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Informatie vanuit het bestuur:  

Van de voorzitter 

Lieve, beste leden, 
 
Ondanks het feit dat al onze activiteiten stil liggen, heeft het bestuur, de 
redactie, de ledenadministratie en de coördinators van ons Nieuwsblad 
besloten om toch een blad uit te geven. 
Het is een blad geworden met een inhoud van leuke, positieve en actieve 
berichten. 
Uiteraard missen wij jullie en kijken er erg naar uit om jullie weer te 
ontmoeten bij onze activiteiten. 
Weet, dat jullie ons altijd kunnen bellen voor een vraag, een advies, een 
boodschap of gewoon een praatje! 
Schroom niet; maar BEL! 
Weet, dat wij er voor jullie zijn! 
 
Sterkte, tot ziens, tot bels, 
Margreet van Riel. 
 
 
 “Niet elke dag kan goed zijn, maar elke dag heeft wel iets goeds”! 
 
Nog 1: 
“Vrijheid kent vele gevaren, maar is toch het veiligste goed dat wij bezitten”! 
 
Nou, vooruit nog 1 dan: 
“Het beste recept tegen een saai leven is : “ Nieuwsgierigheid”! 
Dus: blijf interesse tonen 
         blijf vragen stellen          
blijf dingen opzoeken 
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Elk jaar op 4 mei legt Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Zuid bloemen bij 
het oorlogsmonument aan de Zuiderdreef en neemt deel aan de 
gezamenlijke herdenking.2020........alles is anders! 
Het is prachtig weer, zonnetje schijnt en er staat weinig wind.  
We besluiten om, ‘s middags, vanaf de “Westerkim” te gaan lopen met de 
bloemen naar het monument. 
Op onze tijd nemen wij een 
moment van stilte in acht. 
We lopen weer terug. 
‘s Avonds zitten wij voor de tv om 
de indrukwekkende herdenking 
op de Dam te volgen en 2 
minuten stil te zijn. 
2021.......hopen, dat alles anders 
is! 
 
Beste leden van onze  Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Zuid, 
 
 In deze bijzondere tijd van Corona 
besmettingen en vast zitten aan huis 
gekluisterd willen wij als bestuur toch iets 
bedenken wat wellicht voor enigen onder 
ons afleiding en ontspanning kan geven. 
De penningmeester is ook voorzitter van 
de volkstuinvereniging in Nieuw-Vennep. 
Dit complex bevindt zich op de hoek Oosterdreef/Venneperweg en heeft iets 
aparts in de aanbieding. 
Dit is namelijk ter afleiding van onze dagelijkse sleur een mogelijkheid om 
heerlijk in de buitenlucht waar de vogeltjes fluiten een klein moestuintje te 
gaan bijhouden. 
Hierin kunt u heerlijke onbespoten groente kweken voor eigen gebruik! De 
kosten zijn minimaal en u kunt gebruik maken van een stukje grond van 
ongeveer 25 m2 tot 50 m2. 
Wacht a.u.b. niet te lang met aanmelden want de zaaitijd komt snel ten 
einde! 
 
U kunt zich aanmelden bij Lano Jansen Telefoon 06-20127762 
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Gereedschap  hebben wij 
voldoende in voorraad en hoeft u 
dus niet aan te schaffen! 
Welkom op ons volkstuincomplex 
in Nieuw-vennep.  
Ook hebben  wij een website 
namelijk www.volkstuin-nieuw-
vennep.nl 
 
Namens  het bestuur van de 
volkstuinvereniging 
Lano Jansen    

 
 
Hallo lieve senioren, 
Wat een rare tijd hè! We kunnen elkaar niet ontmoeten, en zoals het er nu 
uit ziet, zal dat voorlopig wel zo blijven. 
Dit is dus een nieuwsblad zonder nieuws. Misschien dat 1 september ons 
clubgebouw weer open mag, maar met 1,5 m. afstand kun je niets beginnen. 
Alleen biljarten zou mogelijk zijn, maar daarvoor kun je toch niet de hele dag 
ons gebouw open laten. 
Nu ja, afwachten maar. Eind augustus komt ons volgende Nieuwsblad uit, en 
dan zien we wel hoe de situatie op dat moment is. 
Misschien dat we onze bustocht in het najaar kunnen houden, maar als de 
1,5 m. dan nog geldt, lukt dat niet. 
De toneeluitvoering van april gaat misschien door in november. De stoelen 
kunnen dan op de gepaste afstand staan, maar we moeten afwachten, 
of de Rustende Jager open mag zijn voor activiteiten. 
Tja, erg vrolijk worden we hier niet van, maar we 
zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten 
dus gewoon doorgaan met ademhalen. 
Toch maar af en toe even naar buiten om een frisse 
neus te halen, en genieten van het zonnetje (als dat 
er tenminste is!). 
Nu lieve mensen, het allerbeste met u allen, hou u haaks en tot ziens! 
Nelly Fivet. 
 

