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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 
 
 
Website  
www.sv-hz.nl  
Marianne Vermeij 
 
Rekening SHZ: 
NL07 RABO 0307984532 
Contributie €25,00 p.j.(aut. incasso) 
Partner €15,00 p.j. (aut. incasso)  
 
Rekening Stichting  
Senioren Samen Op Weg: 
NL88 RABO 0345867491 
 
Volgende uitgave  
Kopij aanleveren:  
Uiterlijk 13 maart  2020 
 
Verschijningsdata: 
25 maart, 27 mei, 26 augustus,  
28 oktober, 25 november 2020 

 Bestuur Vereniging SHZ: 
Voorzitter:  
Margreet van Riel (0252-675847) 
Bleker 45 
2152 AR Nieuw-Vennep  
me.van.riel@me.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  
 
Alg. bestuurslid en dagreizen/uitjes: 
Nelly Fivet (0252-673535) 
Zaaiersstraat  131 
2151 CK Nieuw-Vennep 
fivhog@gmail.com 
 

Alg. bestuurslid/ledenadministratie: 
Marianne Vermeij (0252-624721) 
ledenshz@gmail.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 
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Informatie vanuit het bestuur:  

Van de voorzitter 

Beste aanwezigen, fijn, dat u er bent. 
Lieve senioren, fijn, dat jullie er zijn. 
 
Een nieuw jaar staat voor ons. 
Hoe gaat het worden? 
Wat gaat er gebeuren? 
Hoe gaat de vereniging zich manifesteren? 
 
Ik zal jullie zeggen: “Ik weet het niet!” 
 
Een jaar kan vol zitten met, mogelijke, verwachte- en evenzo met 
onverwachte verdrietige- en plezierige momenten. 
Beide emoties liggen vaak dicht bij elkaar. 
Beide geven toch ook altijd iets positiefs. 
Hoe moeilijk 't soms te zien is. 
 
Maar: wat ik wel weet is, dat ik hoop: 
- dat de gezelligheid binnen de vereniging en het bestuur blijft, zoals ‘t nu is.  
- dat als er iets ongemakkelijks is, dat jullie het bestuur weten te vinden. 
- dat de jaarvergadering goed bezocht gaat worden. 
- dat ook de samenwerking tussen de besturen van de stichting en de 
   vereniging goed blijft, zoals 't nu is. 
 
En: wat ik zeker weet is, dat ik daar een 
positieve bijdrage aan wil leveren..... 
Maar: de leden hebben ' t laatste woord! 
           Dus: KOM naar de 
jaarvergadering! 
 
Mede namens alle bestuursleden wens 
ik jullie een, in alle opzichten,  
goed 2020! 
Laten we daarop het glas heffen. 
               PROOST! 
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Algemene Ledenvergadering 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering van SHZ  op  
 vrijdag 6 maart 2020 in gebouw de Krim,  
Eugénie Prévinaireweg 63. 
Vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom. 
De vergadering begint om 14.00 uur. 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering 
Vrijdag  6 maart 2020 
  
      1. Opening 

  
        2. Ingekomen stukken/ mededelingen 
 

3. Moment van stilte voor alle overledenen in 2019 
 
4. Goedkeuren notulen ALV d.d. 22 februari 2019 
 
5. Jaarverslag secretaris 
 
6. Jaarverslag 2019 penningmeester 
 
7. Begroting 2020 
 
8. Verslag kascontrolecommissie 
 Mevr. J. Kooij en dhr. Menschik 
 
9. Bestuursverkiezing 

 Lijst van aftredende bestuursleden: 
 2020: Marianne Vermeij 
 2021: Nelly Fivet 
 2022: Lano Jansen 
 2023: Margreet van Riel 
 2024: Detje van Rietschoten 

 
10. Verkiezing/ benoeming kascontrolecommissie 
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 Dhr. Menschik  en  dhr. K.L. Bosch  
11.  Rondvraag 

 
12. Sluiting 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering 
Vrijdag 22 februari 2019  
Aanwezig: 29 leden, Margreet van Riel(voorzitter), Lano Jansen 
(penningmeester), Marianne Vermeij (algemeen bestuurslid en waarnemend 
secretaris); Nelly Fivet (algemeen  bestuurslid) en Detje van Rietschoten 
(secretaris a.i). 
 
