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Bestuur Vereniging SHZ:
Voorzitter:
Margreet van Riel (0252-675847)
Bleker 45
2152 AR Nieuw-Vennep
me.van.riel@me.com

Bestuursondersteuning:
Lief en leed:
Toos van Emden (0252-685708)
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:
Van de voorzitter
Beste leden en lezers,
Daar is ie weer. Ons laatste Nieuwsblad voor
de zomer.
Naast onze reguliere vergaderingen hebben
we ook een bijeenkomst gehad met het
bestuur van de Stichting "Senioren Samen op Weg".
Dit om een vorm te vinden voor een betere communicatie en ook dit vast te
houden.
We zijn op de goede weg; zo is er een volgende vergadering gepland in
oktober en zijn de uitnodigingen voor de 2-jaarlijkse vrijwilligers-dag
inmiddels verzonden.
Deze dag wordt door de Stichting "Senioren Samen op Weg" georganiseerd.
We hebben een kennismakingsgesprek gehad met Maarten Treep,
gebiedsmanager in de Haarlemmermeer; zijn rayon is Getsewoud, Linquenda
en het Oude dorp Nieuw-Vennep, daar komt dan Nieuw-Vennep-West bij.
Verhelderend was het zeker voor ons en ook dit gesprek zal een vervolg
krijgen.
Vervolgens staan er 4 fietstochten op het programma.
Helaas komt de tocht van 16/7 te vervallen (zie elders in het blad).
En....we hebben nog een dagtochtje tegoed!
Als jullie dit lezen is het alweer achter de rug en ik hoop dat we kunnen terug
kijken op een dag van tevredenheid!
Tja, en dan rollen we langzaam de zomer in.
Namens het bestuur wens ik jullie
allen een fijne zomer toe en graag
tot ziens,
Groet,
Margreet van Riel.
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ACTIVITEITEN SHZ
Dodenherdenking
Tijdens de herdenking op 4 mei hebben Margreet en Nelly namens de leden
van SHZ een bloemstuk gelegd bij het monument bij de kinderboerderij.

Uitslagen sjoelclub maandagmiddag
Naam

Punten

Plaats

A klasse
Ruud van Schie
Trix Albers
Jan v.d. Meulen
Riet Berkhout
Fiep Dannijs

32955
32843
31653
31560
31138

1
2
3
4
5

B klasse
Els Rusman
Nel van Schie
Piet Schreurs
Rinus Huijsmans
Anny Bos

31013
30605
29909
28948
28892

1
2
3
4
5

C Klasse
Tiny Kroon
Wil van den Bos
Gré Visser
Betty Commesaris
Adrie van Elk

26294
25763
24986
24919
24782

1
2
3
4
5

Allemaal van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!
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Sjoelen woensdagmiddag
De woensdagmiddag sjoelclub heeft de
competitie weer beëindigd met een gezellige
middag en de prijsuitreiking.
Winnares in de A klasse is Riet van Helden, in
de B klasse Janny Hobo en in de C klasse Lida
van der Vliet .
Met dank aan Iet Lindeboom die dit allemaal voor ons bijhield.
Het nieuwe seizoen begint op 4 september.
Groetjes Joke Ubink.

De totaal uitslag klaverjassen donderdagmiddag 2018/2019
1e prijs
Dhr. H. de Wal
150.673 pnt.
2e prijs
Dhr. P. Bokhorst
147.310 pnt.
3e prijs
Dhr. A. v. Leeuwen
146.787 pnt.
De Poedelprijs is voor: Dhr. M .Wesselius met 121.217 pnt.
De marsenprijs is voor: mevr. S. Wassenaar met 47 stuks.
Bedankt allemaal voor de goede opkomst in het afgelopen seizoen,
prettige vakantie, en hopelijk tot de eerste
donderdag in september 2018
( dat is de 4e)
Tevens kunnen zich nog nieuwe
klaverjassers aanmelden.
Inschrijven is gratis, dus wie heeft
interesse?
Groetjes,
Toos