http://www.volkstuin-nieuw-vennep.nl/
http://www.volkstuin-nieuw-vennep.nl/
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Beste Leden, 
Een gedeelte van jullie hebben met mij kennis gemaakt tijdens de 
jaarvergadering.  
 Hierbij ga ik mij helemaal presenteren aan jullie. 
Mijn naam is Hanspeter Schuldt, geboren en getogen 
in Basel  Zwitserland, ben 41 jaar getrouwd heb 2 
dochters en een kleindochter. Na mijn schoolperiode 
genoot ik een opleiding van 3 jaar tot kweker, na het 
behalen van het diploma heb ik gewerkt, tot mijn 
militaire dienst, in de dierentuin te Basel.  
     
       Het wapen van Basel 
Na beëindigen van de diensttijd ben ik naar Nederland verhuisd met de 
bedoeling om 2-3 bedrijven te bekijken hoe het werkt in Nederland. Ben 
begonnen bij een Gerbera kweker te Rijsenhout, wat ook mijn eerste 
woonplaats was, vervolgens werkzaam in een rozen kwekerij. Op een geven 
moment veranderde het bedrijf van rozen in potplanten vooral gericht op 
subtropische planten. In de tussentijd ook getrouwd en verhuisd naar 
Hoofddorp. Wij kregen een huis aangeboden te Nieuw Vennep waar wij nu al 
32 jaar wonen. 20 jaar geleden kreeg ik problemen met mijn rug door de 
werkzaamheden in de kwekerij en gestopt met deze werkzaamheden. Ben 
toen begonnen bij een transport/container bedrijf te Heemstede in de 
administratie, vervolgens deed ik ook de planning.  
Nu doe ik  de volledige administratie, we zijn 12 jaar geleden met het bedrijf 
verhuisd naar Nieuw Vennep dus dicht bij huis. 
Nu zal ik nog wat over mijn geboorteplaats Bazel schrijven: 
Bazel grenst aan Frankrijk en aan Duitsland, het ligt aan weerzijden van de 
Rijn. Op de linkeroever 
ligt Groot Bazel en op de rechteroever 
ligt Klein Bazel. De twee stadsdelen 
worden verbonden met 5 bruggen. De 
middelste Reinbrücke is de bekendste. 
Groot Bazel herbergt het historische 
stadscentrum met 12e-eeuwse 
Munster van Bazel als belangrijkste 
blikvanger. De Marktplaats met het 
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gotische stadshuis en Jugendstilbanden behoort tot de belangrijke pleinen.  
De woonwijken in Klein Bazel zijn vooral industrieel. In Klein Bazel staan ook 
de hoogste gebouwen van de stad: zoals de Messeturm en het hoogste 
kantoorgebouw van Zwitserland te weten de Roche Turm van 178 m.  De 
farmaceutische en chemische industrie is voor de stad de belangrijkste 
bedrijfstak met hoofdkantoren van Novartis Roche Syngenta en Ciba. Verder 
is Bazel een financieel centrum met kantoren van 
verzekeringsmaatschappijen en banken. Mede door de gunstige ligging van 
de stad,is de logistieke en transportindustrie sterk vertegenwoordigt. De 
Mustermesse is het grootse beursgebouw van het land. Internationale 
congressen en vakbeurzen vinden hier plaats. Voor de inwoners van Bazel is 
de Fasnacht een zeer belangrijke activiteit. De Fasnacht begint altijd op een 
maandagochtend om 4 uur en eindigt op donderdag ochtend om 4 uur. De 
Inwoners noemen dit de 3 mooiste dagen van het jaar. 
 
