laatste vergadering is besloten om per tourbeurt aanwezig te zijn
vanwege het dienen van het algemeen belang voor senioren
betreffende “ Wonen, zorg, veiligheid en vervoer”.
Stichting Senioren Samen op weg: nog steeds in goed gesprek met
een positieve blik vooruit.
Speciaal dank aan alle vrijwilligers.
4. Goedkeuren notulen ALV d.d. 17 februari 2017: goedgekeurd
Secretaris wordt bedankt voor de notulen.
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5. Jaarverslag waarnemend secretaris:
Marianne leest voor. Geen opmerkingen.
6a. Jaarverslag 2017 penningmeester:
Lano presenteert de jaarrekening naast de begroting over 2017 via de
beamer.
N.a.v. vragen: Het genoemde bedrag is het netto bedrag voor de
vrijwilligersdag.
Mevr. van Ditzhuyzen: vergadering ook bekostigen als het bij een
bestuurslid is. Dat doen we niet.
Joost Slobbe: Koppelkaarten, voorheen prijsjes. Wordt mee gestopt.
Te tijdrovend om loterij te organiseren. Komt om te kaarten en niet
voor de prijsjes dus voor hem geen probleem.
Huur te hoog. Nico van Vierzen: er is 2 jaar minder huur berekent dan
wat de werkelijke kosten zijn. Energie, schoonmaak enz. + wat de
Gemeente vraagt voor huur. Als je de huur vergelijkt met andere
gebouwen van Maatvast dan huren we goedkoop.
Balans en Vermogen: Lano legt uit. Geen vragen.
6b. Begroting 2018: Lano legt uit.
N.a.v. vragen:
Hosting website valt onder secretariaatskosten
€300,00 voor prijsjes bingo. Inkomsten vallen meestal gunstiger uit.
7. Verslag kascontrolecommissie
Janny Kooij neemt het woord. Bestuur en met name Lano wordt
bedankt voor het financieel overzicht.
Samen met dhr. Menschik is het in orde bevonden.
8. Verkiezing/ benoeming kascontrolecommissie
Mevr. J. Kooij.
Dhr. Menschik blijft nog 1 jaar aan.
dhr. K.L. Bosch heeft zich in 2017 gemeld (2 jaar): blijft
reservekandidaat.
Gevraagd: reservekandidaat.
9. Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend: Ellie Witterland (algemeen bestuurslid)
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Kandidaten konden zich opgeven tot 10 dagen vóór de vergadering.
Helaas heeft niemand zich gemeld.
10. Beleid
Alle activiteiten lopen goed. Als leiders stoppen zijn er gelukkig toch
weer nieuwe mensen die het over willen nemen.
80 mensen hebben de enquête ingevuld.
O.a. werden workshop bloemenschikken, cursus Spaans, filmmiddag,
tablet en computergebruik, bezoek tentoonstelling, samen eten,
koken genoemd. Er is een coördinator nodig of mensen die hand-enspandiensten willen verrichten.
Suggestie van dhr. Menschik: In Nieuwsblad vermelden voor welke
activiteit je mensen zoekt; Nico van Vierzen: site Haarlemmermeer
voor Elkaar: formule werkt beter dan de vacaturebank.
Wim Dijkgraaf: wil in juni fietspuzzeltocht organiseren van 40 km.
N.B. Na de vergadering biedt Bas de Bruijn zich aan om uit te zoeken
wat er mogelijk is voor een cursus tablet/ computergebruik.
11. Rondvraag
Dhr. Dijkgraaf: stelt voor dat beide besturen op kosten van de
vereniging uit eten gaan. Margreet meldt dat binnenkort gaat
gebeuren.
Rietje Stahli: op 10 maart gaat ze naar Hoofddorp voor de uitslag van
de prijs van de ING. De uitslag komt in het Nieuwsblad van maart.
Mevr. L. Frijters : Rijdt de Krimbus ook buiten de Haarlemmermeer?
Bas de Bruijn neemt contact op met mevrouw over mogelijkheden
vervoer.
Nico van Vierzen meldt dat de Gemeente een tarief hanteert van
€78,00 per uur. Alle gebouwen worden bekeken en eventueel niet
rendabele gebouwen worden afgestoten.
Margreet: Als de nieuwe Kom wordt gerealiseerd is het maar de
vraag of de Krim kan blijven.
Nico: De bezetting van de Krim is heel goed.
Dhr. K.L. Bosch: Met de Nieuwjaarsreceptie waren de tijden verlegd.
Mensen komen niet. Hoe bereik je mensen? Bestuur gaat zich
hierover buigen.
Mevr. Damen: wil graag de naam van de chauffeur op de revers. Nico
van Vierzen doet de suggestie dit voor te stellen aan de nieuwe
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coördinator van de bus: Ludo Vermeulen.
Lano: In mei vindt de automatische incasso plaats. Leden zonder deze
incasso kunnen nu al betalen.
11. Sluiting om 15.20 uur.
N.B. €545,00 opgehaald voor de actie waar Els Rusman aan deelneemt.