Afwezig mk: Piet  van Sprang,  
Hr K.L. Bos en mevr. Damen 
 

1. Opening:  De voorzitter 
heet iedereen van harte 
welkom. 
Fijn dat er zoveel mensen zijn gekomen. 
Dit is de tweede vergadering in deze samenstelling .  
 

2. Ingekomen stukken/mededelingen 
Margreet leest de namen op van de overledenen in 2018 en alle 
aanwezigen nemen op verzoek, staand, een moment stilte in acht. 
Het Nieuwsblad is vorig jaar 6 keer uitgegeven. 
Onze vergadering doen we tegenwoordig in de huiskamer bij iemand 
thuis.  

 De Seniorenraad is opgeheven.   
 Rob van Rossum gaat ook dit jaar weer los met zijn muziek in de 
 feesttent. 
 Een woord van dank aan alle vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan er 
 geen Seniorenvereniging bestaan. 
 Janny Kooy van de stichting. We hebben een nieuwe 
 penningmeester gevonden. Dhr. Frank Witterland moet door 
 omstandigheden stoppen.  Dhr. Jos Blok neemt zijn functie over. 
 Ze promoot nog even de bus van de stichting. Ze zijn tevens op zoek 
 naar nieuwe chauffeurs. 
 Addie deelt nog mee wanneer de boekenbeurs is. 
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3. Goedkeuren notulen ALV d.d. 16 februari 2018 

De notulen worden vastgesteld met dank aan Marianne Vermeij. 
 

4. Jaarverslag waarnemend secretaris 
Marianne leest het secretarieel jaarverslag voor. 
 

5a. Jaarverslag 2018 penningmeester 
 Lano neemt het jaarverslag door met de aanwezigen. 
 De balans wordt doorgenomen. 
 Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
5b. Begroting 2019 
 De begroting wordt doorgenomen. 
 Lenie Meyer: Hoe meer geld er is hoe minder subsidie we krijgen. 
 Hr. Dijkgraaf zegt dat de huur wel verhoogd wordt i.v.m. 

energiekosten. 
 Hr. Witterland: Bijna niemand weet het verschil tussen Stichting en 
 Vereniging. Wie er echt interesse in heeft kan uitleg krijgen. Ze 
 vergaderen de eerste woensdag van de maand. 
 Hr. Witterland: Koppelklaverjassen staat niet op de begroting: is te 
 laat binnengekomen om nog te verwerken in deze begroting. 
 
6. Kascontrolecommissie 
 Janny Kooy en dhr. Menschik hebben de boeken gecontroleerd. Het 
 zag er prima uit. 
 Janny Kooy treedt af als kascontrole lid.  
 
7. Bestuursverkiezing 

 Detje van Rietschoten als secretaris 
 Lijst van aftredende bestuursleden: 
 2020: Nelly Fivet 
 2021: Marianne Vermeij 
 2022: Lano Jansen 
 2023: Margreet van Riel  
 
8. Verkiezing/ benoeming kascontrolecommissie 
 Dhr. Menschik en mevr. J. Kooij 
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dhr. K.L. Bosch blijft reserve kandidaat. 
Mevr. Kooij treedt af en meneer Bosch wordt benoemd. 
Hr. Menschik hoorde bij de kascontrole dat het 3 jaar mag. 
We gaan kijken hoeveel jaar iemand de kascontrole mag doen. 
 Reserve kandidaat wordt benoemd: Bas de Bruijn. 
 

9.  Rondvraag 
Hr. Bert Ubink deelt mee dat hij geen fietstochten meer kan uitzetten 
en fietsen wegens ziekte. 
Bas de Bruijn: Opletten dat je je eigen bijdrage bij de zorgverzekeraar 
kan indienen. 

 Hij schrijft een stukje in het Nieuwsblad van maart 2019 hierover. 
 Eigen bijdrage wordt €1750,00 dit jaar. Vroeger was het gerelateerd 

aan je inkomen. 
 
10. Sluiting 

 Bedankt voor uw komst en uw bijdrage van vanmiddag. 

 
Herhaalde oproep: 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. 
 
Tevens is het bestuur op zoek naar een 
nieuw bestuurslid i.v.m. het aftreden 
van Marianne Vermeij.  
 
Wil je informatie over wat deze taken 
precies inhouden? Neem dan contact 
op met Marianne Vermeij  
(0252-624721) 
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ACTIVITEITEN SHZ 
Kerstlunch 2019

 
Op zaterdag 21 december heeft het bestuur voor de eerste keer een 

kerstlunch georganiseerd. De zaal en tafels waren mooi aangekleed. 