BRIDGE
De laatste bridgeavond hebben we weer supergezellig doorgebracht. De
barbecue die de slagers verzorgden was top en iedereen kon met volle
maag aan de drive beginnen. De prijswinnaars kregen hun medailles
omgehangen en ontvingen daarbij een mooie cadeaubon. Ook de flessen
wijn van de verloting kregen een goede bestemming.
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We hopen dat iedereen het
volgend seizoen weer aanwezig
zal zijn. We starten dinsdag 1
oktober met de nieuwe
competitie. Tot dan en we
wensen iedereen een goede
zomer en hopen jullie dan
gezond en wel weer terug te
zien.
Groet,
Jan en Els

Fietsen
Beste mensen,
Bij het verschijnen van dit Nieuwsblad is de eerste
fietstocht reeds verreden en wel op 21 mei.
De volgende fietstochten zijn op 18 juni, 20 augustus en
september.
Alle fietstochten starten om 10.00 uur vanaf het
clubgebouw de Krim.
De fietstocht van 16 juli komt te vervallen
omdat het gebouw i.v.m. de zomersluiting
niet toegankelijk is.
We hopen op prachtig fietsweer.

Bingo
Bingo liefhebbers,
In mei hebben wij onze laatste bingo
gedraaid.
We gaan 3 maanden vakantie vieren, en
hopen u in september weer te begroeten
om weer fijn bingo te spelen.
Fijne vakantie allemaal!
Gré, Lida en Nelly.
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Puzzel MEI 2019

1. Hoe noemt men een horizontaal raam met een verende mat, waarop
allerlei sprongen uitgevoerd kunnen worden?
2. Wat is de schertsende naam voor de huwelijksakte?
3. Muziekterm die aanduidt dat het gehele orkest speelt.
4. Humoristische voorstelling van een persoon of zaak, waarbij de meest
kenmerkende trekken sterk overdreven worden.
5. Een slee voortgetrokken door 3 paarden, maar ook de naam van een
volksdans.
6. O.a. Nijmegen, Tiel, Deventer, Doesburg, Zutphen, Zwolle, Düsseldorf
en Brugge.
7. Welke Spaanse stad is vooral bekend door de jaarlijkse stierenrennen?
8. Wat is de naam van de organisatie die informeert en adviseert over
financiën van huishoudens?
9. Hoe noemt men een wandbetimmering die bestaat uit paneelwerk,
aangebracht tegen het onderste gedeelte van een binnenmuur?
10. Hoe heet de saus die bestaat uit een mengsel van sojabonenmeel,
grof gemalen tarwe, kruiden en zout.
11. Hoe noemt men een woord of uitdrukking dat overgenomen is uit het
Duits maar in strijd is met de Nederlandse taalregels?
12. Hoe heet de begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld
hoogwater niet meer onderloopt?
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De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus
van gebouw de Krim deponeren vóór 9 augustus 2019.
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00
bekend gemaakt.
De oplossing van de woordzoeker van maart was: brandmeester
De winnaar is geworden: Han Snoeks
Van harte gefeliciteerd.

In memoriam

Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het
Nieuwsblad van maart 2019:
Mevr. N. Hagedoorn- Saarloos
74 jaar
Dhr. C.H. Dolman
86 jaar
Dhr. L. de Jong
84 jaar
Mevr. A.M. van Staveren
88 jaar
Mevr. F. Dering- de Gans
82 jaar
Dhr. J. Geerts
81 jaar
Dhr. R.W. van Ditzhuyzen
83 jaar
Mevr. R.A. van de Bunt- Former
85 jaar
Mevr. E.M. Tulner
73 jaar
Dhr. M. Bloemer
91 jaar

Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in
maart 2019:
Mevr. H. Gort- van der Maarl
Dhr. J. Goudriaan en mevr. G. Goudriaan – van de Beek
Mevr. E. Rietmeijer- van Dusseldorp
Mevr. A. Vergunst
Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging.
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Activiteiten andere organisaties
Oranjevereniging Beatrix
Vrijdag 21 juni is er van 14.00 - 16.00 uur een
muzikale bingo in de feesttent.
Onder leiding van Rob van Rossum blikken we
terug op de goede oude tijd.
Het belooft een gezellige middag te worden.