Activiteiten SHZ
Crea
Na een proefperiode van ruim een jaar om te
kijken of er belangstelling was om te
handwerken in de Krim op de 4e
woensdagochtend van de maand, zijn wij tot de
conclusie gekomen dat die zo minimaal is, dat wij
vanaf januari 2019 hiermee stoppen.
De handwerkdames

Beste bridgers,
De laatste vrijdagavond van februari, 22
februari 2019, organiseren we een
bridgedrive in het SZH gebouw de Krim.
We beginnen om 19.30u.,
zaal open om 19.00u. Op deze bridgedrive
is iedereen welkom. De kosten zijn € 5,-per persoon, het eerste kopje koffie is
gratis. Dus komt allen en meld je aan bij
mij, tel. 0252686249.
Ook wil ik jullie attenderen op onze nieuwe website
www.mijnbridgeclub.nl/BCSHZ. Hopelijk kunnen jullie daar al snel alle
uitslagen bekijken.
Groet Jan
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Oproep: bezorgers gezocht Nieuwsblad SHZ
Wij zijn op zoek naar mensen die 6 x in het jaar een klein
uurtje vrij willen maken om het Nieuwsblad te bezorgen
op de volgende locaties:
• Lisserbroek (4) en Lisse (5),
• Ariannalaan (5), Capricciolaan (1), Nabuccosingel (1), Griseldalaan (3),
Traviataplantsoen (2) en Faustlaan (1).
Reservebezorgers voor:
• Arkelstein (2), Heimerstein (1), Lentepark (3), Gunterstein (1),
Palmestein (1), Ottenstein (2), Laan van Gildestein (1)
Remmersteinpark (8), Sandestein (9), Valckenstein (1)
Vlietestein (1), Wayensteinsingel (1)
• Stepelerveld (1), Leusveld (8) , Bramerveld (8), Boetelerveld (1),
Ilperveld (1), IJweg (3)
• Schubertlaan (1), Bachlaan (1), Mozartlaan (1), Vivaldisingel (3),
Beethovenlaan (18), Brahmslaan (1), Verdilaan (3), Händelplein (1)
• van Haeringenplantsoen (8), Spoorstraat (2), Venneperhof (3),
Eugénie Prévinaireweg (4), Joh. Bogaardstraat (1)
• Anthoniusstraat (4), Papaverstaat (4), Kerkstraat (14),
Kamperfoeliestraat (4)

Klik en Tik computercursus
Er zijn reeds 18 mensen die zich hebben opgegeven voor de computercursus
Klik en Tik. Er kunnen maximaal 6 personen per cursus meedoen. Dit
betekent dat de cursussen van januari, maart en september al zijn
volgeboekt. Als u zich nog opgeeft komt u op de wachtlijst te staan. Een
medewerker van de bibliotheek neemt t.z.t. contact met u op.