Tussen 10.30 uur en 11.00 uur kwamen de mensen binnen tijdens de 

muzikale klanken van Nostalgia. 

Iedereen werd getrakteerd op koffie of thee met een lekker kerstkransje. 

Onze voorzitter, Margreet, heette iedereen welkom. 

Na een tweede kopje koffie of thee werd rond 12.00 uur de groentesoep 

geserveerd, die verzorgd was door BioSoepi. Daarna werd de lunch 

genuttigd. Corrie Verhoeven had weer een prachtig gedicht gemaakt en heeft 

dit voorgelezen. 

Er heerste een fijne sfeer. Er werd dan ook druk gekeuveld met elkaar en 

genoten van het eten. 

Nostalgia zorgde voor mooie kerstliedjes, 

die ook mee gezongen werden. 

Tot slot had Margreet nog een gedicht 

"De Kerstboom". 

Rond 14.00 uur ging iedereen weer nar 

huis met een tevreden gevoel. 

Wie weet volgend jaar weer. 
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Hieronder het gedicht van Corrie Verhoeven 

 

Welkom allemaal 

in deze mooi versierde zaal. 

Het is weer bijna kerstmis voor iedereen op aarde 

maar niet voor allemaal heeft kerst dezelfde waarde. 

Want niet voor iedereen zijn het dagen van plezier, 

soms doen ze ook veel pijn, omdat ze iemand missen hier. 

Ook daar sta ik bij stil, gewoon maar voor heel even 

denk ik aan alle mensen die niet meer onder ons leven. 

Want kerst is voor gezelligheid, voor herinnering en verdriet 

ook al zijn ze niet meer bij ons, ze vergeten doen we niet. 

Tijd om even stil te staan, overdenken en bezinnen 

afsluiten en opnieuw beginnen. 

Wat te doen met wensen of dromen 

Dingen die jou zijn overkomen 

Laat ze zijn en laat ze achter 

De ergste worden met de tijd iets zachter 

De mooiste krijgen een plaats in je hart 

Maak elke keer weer een nieuwe start. 

Geef je oude een plaatsje en maak nieuwe dromen 

Laat het leven op je afkomen. 

Nu zijn we weer gezellig hier met elkaar. 

Dankzij de vrijwilligers die er weer voor ons zijn, zoals het hele jaar. 

Zij zijn vrijwillig, maar er wordt wel op ze gerekend 

omdat hun inzet veel voor ons betekent. 

Alle vrijwilligers bedankt dat jullie altijd weer voor ons klaar staan. 

Zonder jullie zouden er veel leuke dingen niet door kunnen gaan. 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen en goede voornemens komt eraan. 

Soms met een lach, soms met een traan. 

Heb lief, bewonder en geniet. 

Meer dan dit leven heb je niet. 

Kortom: Fijne kerstdagen en een heel voorspoedig 2020 toegewenst 



        10 

Belastingservice 
Ook dit jaar staan de vrijwilligers weer klaar om u 
te helpen bij het invullen van de 
belastingaangifte en wel op de 
vrijdagmiddagen 28 februari, 13, 20, en 27 
maart tussen 13.00 uur en 15.00 uur. 
(i.v.m de Algemene Ledenvergadering NIET op 6 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 

KIPBUFFET RUSTENDE JAGER  
Op donderdag 12 maart gaan we, wegens groot 
succes van voorgaande jaren, weer met elkaar van 
een gezamenlijke maaltijd genieten in de Rustende 
Jager. U betaalt €8,50 voor het kipbuffet en de 
penningmeester zorgt voor twee consumpties per 
persoon. De aanvang van de maaltijd is 18.00 uur. U kunt zich opgeven via de 
intekenlijst in de Krim. De betaaldag is op: 
Woensdag 4 maart in de Krim, Eugénie de Prévinaireweg 63  
van 10.00 uur tot 11.30 uur. 

https://www.digid.nl/
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INFORMATIE VAN DE ZORGCONSULENT 
 

Klachten Regiorijder en Valys  
De gezamenlijke seniorenverenigingen KBO, PCOB, 

Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord en Zuid 

krijgen diverse klachten binnen over de Regiorijder en 

Valys. Ze hebben besloten om, per vereniging, een 

klachtenbox te openen. 

Wat willen we weten? 