Hallo. 
Ik zal me even voorstellen.  Mijn naam is Caspar Visser, geboren te 
Badhoevedorp. 
Gewerkt op Schiphol, begonnen als koerier, geëindigd als ramp supervisor, 
zeg maar platform controleur, tevens coördinator. 
Op Schiphol ook leuk meisje ontmoet, veroverd 
en mee getrouwd. 2 Kinderen als resultaat, en 
sinds kort ook een kleinkind. 
Gepensioneerd geraakt na 43 jaar, en sinds die 
tijd wat vrijwilligerswerk gedaan . 
Om de lacune sindsdien op te vullen, en nog 
nuttig te zijn, heb ik 2,5 jaar als vrijwilliger bij een kringloopwinkel  gewerkt. 
Daarna krantenwijk genomen voor Nieuwsblad Haarlemmermeer, wat werd 
overgenomen door distributeur van Witte Weekblad.  
Zodoende loop ik nu nog 2 wijken voor het WW.  
Ik zal vanaf heden ook bemoeienis hebben met het SHZ-blad. 
Vanaf nu gaat deze via mij verdeeld worden onder de bezorgers en zelf ben ik 
stand-by  voor opvang bij ziekte van deze bezorgers. 
Ik hoop op een prettige samenwerking met het hele team.  Daar heb ik alle 
vertrouwen in. 
Tot kijk, en blijf gezond. 
Caspar 
 



        8 

75 jarige 
6 mei j.l. Werd onze penningmeester 75 jaar ‼️ 
Een leuk zaaltje werd gehuurd; maar helaas....... 
Maar toch........ 
Er was “in stilte” een Stoep-verjaardag georganiseerd door zijn vrouw en 
kinderen! 
Met een stoet van versierde voertuigen, van tractor tot fiets, werd de 
Kerkstraat luid toeterend en bellend in beslag genomen. 
Zelfs een politiebus reed voorop met zwaailicht en sirene!!!! 
De bewoners van de Kerkstraat 
kwamen massaal naar buiten. 
Wat een spektakel!   Wat een 
happening! 
Lano was aangenaam verrast, 
straalde, genoot en trakteerde op 
soesjes en tompouce-jes.    Spontaan 
klonk het “Lang zal hij leven”! 
Wat een verjaardag ! 
Wat een leuk idee!   
Wat een blije 75-jarige! 
 
 
 
 
ACTIVITEITEN SHZ 
Activiteiten zijn er jammer genoeg nog niet te melden. 
Het is allemaal nog onbekend wanneer de Krim weer open gaat. 
Daarom  hebben nog  wat tips voor u op een rijtje gezet. 
We zetten in dit Nieuwsblad ook een extra puzzel voor u en we hebben nog 
een aantal haak- en puzzeltips. 
Verder zijn we erg nieuwsgierig wat u de laatste maanden hebt gedaan.  
Hebt u een nieuwe hobby opgepakt, bent u weer gaan breien of haken. 
Hebt u uw tuin extra mooi aangeplant met  mooie bloemen. Lekkere nieuwe 
recepten uit geprobeerd. We horen het graag. 
Laat het ons via de mail weten door middel van een foto of een leuk berichtje 
dan zetten we een aantal van deze berichtjes  in ons volgende Nieuwsblad. 
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Manieren hoe om te gaan met thuisblijven 
Bekijk de tips om voor jezelf te zorgen. 

-      Vind manieren om te ontspannen en doe gezonde activiteiten die je 
leuk vindt. Iedereen kan gestrest raken of zich angstig voelen. 
-      Bel vrienden en familie als je even een vertrouwde stem wilt horen. 
Je kunt ook videochatten om virtueel bij elkaar te zijn. 
-      Stel doelen in en maak een dag planning. Plan wanneer je wilt 
opstaan, wat je wilt eten en wanneer je naar bed gaat. 
-      Blijf in beweging, eet gezond en zorg dat je 6 tot 8 uur slaap krijgt als 
dat mogelijk is. 
-      Neem even een pauze van het lezen van het laatste nieuws over het 
coronavirus (COVID-19). 

 
 
Doolhof 
9 bloemen zijn verborgen als een slang, achter elkaar en zonder te kruisen. 
Eén is weggegeven. De overgebleven letters vormen er nog een. 