Leeskring
Helaas hebben maar vier personen zich
opgegeven voor de leeskring. Er zijn er minimaal
zes nodig om te kunnen starten. Dus ...... heeft u
alsnog interesse, neem dan contact op met
Marianne Vermeij. (redactieshz@gmail.com of
0252-624721)
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Cursus Filosofie
Hebt u altijd al meer willen weten over de belangrijkste
filosofen en haar westerse filosofie? Dan is hier uw kans.
Bij voldoende deelname (minimaal 15) wordt er op een
zestal vrijdagmiddagen een cursus filosofie voor beginners
gegeven door meneer Koopman.
Vanaf vrijdag 5 april van 14.00 - 16.00 uur gaat hij u hier alles over vertellen.
De kosten voor leden zijn € 25 en voor niet leden €35.
In De Krim ligt een intekenlijst of meldt u bij mij aan: d.jelsma@ziggo.nl
Detje van Rietschoten

Belastingservice
Ook dit jaar staan de vrijwilligers weer klaar
om u te helpen bij het invullen van de
belastingaangifte en wel op de
vrijdagmiddagen 1, 8, 15, en 22 maart
tussen 13.00 uur en 16.00 uur.
(i.v.m de boekenbeurs niet op 29 maart).
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.
✓ Het 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.
Als u twijfelt over wat u mee moet nemen, liever teveel dan te weinig.
Voor extra informatie kunt u contact opnemen met
Leida Verhoeve, telefoon: 0252-686127
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ACTIVITEITEN SHZ
Verslag
Kerstmiddag
2018
Bij binnenkomst
werden we al
verrast met een
prachtige
versierde zaal.
Ook de tafels zagen er geweldig uit. Onder het genot van een kopje
koffie/thee met iets lekkers konden we genieten van mooie kerstmuziek van
het muziekensemble "Nostalgia".
Onze voorzitter, Margreet, heette iedereen hartelijk welkom en wenste ons
allemaal een fijne middag. Corry had weer een prachtig gedicht gemaakt.
Een beetje nostalgisch, hoe het vroeger ging, maar voor iedereen heel
herkenbaar.
Onder het genot van een hapje en een drankje konden we mee zingen met
de kerstliedjes, die Nostalgia speelde.
Het kerstverhaal van Margreet was voor iedereen ook heel herkenbaar en
sloot prachtig aan bij het gedicht van Corry.
Hoewel de opkomst iets minder was dan vorig jaar, er waren nog diverse
activiteiten in het dorp, was het een middag waar we met fijne herinneringen
op terug kijken.
Detje van Rietschoten

Kipbuffet.
Na groot succes de afgelopen jaren hebben we op 22 november 2018 een
kipbuffet gehouden in de Rustende Jager.
Dat was wederom een succes want we
hadden maar liefst 91 personen op onze
lijst staan en die hebben allemaal heerlijk
gegeten.
Dit jaar weer organiseren? Als het aan
ons ligt: "Jazeker!"
Groetjes,
Nelly
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Puzzel januari 2019

1.Hoe noemt men afbeeldingen of teksten die op openbare plaatsen met
verf, verfstift, inkt of krassen zijn aangebracht?
2. Van dit eiland is de reggae afkomstig.
3. Hoe heet het verschijnsel dat in bepaalde gebieden nabij de polen en in
het hooggebergte de ondergrond nooit helemaal ontdooit?
4. Zo noemt men de afstand die een voertuig kan afleggen zonder tussentijds
te tanken.
5. In deze stad werd op 22 november 1963 president John F. Kennedy tijdens
een rijtoer vermoord.
6. Hoe noemt men de afbeelding van een persoon waarbij de meest
kenmerkende trekken sterk overdreven worden?
7. Een andere naam voor de Europese bizon.
8. Type woning die van oudsher door de indianen van Noord-Amerika wordt
gebruikt.
9. Wat is de naam van de grootste stad in Zuid-Afrika?
10. De naam van een hoofddeksel maar ook van een zeehondensoort.
11. De naam van het enige zoogdier dat kan vliegen.
12. Deze gierigaard bepaalt het gewicht van gedroogde druiven.
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De oplossing kunt u mailen naar redactie@sv-hz.nl of in de brievenbus van
gebouw de Krim deponeren vóór 11 maart 2019.
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00
bekend gemaakt.
De oplossing van de woordzoeker van november was: actief lezen.
De winnaar is geworden: Mevr. W. Damen.
Van harte gefeliciteerd.