Kosteloos Compaan uitproberen in Haarlemmermeer!
Wat is de Compaan?
De Compaan is een eenvoudige tablet die functioneert in een afgeschermde
familie omgeving. Ervaring met computers is niet nodig; iedereen kan met de
Compaan overweg. Met één druk op de knop kan men op een leuke en
makkelijke manier met naasten contact houden. Zo is er de mogelijkheid tot
berichten sturen, foto’s en video’s van de kleinkinderen ontvangen,
beeldbellen en spelletjes spelen of dagelijks een reactie te vragen waardoor
de kring van naasten weet dat het goed gaat met de gebruiker van de
Compaan. De Haarlemmermeer-Compaan is zelfs voor mensen met
(beginnende) dementie heel goed te bedienen en biedt de mogelijkheid om
gemakkelijk in contact te komen met onder andere Haarlemmermeer-voorElkaar, personenalarmering en Amstelring Ledenservice.
Mantelzorg
Met de Compaan willen we mantelzorg makkelijker maken. Omdat de
gebruiker van de Compaan ook via beeldbellen kan worden benaderd is het
mogelijk om op een leuke en (voor de gebruiker) vernieuwende manier
contact te houden zonder direct persoonlijk langs te moeten gaan. Zo kan de
agenda op de Compaan beheerd worden, een medicatie herinnering
ingesteld en een goedemorgen-melding aangezet worden.
Compaan in Haarlemmermeer
Het gebruik van de Compaan kost de eerste 6 maanden niets, deze krijgt u
van de Gemeente Haarlemmermeer. Na de 6 maanden heeft u de keuze om
de Compaan over te nemen of terug te geven, hier zal u tijdig over
geïnformeerd worden. U kan kennismaken met de Compaan bij Mantelzorg &
Meer, op de Pluspunten van MeerWaarde en het Medipoint van Amstelring.
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Opfriscursus veilig verkeer Nederland
Net als vorig jaar is er ook nu weer de
gelegenheid mee te doen aan de
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 aangeven waar u tegenaan “loopt” als u
onderweg bent.
Een rij-examen dat wordt afgenomen met/door een gekwalificeerde autorijinstructeur, in uw eigen auto, is ook onderdeel van deze cursus. De cursus
heeft GEEN consequenties voor Uw rijbewijs, het is alleen om u te laten
weten welke verbeteringen er (misschien) nodig zijn. Aan de cursus zijn geen
kosten verbonden en u krijgt na afloop een mooi certificaat, waarop vermeld
is dat u de cursus heeft gevolgd.
De cursus gaat plaatsvinden in het gebouw van “ DE JEUGD VAN GISTEREN”
in Hoofddorp, en zal zijn op woensdag 5 Juni en woensdag 26 juni a.s.
U DIENT WEL OP BEIDE DAGEN AANWEZIG TE ZIJN.
Wilt U mee doen? Dan kunt u zich bij mij aanmelden onder vermelding van
Uw naam, adres en postcode, geboortedatum en uw telefoonnummer
waaronder U bereikbaar bent. Graag per email mc.stahli@quicknet.nl Ik zal
dan zorgen dat uw gegevens bij de coördinator in Hoofddorp terechtkomen.
Graag zie ik uw gegevens zo snel mogelijk tegemoet. Diegene die zich al aan
hadden gemeld (zoals de chauffeurs van de Krimbus) hoeven natuurlijk niet
nog eens te reageren.
Met vriendelijke groet,
Rietje Stahli
Secr. St. SSoW
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Nieuws van de Stichting Senioren Samen op Weg
AFSCHEID VAN FRANK WITTERLAND, MOMENTEEL PENNINGMEESTER VAN
DE STICHTING SENIOREN SAMEN op WEG.
Wegens privéomstandigheden is Frank
genoodzaakt zijn “werk” als penningmeester
neer te leggen. Wat zullen wij hem missen.
Frank heeft al zoveel vrijwilligers werk gedaan
zoals (toen we nog Anbo waren) jaren gezorgd
voor het goed lopen van het nieuwsblad,
redigeren etc. Het zorgen dat de “lopers” allemaal een stapel mee kregen
voor hun eigen wijk. Vroeg aan het werk, samen met Elly en een stel
toegewijde medewerkers.
Daarna het verzorgen van het adressenbestand bij de nieuwe SHZ, wat door
Marianne is overgenomen.
Frank heeft ook jarenlang Charles bijgestaan met het werken op de
computer. En toen bij de Stichting de nood aan de man kwam door het
overlijden van Charles, heeft hij een berg werk verzet in de financiële
administratie, zoals die nu is. Wij zijn hem dus heel veel dank verschuldigd.
De stichting zal op onze eigen manier, gepast afscheid van hem nemen.
En ja, wij, de Stichting Senioren Samen op Weg, moesten dus naar een
nieuwe penningmeester zoeken en die hebben we gevonden.
13

