Seniorenvereniging
Haarlemmermeer Zuid
(opgericht: 10 december 2015)
Jaargang 4 nummer 6

Nieuwsblad SHZ
November 2019
1

Nieuwsblad SHZ
Een uitgave van
Seniorenvereniging
Haarlemmermeer Zuid (SHZ)
Het Nieuwsblad
verschijnt in principe 6x per jaar
in een oplage van 1000 stuks.
Redactie en vormgeving Nieuwsblad:
Detje van Rietschoten
Blechtekum 5
2151SJ Nieuw-Vennep
d.jelsma@ziggo.nl
Marianne Vermeij
Dotterbloemstraat 39
2153ES Nieuw-Vennep
redactieshz@gmail.com

Penningmeester:
Lano Jansen (06-20127762)
Kerkstraat 117
2153 BH Nieuw-Vennep
lanothea@hotmail.com
Secretaris:
Detje v. Rietschoten(0252-687830)
Blechtekum 5
2151SJ Nieuw-Vennep
d.jelsma@ziggo.nl
Alg. bestuurslid: vacant

Website
www.sv-hz.nl
Marianne Vermeij

Alg. bestuurslid en dagreizen/uitjes:
Nelly Fivet (0252-673535)
Zaaiersstraat 131
2151 CK Nieuw-Vennep
fivhog@gmail.com

Rekening SHZ:
NL07 RABO 0307984532
Contributie €25,00 p.j.(aut. incasso)
Partner €15,00 p.j. (aut. incasso)

Alg. bestuurslid/ledenadministratie:
Marianne Vermeij (0252-624721)
ledenshz@gmail.com

Rekening Stichting
Senioren Samen Op Weg:
NL88 RABO 0345867491
Volgende uitgave
Kopij aanleveren:
Uiterlijk 17 januari 2020
Verschijningsdata: 29 januari,
25 maart, 27 mei, 26 augustus,
28 oktober, 25 november 2020

2

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, a.s. leden en lezers,
"Wanneer we plezier maken, leven we
werkelijk!
Dan ontwikkelen we ons ware zelf!"
Woorden die ik tegenkwam, toen ik thuiskwam van de crematie van Addy
van Breen.
Ik zat te schrijven voor het voorwoord van het 6e nummer van ons
Nieuwsblad.
En zo is het ook; het leven is soms zwaar. We kennen allemaal ons verdriet
en voelen onze pijnen.
Maar.....plezier hebben en af en toe heerlijk lachen, doet ons vreugde geven
en zien wij de ware persoon.
Naast lachen kennen we het gevoel voor humor en relativeren.
Alles heeft altijd 2 kanten.
Probeer naast het negatieve ook dat positieve te zien! Het is er!
Ik peins maar wat; betrek het ook op mijzelf, want we gaan de "lange,
donkere dagen" in.
Weet, dat er gezelligheid en plezier te vinden is bij de Seniorenvereniging.
Naast de activiteiten is het bestuur bezig met het organiseren van een Kerstlunch en een Nieuwjaarsbijeenkomst.
KOM! U gaat met een glimlach weer naar huis en een gedachte van:
"Goed, dat ik geweest ben!".
En zo niet......bel mij (0252-675847).
Warme groet, alvast een fijne maand
december gewenst en in januari spreken we
elkaar wel weer.
Margreet van Riel
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Nieuwjaarsreceptie
“Laten we het nieuwe jaar goed beginnen!”
Op 3 januari 2020 is onze
Nieuwjaarsreceptie van
14.00 uur tot 16.00 uur.
Wij willen u daarom van harte uitnodigen
en daarmee de gelegenheid bieden om
elkaar te ontmoeten en met elkaar het glas
te heffen op het nieuwe jaar.
We hopen op een mooie bijeenkomst.

Algemene Ledenvergadering
De datum voor de Algemene Ledenvergadering
hebben we vastgesteld op vrijdag 8 maart om
14.00 uur.
De officiële uitnodiging en agenda komen in het
januarinummer.

Vrijwilligers gezocht
Het bestuur is dringend op zoek naar vrijwilligers die:
- de distributie van het Nieuwsblad
en/of
- de ledenadministratie en/of
- de website
willen gaan doen.
Ambieer je daarnaast een functie in het
bestuur dan kan dit ook, maar is niet
noodzakelijk.
Wil je informatie over wat deze taken
precies inhouden, neem dan contact op
met Marianne Vermeij (0252-624721)
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ACTIVITEITEN SHZ
Bingo
Anders dan andere jaren wordt er een
gecombineerde Sint- en Kerstbingo
georganiseerd en wel
op dinsdag 10 december.
Ook anders is, dat u nu slechts €5,00 i.p.v. €7,00 voor
een plankje met 4 pakjes lootjes betaald.
Reden te meer om gezellig méé te doen?
De zaal gaat om 13.00 uur open en we beginnen om 13.30 uur.
U komt toch ook!!!