Rectificatie:
In het Nieuwsblad van november is een zeer storende fout geslopen.
Mevr. D. Bouterse-Roubos is niet overleden maar mevr. Bouterse-Veen die
reeds in het augustusnummer werd genoemd.
Nogmaals oprechte excuses.

In memoriam

Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het
Nieuwsblad van november 2018:
Mevr. S. Brink
64 jaar
Mevr. G. van Ballegooijen-Pit
92 jaar

Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in
november 2018:
Mevr. G.W. de Jong
Dhr. R. en mevr. Y. Reijnders
Dhr. P. Groenewoud en mevr. M Groenewoud-Offringa
Dhr. F.T. Kempers
Dhr. I.M.I.M. Poelman en mevr. C.A. Weststeyn
Dhr. D.J. Vastenhout en mevr. H.P.M. Vastenhout- Rijnbeek
Dhr. J. Nesselaar en mevr. T.H.F. Nesselaar-van Dijk

Nieuw-Vennep
Beinsdorp
Nieuw-Vennep
Nieuw-Vennep
Lisserbroek
Nieuw-Vennep
Nieuw-Vennep

Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging.
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Activiteiten andere organisaties
Zondagmiddagpodium
FEBRUARI
3 februari 14.00 uur
Badhoevedorp Het Dorpshuis
Presentator/theatermaker Marc de Hond met "Voortschrijdend inzicht".
10 februari 14.00 uur
Hoofddorp De jeugd van gisteren.
Vrolijke liederen en sfeervolle muziek van de zangers van WaterWijs.
17 februari 14.00 uur
Nieuw-Vennep Gebouw van Pier K
Blaasmuziek van het koperensemble Brazzled! en
saxofoonkwartet Met Maten
24 februari 14.00 uur
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm
Dansgroep Lilian en Duo NoordWest naar Zweden
MAART
3 maart 14.00 uur
Badhoevedorp Het Dorpshuis
Herkenbaar toneelspel "Drie schone jurken en een schuldgevoel" door Hare
Majesteit TheaterProjecten.
10 maart 14.00 uur
Rijsenhout Dorpshuis De Reede, Schouwstraat 16
Spannende eigen sound met jazz Match.
17 maart 14.00 uur
Nieuw-Vennep Gebouw Pier K
Het koor FF-Anders met een gevarieerd programma
Nederlandstalige liederen.
31 maart 14.00 uur
Hoofddorp De jeugd van Gisteren
A Men's Passion met "De wereld rond in 80 minuten".
APRIL
7 april 14.00 uur
Badhoeveddorp Het Dorpshuis
Ierse muziek door de band Mind the Midgie
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14 april 14.00 uur
Weteringbrug Dorpshuis De kern, Lisserweg 1a
"Retourtje Parijs"; liedjes en een praatje door
zanger/ accordeonist/gitarist Hans de Cock
22 april (2e Paasdag) 14.00 uur
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm
De Schakel met nostalgische Amsterdamse liederen
28 april 14.00 uur
Nieuw-Vennep Gebouw Pier K
Trio 't Gevolg met verrassende, traditionele muziek uit alle windstreken.