Jos Blok gaat, met ingang van heden, het “werk” van Frank overnemen. We
hebben gezellig kennis met hem gemaakt en we zijn vol vertrouwen dat hij
deze belangrijke taak (geïnstrueerd door Frank) met succes zal overnemen.
Dus Frank: het ga je goed en hartelijk welkom Jos Blok.
Rietje Stahli
Secr. St.SSoW
OPROEP BARMEDEWERKERKER (STERS) GEZOCHT
Er is een dringende vraag naar nieuwe barmedewerkers.
Wij zoeken vriendelijke mensen die van aanpakken
weten. Die servicegericht zijn en het leuk vinden de
senioren, die in Gebouw De Krim komen, op een
vriendelijke manier te woord kunnen staan en van een
drankje te voorzien.
Wilt U ons helpen?? Neem dan contact op met Mevr. Els Rusman. Zij is heel
vaak in De Krim aanwezig. Daar is het tel.no 0252 675713.
U kunt natuurlijk ook even langskomen aan de Eugénie Prévinaireweg 63 in
Nieuw- Vennep.
Mocht Els Rusman niet aanwezig zijn, dan kunt u uw naam en
telefoonnummer achterlaten bij de dienstdoende barmedewerker. Hij/zij zal
er voor zorgen dat Els Rusman u even terugbelt. In ieder geval wordt u met
open armen ontvangen.
Hartelijke groet,
Rietje Stahli
Secr. Stichting Senioren Samen op Weg.
ALWEER EEN AFSCHEID.
Ja een afscheid van “TEAM BOEKENBEURS”. Het team heeft in goed
gezamenlijk overleg besloten om de boekenbeurs van maart jl. als laatste te
houden.
Het Bestuur van de Stichting Senioren Samen op Weg vindt dit heel jammer,
maar is vol begrip. Het is me maar niet een klus. Al die dozen vol boeken die
steeds maar binnen kwamen en ook een plaatsje in ons kleine archief
moesten krijgen. “Ook het kleine spul” , zoals zelfgemaakte kaarten, gebreide
sokken, puzzels etc. Maar dit was nog niet het ergste. Ook telkens maar weer
de boeken controleren.
Mankeert er niets aan? Ruikt het niet te veel naar sigarenlucht? En is het nog
te tillen. Tafels klaar zetten, boeken er keurig op en de vriendelijkheid bij het
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ontvangen van de geïnteresseerden op de boekenbeurs. En vooral, de 2 hele
dagen paraat staan. Wij hebben dan ook niets dan lof over voor dit
team.
Het bestuur van de Stichting SSoW is jullie heel veel dank verschuldigd voor
alle inkomsten die jullie in de afgelopen jaren voor de Krimbus (en voorheen
Anbo-bus) hebben opgehaald.
Addy, Ton en Gerard, Els en Leida, jullie zijn kanjers!!
Rietje Stahli
Secr.St.SSoW
Tijdens de laatste
boekenbeurs heeft
Addy een certificaat
en een bos bloemen
gekregen van het
bestuur van de St.
SSoW. Dit voor alle
bewezen diensten,
v.w.b. inkomsten
van de boekenbeurs.