Kerstlunch
Dit jaar geven we een andere
invulling aan de
kerstbijeenkomst.
Op zaterdag 21 december bent u van
harte uitgenodigd om deel te nemen aan de kerstlunch.
We starten om 11.00 uur met een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij
met aansluitend een lunch met soep en zelf klaargemaakte broodjes.
Natuurlijk is er ook een kerstverhaal en een gedicht en zingen we met elkaar
bekende kerstliedjes in een mooi versierde ruimte.
Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door seniorenorkest Nostalgia.
Rond 14.00 uur nemen we afscheid van elkaar.
Helaas is de ruimte beperkt en kunnen we
maximaal 50 personen ontvangen. Van
tevoren intekenen is dus van belang.
De intekenlijst ligt weer op de bekende plek
in de Krim en de toegangsprijs is €5,00. Graag
betalen aan de zaal op de dag zelf.
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Puzzel november 2019

De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus
van gebouw de Krim deponeren vóór 13 januari 2020.
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00
bekend gemaakt.
De oplossing van de puzzel in oktober was: stapelwolken
De winnaar is geworden: Mevr. Joke Ubink
Van harte gefeliciteerd!
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In memoriam

Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van
oktober 2019:
Dhr. AJ.M.van Diemen
80 jaar
Mevr. A.J.J. van Breen
76 jaar
Nieuwe lid sedert de verschijning van het Nieuwsblad in oktober 2019:
Mevr. Y.M. Cronenborgh
Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging.

ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES
Zondagmiddagpodium
Programma december
15 december Nieuw-Vennep Gebouw Pier K
Theatergroep Radost brengt zang en dans uit
alle windstreken.
22 december 14.00 uur Zwanenburg
Cultureel Centrum De Olm
Kerstconcert door vocaal sextet Maat 41
29 december 14.00 uur Hoofddorp De jeugd
van Gisteren
Genieten van golden oldies met JOY4JAZZ.
Een quintet van senioren brengen jazz van o.a. Duke Ellington/Benny Golson
en vele anderen.
De entreeprijs bedraagt € 5,00 en is 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.
Het volledige programma vindt u op de website.
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NIEUWS VAN DE STICHTING SENIOREN SAMEN OP WEG
IN MEMORIAM ADDY VAN BREEN.
Een van de trouwste fans van onze
Krimbus, is op 7 november j.l. overleden.
Ze was al lang ziek, heeft goede tijden
gehad tijdens de ziekte, maar het laatste
half jaar, was het niet meer houdbaar.
Geen kwaliteit van leven meer. Door de medicatie werd ze versuft en kreeg
ook andere kwalen.
Ze kon niet meer zelfstandig leven, niet meer fietsen, geen boodschappen
meer doen en zoals zij zelf zei: moest iedere morgen door de wasstraat, en
daarbij geholpen worden door de thuishulp.
Het ergste voor Addy was dat ze niet meer naar De Krim kon, naar haar
senioren voor een spelletje en praatje, een kopje koffie als zij achter de bar
stond en nog veel meer.
Maar bovenal dat ze haar 3D kaarten niet kon maken, babykleertjes breien,
warme shawls en voor heel wat Vennepers de warme bedsokken.
De door haar georganiseerde boekenbeurzen, wat ze overigens niet alleen
deed, maar wel onder haar leiding. Zodat ze kon zorgen dat onze Krimbus
kon blijven rijden voor de senioren in Haarlemmermeer Zuid.
Ik ben blij dat ik haar nog persoonlijk heb kunnen bedanken voor al het werk
wat ze heeft verzet.
Addy, je was een goed mens, soms erg eigenwijs, maar nooit om iets voor
jezelf voor elkaar te krijgen, maar wel voor “jouw busje”. We zijn je veel dank
verschuldigd en we zullen je missen.
12 November heeft de crematieplechtigheid plaats gevonden aan de
Hoofdweg in Nieuw-Vennep en daar werd een prachtig In Memoriam
uitgesproken door de uitvaartleidster.
Ook Els en Leida spraken hun waardering uit voor Addy.
Wij wensen Joop en de kinderen en bonuskinderen heel veel sterkte in deze
moeilijke tijd.
Rietje Stahli
Secr. Stichting Senioren Samen op Weg.
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Lieve mensen,
Onze lieve (cadeau) moeder, maar vooral onze vaders lieve vrouw Addy is
donderdag 7 november, klokslag 13.30 uur omringd door degenen die zij lief
had, aan haar grote reis begonnen.
Addy heeft mij gevraagd om aan jullie door te geven dat zij met heel veel
liefde en plezier aan jullie heeft gedacht op haar ziekbed.
Wij hopen dat haar toewijding voor de Stichting en de trots die zij uitstraalde,
als zij over de Stichting vertelde, een goede herinnering voor jullie kan zijn.
Heb geen verdriet maar vreugde in datgene waarvoor je mag leven!
Wij hopen dat onze vader Joop nog vele jaren bij jullie een fijne plek mag
hebben.
Uit naam van onze familie,
Harold van Breen

Gebouw de Krim is gesloten van
22 december 2019 tot en met 2 januari 2020
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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 redactieshz@gmail.com

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

13

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

ACTIVITEIT
Sjoelen vrij- en
competitie
Vrije recreatie*

SPELLEIDER
Ruud van Schie

0252-672712

13.30 uur

2e dinsdag van de
maand Bingo
Bridge competitie
Website:www.mijnbrid
geclub.nl/BCSHZ
Vrije recreatie*
Crea 2e,3ewo.
Sjoelen vrij- en
competitie
Klaverjassen
competitie
Biljartclub

Lida vd Veek
Gré Elshout
Jan Gerrits

0252-518895
0252-686768
0252-686249

Loes Hildering

0252-624707
0252-686986
0252- 686269
0252- 672712
0252- 686291

Rummikub

Leida Verhoeve

19.3023.00 uur
Woensdag

Vrijdag

* Vrije
recreatie:
** en ***

09.0012.00 uur
13.3016.30 uur
13.3016.30 uur
13.3016.30 uur
13.3016.30 uur
09.0012.00 uur
13.3016.30 uur
19.3023.00 uur

Marja Hartgerink

Joke Ubink
Joke van Schie
Toos van
Houten

0252-686127

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
pluspuntnieuwvennep@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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