Mantelzorg
Zorgt u voor een dierbare met een beperking of een chronische ziekte? Dan
bent u mantelzorger. De gemeente Haarlemmermeer helpt u daarbij via
Mantelzorg & Meer.
Mantelzorg is intensieve en langdurige zorg voor een naaste. U doet dit meer
dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.
Bent u mantelzorger? Dan kunt u hulp krijgen. Iemand kan met u meedenken
hoe u zorg en werk het beste combineert. Of welke praktische hulp u nodig
heeft. Ook kan een vrijwilliger een paar uur uw taak overnemen zodat u even
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tijd heeft voor uzelf. En u kunt in contact komen met andere mantelzorgers.
Een overzicht van alle hulpverlenende instanties vindt u op de website van de
Sociale kaart Haarlemmermeer.
(https://www.socialekaarthaarlemmermeer.nl/mantelzorg)
Als extra waardering vanuit de gemeente ontvangt u als geregistreerde
mantelzorger jaarlijks rond de dag van de mantelzorg (10 november) een
financiële attentie. In diezelfde week organiseert Mantelzorg & Meer diverse
leuke verwen- en creatieve activiteiten.
U ontvangt een mantelzorgwaardering als u zorgt voor iemand die in
Haarlemmermeer woont en aangemeld bent bij Mantelzorg & Meer.
Nog niet aangemeld als mantelzorger? Meld uzelf aan via de website van
Mantelzorg & Meer.
(https://www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/aanmelden/) Deelt u de
zorg met iemand anders? Dan is de waardering voor u samen. Mantelzorgers
die zich tussen 15 december 2018 en 1 november 2019 aanmelden
ontvangen de waardering in 2019.
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Nabestaandenzorg
Regelmatig organiseert stichting
Nabestaandenzorg i.s.m. stichting Het Rouwcafé
'Het rondje van...' in Hoofddorp bij Duyckercafé,
Raadhuisplein 5 (cultuurgebouw), 2132TZ.
'Het Rondje van...' is een ontmoetingsplek waar nabestaanden in een
ontspannen sfeer tijdens een kopje koffie of thee met elkaar ervaringen,
vragen en ideeën delen.
De deelname is gratis en ook aanmelden is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage
voor de koffie/thee is welkom.
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact
opnemen via 023 - 84 48 201.

Nieuws van de Stichting Senioren Samen op Weg
Boekenbeurs
Op een andere tijd dan U van ons gewend
bent, zal dit jaar de boekenbeurs
plaatsvinden op 29 en 30 MAART 2019.
Deze datum is gekozen omdat er in de
buurt van september al zoveel
boekenmarkten zijn, waardoor wij
(misschien) minder klanten krijgen. De
voorraad is weer aangevuld met een groot
aantal nieuwe boeken, gekregen van
iemand die bij een uitgeverij heeft gewerkt. Ik denk dat het zeer de moeite
waard is onze boekenmarkt te bezoeken.
We houden ook weer een verloting en dit keer hebben we een grote mand
vol met???? Nieuwsgierig, kom gezellig even bij ons kijken.
En de opbrengst blijft zoals ook voorgaande jaren voor DE KRIMBUS.
We hopen op een grote opkomst.
Openingstijden:
vrijdag van 14.00 - 19.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.
Met vriendelijke groet
Rietje Stahli
Secr. Stichting Senioren Samen op Weg
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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
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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

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: 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)
Toos van Emden
0252-685708
Ouderenadviseur Stichting Meerwaarde
Herriëtte Frielinck en Mariska Spikmans: 023-5698868
pluspuntzuid@meerwaarde.nl
Venneperhof 30, 2151 AZ Nieuw-Vennep
Inloopspreekuren: (op andere dagen voor een afspraak 023-569 88 84)
Dinsdagmiddag:
13.00 uur - 16.00 uur
Donderdagochtend:
09.30 uur - 12.30 uur
Vrijdagmiddag:
13.00 uur - 16.00 uur
Rijbewijskeuring
Dr. R. Kamerling
071-5728434
(rkamerli@xs4all.nl (ST. Medipartners Nederland Leiden)
Maaltijdservice Westerkim/ Horizon
Petra van Dam

0252-623623

Gemeentehuis H’meer

0900-1852

Hulp vinden/ aanbieden: www.haarlemmermeervoorelkaar.nl

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