1. Uw naam en adres. 
2. Datum en tijd van de aangevraagde rit. 
3. Klachtomschrijving. 
4. Heeft u deze gemeld bij de regiorijder? Telefonisch of op 

klachtenformulier. 
5. Wat was het antwoord. Telefonisch of schriftelijk? 
6. Maakte u gebruik van de terugbelservice? 
7. Belde de chauffeur u op als hij/zij er wel of niet aan kwam. 

 

Uw meldingen kunt u mailen naar bdebruijn@san-san.nl of deponeren in de 
klachtenbox in het clubgebouw De Krim. 
Al uw klachten, voor zover ze nog bij u bekend zijn, over 2019 en ook die van 
de eerste twee maanden van 2020, worden na 
sluitingsdatum eind februari door ons 
gebundeld en gesorteerd en samen met die van 
de andere verenigingen gemeld aan de 
regiorijder en de gemeente. Waarbij wij gelijk 
een gesprek met hen aanvragen. 
In het kader van de wet op de privacy worden uw persoonlijke gegevens, 
zonder uw schriftelijke toestemming, door ons niet voor derden gebruikt, 
met andere woorden alle klachten worden geanonimiseerd.   
Verder houden we u op de hoogte van ons gesprek. 
Na sluitingstijd blijft natuurlijk mijn e-mailadres ter beschikking voor alle 
mogelijke klachten. 
 

Bas de Bruijn   

mailto:bdebruijn@san-san.nl


        12 

Toeslagen 2020 
Voor de huur- en zorgtoeslag is in 

2020 de vermogensgrens 

gewijzigd. 

Voor zorgtoeslag is het vermogen 

voor alleenstaand €116.663 en 

voor echtparen of 

samenwonenden €147.459. 

 

Voor huurtoeslag voor alleenstaanden tot €30.846 en voor echtparen of 

samenwonenden tot €61.692. 

Als u twijfelt neem contact op met mij via de mail of telefoon. 

0252-674035 (na 14.00 uur) of f.meyer@quicknet.nl. 

 

Fred Meijer 
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Puzzel januari 2020 

 

  

1. Zo noemt men de eerste toespraak van een nieuw Kamerlid in de 
Tweede Kamer 

2. Wat bedoelt men in Vlaanderen met een 'suske'? 
3. Hoe heet de afsluitprovisie die een makelaar ontvangt bij de aan- of 

verkoop van een huis? 
4. Hoe heet de reus uit de Griekse mythologie die over zijn gehele 

lichaam honderd ogen bezat? 
5. Hoe heet de eerste fase van een hbo-opleiding of universitaire studie 
6. Hoe noemt men de studie van alles wat met de hogere kookkunst te 

maken heeft? 
7. Door welke architect is het Van Gogh Museum in Amsterdam 

ontworpen? 
8. Hoe heet het bewijs dat iemand niet bij een misdrijf aanwezig kon 

zijn? 
9. Dat staat als een vlag op een … 
10. Hoe noemt men een computerprogramma om webpagina's te 

bekijken? 
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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 november was: make over 
De winnaar is geworden: Mevr. Dicky Treur 
Van harte gefeliciteerd! 
 

In memoriam 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van 
november 2019:  
Mevr. C.M. de Weerd-Alblas  95 jaar 
Mevr. A.M. de Munk-van Teijlingen 78 jaar 
Mevr. C.J. Wassenaar-Koolloos  76 jaar 
Mevr. P. van den Hoek-Louwrier 74 jaar 
Mevr. C. de Vos-van Deelen  74 jaar 
 

Nieuwe lid sedert de verschijning van het Nieuwsblad in november 2019: 
Mevr. N. Vaarmeijer 
Mevrr. R. Padding 
Dhr. en Mevr. Meijer-Terweij 
Dhr. en Mevr. Blom-van Veen 
Dhr. en Mevr. Hanegem-van der Kam 
Mevr. A.M. van Aalst- van Stein 
Dhr. J.L. van Rietschoten 
Dhr. B. Becker 
Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging.  
 

Rectificatie: 
Mevr. Y.M. Cronenborgh moet zijn mevr. Y.M. van Cronenborgh. 

mailto:redactieshz@gmail.com
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ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES 
 
Vrijwilligers gevraagd voor 
“Bibliotheek aan huis”  
De bibliotheek in Nieuw-Vennep is op zoek 
naar vrijwilligers die een afgesproken pakket 
boeken e/o tijdschriften naar klanten brengt 
die niet zelf naar de bibliotheek kunnen 
komen.  
Dit halen en brengen gaat volgens een vast 
schema van eens per 4 weken. De boeken 
worden door de bibliotheek verzameld en 
klaar gelegd waarna de vrijwilliger de 
boeken gaat brengen en weer ophalen. 
  