R A N E R V S O 

C I O L L I O O 

Z S A N I L O R 

N N O E M L E P 

A O O M A I L A 

R C I S K E S L 

I R G M G N E K 

E T R A E I R N 
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Puzzelen op je tablet 
Dit is heel leuk en je hebt geen grote ruimte nodig. 
Je kunt zelf kiezen uit hoeveel stukjes je puzzel bestaat. 
Er zijn betaalde puzzels maar ook heel veel 
gratis. 
Ook kan er een puzzel van een eigen foto 
gemaakt worden. 
Down load de app van Jigsaw HD.  
Zoek een puzzel uit, alle losse stukjes staan aan 
de zijkant. Door deze te verschuiven zet men de 
puzzel in elkaar. Als men "draaien"uitzet staan 
de stukjes al in de goede stand.Ik maak als eerste de rand, als twee stukjes 
passen dan klikken ze vast.Uit ervaring weet ik dat het verslavend werkt. 
Ziet u op tegen het downloaden, dan is er meestal wel iemand die dit voor u 
kan doen. 
Een leuke bezigheid om ons te vermaken in deze moeilijke tijd. 
 
Piet van Kruiselbergen
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Vrijwilligers gezocht 
 
Het bestuur is nog steeds  op zoek 
naar vrijwilligers: 
een coördinator voor de 
spelleiders 
Iemand die de website kan 
bijhouden 
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 een van de bestuursleden. 
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Puzzel mei 2020 
 

 

  

 
 
De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus 
van gebouw de Krim deponeren vóór 10 augustus 2020. 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de puzzel in maart was: zitkuil 
De winnaar is geworden: Mevr. M. van Koperen-Koelewijn 
Van harte gefeliciteerd! 

 
 
Ook erg leuk om te doen in  
deze tijd van veel binnen 
zitten. 
 
 
 

mailto:redactieshz@gmail.com
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In memoriam 
 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van  
januari 2020: 
Mevr. A.G.Th van Beusekom  82 jaar 
Mevr. I. Eggenhuizen   81 jaar 
Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in januari 2020: 
Mevr. Verwey-Brand 
Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging.  
 

ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES 
 

NIEUWS VAN DE STICHTING SENIOREN SAMEN OP WEG 
 

Ja, natuurlijk ook een bericht vanuit de Stichting Senioren Samen op Weg. 
Wat is dit een moeilijke periode. Het is al vaker gezegd, veel mensen moeten 
thuis blijven en ik hoop dat ze dat ook echt doen. Niet alleen voor zichzelf 
maar ook voor anderen. We willen toch niet ziek worden. Als je al die nare 
beelden ziet op de tv dan ben je toch dom om je hier aan bloot te stellen.  
Gebouw De Krim moet ook dicht blijven, vervelend, maar voor ons aller best 
zijn. De chauffeurs van de Krimbus, die (bijna) geen werk meer hebben om U 
te vervoeren. Natuurlijk denken ze wel allemaal aan hun vaste klantjes. En er 
was een prachtig initiatief van de 2 coördinatoren Guus en Henk om 80 van 
deze vaste klanten een lief berichtje te sturen. Zodat U weet dat ze aan U 
denken. Zag U dat ook de postzegels waren aangepast. Met ONZE KRIMBUS 
als plaatje op de zegel?! 
Ook ik kreeg zo’n lieve kaart. Heel attent en dat doet een mens goed.  
Henk is ook nog bezig geweest om via Verheul & Weerman, diverse “thuis 
fietsen”, bij mensen af te leveren en ze te kunnen helpen hun training te 
blijven doen. Duimpje op hoor Henk. De fietsen waren aangeboden door 
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mensen die ze zelf niet meer konden of wilden 
gebruiken. Henk is dus wel wat trappen op 
geweest ( en ook weer af)  om de fietsen op te 
halen en af te leveren.  
Zo helpen we elkaar toch ook nog.  
 
Vanuit gebouw De Krim heeft Els er voor 
gezorgd dat de pilsjes niet oud zouden worden. 
Zij heeft ze door kunnen verkopen, zodat, ALS WE WEER OPEN GAAN, U een 
vers pilsje kunt bestellen. 
Ik wil U graag veel gezondheid wensen. En zoals in het begin van mijn stukje 
al gezegd: Wees verstandig, houdt U aan de regels, ook in de winkels en blijf 
zo veel als mogelijk thuis. Al duurt het nog wel even, maar er zal een einde 
komen aan Corona. 
 
Vriendelijke groet, Rietje Stahli. Secr. Stichting Senioren Samen op Weg. 
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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 

https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=6
https://www.meerwaarde.nl/doc/nieuws/Zondagmiddagpodium%20Najaar%202019.pdf#page=6
mailto:redactieshz@
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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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