Nog een afscheid !
Van de coördinator van de Krimbus Ludo Vermeulen. Om privéredenen heeft
Ludo af moeten zeggen. Het was kort maar krachtig. Wij moeten dus op zoek
naar een nieuwe coördinator.
Dat moet toch lukken, onder de 1100 mensen die het Nieuwsblad van de
Senioren Vereniging Haarlemmermeer-Zuid ontvangen.
Dus wilt U zelf, of weet U iemand die ons uit de brand kan helpen met deze
drukke vrijwilligersbaan, geef een belletje naar een van de bestuursleden van
de stichting. Wij zullen daar heel blij mee zijn.
En zeker onze senioren die wij de hele week met de Krimbus vervoeren in
Haarlemmermeer-Zuid.
Janny Kooij (voorzitter) tel. 06 2383 1308
Rietje Stahli (secretaris) tel. 06 2923 3976
Jos Blok (penningmeester) tel. 06 1045 6774
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Beste vrijwilligers,
Als het allemaal gegaan is zoals wij hadden
gehoopt, heeft u inmiddels de uitnodiging
ontvangen voor de vrijwilligersdag op 14 juni a.s.
en heeft u laten weten op 22 mei en/of 24 mei
j.l. wel of niet mee te willen gaan.
Mocht U onverhoopt geen uitnodiging hebben
gekregen , of kent u iemand die wij zijn vergeten,
wees dan zo vriendelijk dit even door te geven aan mc.stahli@quicknet.nl.
Wij zullen er dan zeker voor zorgen dat er alsnog een uitnodiging komt.
Verder zullen wij U graag ontvangen op 14 juni a.s. om 13.15 uur bij gebouw
De Krim om daar vandaan met de bus gebracht te worden naar het
vertrekadres voor ons uitje. Wij hopen U om rond de klok van 20.30 uur weer
af te zetten bij De Krim.
Het Bestuur van de Stichting Senioren Samen op Weg zowel als het Bestuur
van de Senioren Vereniging Haarlemmermeer Zuid zien er naar uit u allen te
ontmoeten op 14 juni as.

De zomersluiting van gebouw De Krim is dit jaar van
1 juli tot en met 28 juli 2019.
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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

Heeft u interesse om uw advertentie
hier te plaatsen?

Neem dan contact op met de redactie:
email redactieshz@gmail.com

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

TIJD
13.3016.30 uur
09.0012.00 uur
13.3016.30 uur
13.30 uur
19.3023.00 uur

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

* Vrije
recreatie:
** en ***

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
Website:www.mijnbrid
geclub.nl/BCSHZ
Vrije recreatie*
Crea 2e,3e,4e wo.
Sjoelen vrij- en
competitie
Vrije recreatie*

Lida vd Veek
Gré Elshout
Jan Gerrits

0252-518895
0252-686768
0252-686249

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.
Indien van toepassing: zie artikel elders in dit Nieuwsblad

Stichting Senioren Samen op Weg
Voorzitter St. SSoW: Janny Kooij (0297-322155) jannykooij@planet.nl
Telefoonnummer coördinator bus: 06-33809247
Afspraak maken of afmelden op dezelfde dag: 06-20512531 (chauffeur 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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