Ben je zelf slecht ter been en daardoor niet in staat om naar de bibliotheek 
te komen? De bibliotheek brengt de boeken gewoon aan huis! 
Wat is er te leen? 
Eigenlijk alles wat de Bibliotheek Haarlemmermeer te bieden heeft, dus ook 
een tijdschrift, een DVD, een luisterboek op cd, een groot-letter-boek.  
De kosten zijn €45,00 per jaar. 
Informatie en aanmelden 
Meer weten? Neem dan contact op met de 
dichtstbijzijnde bibliotheekvestiging. 
Deze service op maat wordt geleverd door de Bibliotheek Haarlemmermeer 
en is bedoeld voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer die om 
fysieke redenen (zoals ziekte of een handicap) voor een langere periode niet 
zelf naar de bibliotheek kunnen komen. 
 
ZONDAGMIDDAGPODIUM 
FEBRUARI 
2 februari 14.00 uur 
Badhoevedorp Het Dorpshuis 
Rumor di Mare zingt internationale 
zeemansliederen. 
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9 februari 14.00 uur 
Rijsenhout Dorpshuis De Reede 
Vrolijke operettemuziek van Vereniging La Musiquette 
 
16 februari 14.00 uur 
Nieuw-Vennep Gebouw Pier K 
Flamencokoor Coro del Campo met Sol y Sombra 
 
23 februari 14.00 uur 
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 
Sister Swing zingt vrolijke liedjes van weet je nog wel....? 
 
MAART 
1 maart 14.00 uur 
Badhoevedorp Het Dorpshuis 
Saxofoonarrangementen van Sax4 Met Maten 
 
8 maart 14.00 uur 
Weteringbrug Dorpshuis De Kern 
Harald Veenstra presenteert: "De Oude School"  

15 maart 14.00 uur 
Nieuw-Vennep Gebouw Pier K 
Bender met jubileumvoorstelling "Mooi begin" 
 
22 maart 14.00 uur 
Zwanenburg Cultureel Centrum De Olm 
Muzikale reis met Bleke Rozen "Op het spoor van 
de Orient-Express" 
 
29 maart 14.00 uur 
Hoofddorp De Jeugd van Gisteren 
Zomertijdconcert van het Scherzando Trio  

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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Locatie: 

Nierop te Nieuw-Vennep (Linquenda) 

Woensdag, donderdag en zaterdag 

tussen 09.00 uur en 

17.0

 

 

NIEUWS VAN DE 

STICHTING SENIOREN 

SAMEN OP WEG 
Beste lezers, 
Hierbij een lezersbijdrage van de 

St. Senioren Samen op Weg. 

(St.SSoW). 
Om te beginnen wenst het Bestuur 

U (al is dit een beetje laat) 

mochten zij U nog niet persoonlijk 

hebben gesproken, een goed maar 

vooral gezond Nieuw Jaar. Wij 

hopen U regelmatig zowel in De 

Krim te zien als in de Krimbus.  

Heeft U ook zo genoten van de 

Kerstversiering. Daar hebben weer 
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diverse vrijwilligers voor gezorgd. Soms tijdens het 

ophangen voorzien van een diepe zucht.  Omdat de 

ene bal niet gelijk hing met de andere en we graag 

wilde dat het er ook weer mooi uitzag.  

Dank hiervoor aan alle vrijwillige 

medewerkers(sters). Natuurlijk ook weer voor het 

afhalen van de versiering, wat overigens een stuk 

makkelijker ging. 

Dan toch maar weer een oproep voor “medewerkers gezocht”. 

In de eerste plaats zouden we ontzettend blij zijn met een 

“klusjesman/vrouw”. Iemand die zo af en toe een technisch mankementje in 

ons gebouw wil helpen oplossen. Dit kan zijn een nieuwe lamp indraaien, een 

schroef indraaien als dit nodig is en wat kleine technische klusjes. Natuurlijk 

zijn er vrijwilligers die dit ook kunnen. Maar deze vrijwilligers worden al zo 

“belast” met van alles en nog wat, en al die kleine extraatjes maken dat het 

een enorme vrijwilligersbaan wordt. Dus bent U iemand die zegt: nou ik help 

graag, meld U dan even bij mij. U vindt onder aan dit artikel mijn naam en 

emailadres.  

Dan worden er ook nog steeds medewerkers gevraagd voor de bardiensten. 

Hiervoor kunt U contact opnemen met Els Rusman. Els is de beheerder van 

ons gebouw De Krim. U kunt dan De Krim bellen 0252-68 19 85. Vraag even 

naar Els en mocht zij er onverhoopt niet zijn geef dan even door waarvoor U 

belt. Els zal U dan terugbellen. 

Dan als laatste nog een heel leuk bericht. In de 3e week van januari 2020 

komt onze NIEUWE 

KRIMBUS. Misschien is hij er 

al als U dit Nieuwsblad onder 

ogen krijgt. Dit is weer een 

mooiere uitgave dan de bus 

die nu voor U rijdt. Hij zal 

zeker groter zijn, waardoor er 

de mogelijkheid is meer 

rollators mee te kunnen 
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nemen. Het zal voor onze (vrijwillige) chauffeurs wel weer even wennen zijn 

en wij hopen dan ook dat alles weer “op rolletjes” zal gaan.  

Het Bestuur, de coördinator en de chauffeurs wensen U in ieder geval een 

fijne en veilige rit door het door U aangevraagde traject. 

Het telefoonnummer van de coördinator van de Krimbus is 06 – 3380 9247. 

Dit voor het aanvragen van een rit. We kunnen weer nieuwe aanvragen goed 

gebruiken om de nieuwe bus voor U te laten rijden!! 

U een fijne tijd toewensend en met vriendelijke groet, 

 

Rietje Stahli 

Secr. St. Senioren Samen op Weg. 

Email mc.stahli@quicknet.nl (voor het aanmelden voor klusjesman/vrouw 

 

 

mailto:mc.stahli@quicknet.nl
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Activiteiten gebouw“DeKrim”  
Eugénie Prévinaireweg 63; 2151BB Nieuw-Vennep (tel. 0252- 681985) 
Beheerder: Els Rusman (privé0252675713) 
 

 
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). 

DAG TIJD ACTIVITEIT SPELLEIDER  

Maandag 13.30-
16.30 uur 

Sjoelen vrij- en 
competitie  

Ruud  van Schie  0252-672712 

Dinsdag 09.00-
12.00 uur 

Vrije recreatie*   

 13.30 uur 2e dinsdag van de 
maand Bingo 

Lida vd Veek 
Gré Elshout 

0252-518895 
0252-686768 

 19.30-
23.00 uur 

Bridge competitie 
Website:www.mijnbrid
geclub.nl/BCSHZ  

Jan Gerrits 0252-686249 

Woensdag 09.00-
12.00 uur 

Vrije recreatie*  
Crea 2e,3ewo. 

Loes Hildering 
Marja Hartgerink 

0252-624707 
0252-686986 

 13.30-
16.30 uur 

Sjoelen vrij- en 
competitie  

Joke Ubink 
Joke van Schie 

0252- 686269 
0252- 672712 

Donderdag 13.30-
16.30 uur 

Klaverjassen 
competitie 

Toos van 
Houten 

0252- 686291 

 
 
 

13.30- 
16.30 uur 
13.30- 
16.30 uur 

Biljartclub 
 
Rummikub 

 
 
Leida Verhoeve 

 
 
0252-686127 

Vrijdag 09.00-
12.00 uur 

Vrije recreatie*   

 13.30-
16.30 uur 

Themamiddag indien 
georganiseerd*** 

  

 19.30-
23.00 uur 

 2e vrijdag van de 
maand koppelkaarten 

Annie Verhoeve 0252-674429 

* Vrije 
recreatie:  

 klaverjassen; biljarten; nieuwsbladen lezen; koffie/thee;  
sociale contacten, voorlichting enz. 

** en ***   Indien van toepassing: zie artikel elders in dit Nieuwsblad 

mailto:jannykooij@planet.nl
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Overige activiteiten: 

DAG TIJD ACTIVITEIT Contactpersonen 

    

dinsdag en 
donderdag 

09.30 tot 
11.00 uur 

Gezond natuurwandelen  
verzamelen in De Krim 
€1,30 per keer inclusief  
koffie/thee en koekje) 

di. Kees en Gré  
van Gerven 
do. Yvonne Weusten 

woensdag 
en vrijdag 

09.30 tot 
11.00 uur 

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  

mailto:pluspuntnieuwvennep@meerwaarde.nl
mailto:rkamerli@xs4all.nl
http://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/
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