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Informatie vanuit het bestuur:  

Van de voorzitter 

Beste leden, 
 
2 weken geleden zijn de besturen van de Stichting Senioren Samen op Weg 
en van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid bijeen gekomen om te 
overleggen hoe wij van start zouden kunnen gaan met het doorgaan van 
onze activiteiten. 
Gezien de huidige omstandigheden; ziet dat er niet al te rooskleurig uit! 
Maar......toch een beetje......goed nieuws! 
 
Wij hebben besloten, dat we willen gaan starten met een inloopochtend! 
En wel op de 1e dinsdag in september. 
Laat dat nu .......1 september zijn! 
Vanaf 9.30u - 12.00u  
Ook de wandelaars en de biljarters zijn van harte 
welkom! 
Dit alles wel onder voorbehoud! 
Het protocol, volgens de richtlijnen van het RIVM, 
zal gehanteerd worden! 
Daarbij doen wij ook een beroep op de “gezonde” verantwoordelijkheid van 
elke aanwezige. Als wij zorgvuldig met elkaar omgaan, zal het weerzien alleen 
maar gezelligheid en vrolijkheid geven, zodat wij vaker een inloopochtend 
kunnen organiseren en de activiteiten kunnen uitbreiden! 
Samen blijven wij denken in wat de mogelijkheden zijn. 
Dat geldt niet alleen voor de beide besturen, maar zeer zeker ook voor de 
leden! 
-Heb je een plan voor een activiteit? 
-Of.....hoe-iets-anders-zou-kunnen? 
-Heb je vragen over het protocol? 
-Heb je vragen over het wel of niet doorgaan 
van de inloopochtend? 
Bel gerust naar een bestuurslid!  
Beste groet, 
Margreet van Riel. 
Samen denken =Samen overleggen = Samenwerken 
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Hallo lieve senioren, 
 
Hier even bijpraten over a. de bingo, b. onze dagtocht en c. de 
toneeluitvoering van de Korenbloem. 
 
a.Wat de bingo betreft, zijn we gauw uitgepraat. 
Zolang we de 1,5 m afstand  
 moeten bewaren, kunnen we geen bingo spelen 
. Er zouden hooguit 15 of 20  
 mensen in de zaal kunnen, en daarmee kun je 
geen bingo spelen. 
 Dat is erg jammer, maar we zullen moeten wachten tot er een vaccin is.     
 
b. Onze dagtocht kon in april niet doorgaan. Het was de 
bedoeling, om dat   dan dit komend najaar te doen. Helaas! 
Ook nu is dat niet mogelijk. We  zouden  dan  met een 
kleine groep mensen moeten gaan, en de hele dag een 
mondkapje op. Nu dat coronavirus weer aan de winnende hand is, neem 
ik die verantwoordelijkheid niet. Dus maar wachten op het voorjaar van 
2021. 
 
c. De toneelvereniging is wel van plan om in november het stuk te spelen, 
dat  begin mei was afgelast. De zaal in de Rustende Jager is erg groot, en de 
 stoelen kunnen prima op 1,5 m afstand staan. En nu 
maar duimen, dat het  
 virus niet weer de boel in de war stuurt. In ons 
volgende Nieuwsblad hoop ik 
 meer duidelijkheid te kunnen geven.  
 
 
Nu mensen, nog heel veel sterkte de komende maanden, en laten we er 
maar het beste van maken met z'n allen. 
Lieve groetjes van Nelly Fivet. 
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Beste Leden, 
In deze noch steeds moeilijke tijd een reisverslag van een treinreis in 
Zwitserland. 
Hoop dat jullie het met plezier lezen.

 
 
De treinreis woord gedaan met de Glacier Express en verbind de dorpen 
Zermatt en Sankt 
Moritz. Dee Reis duurt ongeveer 8 uur. U reist door prachtige landschappen 
met woeste  
Rivieren, bergen en rotsen en veergezichten op besneeuwde bergtoppen.De 
trein  woord  
ook  de langzaamste sneltrein van der wereld genoemd. De lengte van de reis 
is 291 km 
voert over 291 viaducten en bruggen en door 
91 tunnels. 
 De reis begint in Zermaat: 
Zermatt is een autovrij dorp op 1620 m.  Heb 
je een luxe hotel geboekt woord je met  
een koets bij het station opgehaald. Het 
bekendste van Zermatt is het Matterhoorn. Wij  
dalen nu af tussen smalle rotswanden naar Brig op een hoogte van 651 
meter. Door de  
Panorama ramen geniet je van de uitzicht. Het volgende stuk van de trein 
gaat van Brig 
Naar Andermatt in dit stuk van de reis klimmen wij weer tot 1366 meter. Het 
volgend deel 
Traject is Andermatt naar Chur op dit stuk bereiken wij het hoogste punt van 
reis na- 
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melijk de Oberalppas met de een hoogte van 2034 meter, Vervolgens dalen 
wij weer af 
naar een hoogte van 585 meter daarmee het laagste punt van de reis. Het 
mooiste op dit  
stuk is de Rheinschlucht, de rivier heeft hier een diepe kloof met witte rotsen 
gevormd. 
het woord ook wel de Swiss Grand Canyon genoemd. Het laatste deel van het 
traject 
gaat van Chur naar Sant Moritz door een smal daal met het hoogtepunt het 
landwasservia 
duct en diverse keer keerlussen om uiteindelijk de eindbestemming Sant 
Moritz te bereiken. 
Sankt Moritz ligt om een hoogte van 1833 meter en is een zeer luxe 
bestemming. 

 
 
ACTIVITEITEN SHZ 
 
Beste bridgers, 
Helaas zijn we nog steeds in de ban van 
het coronavirus. We hopen dat  
jullie allemaal nog gezond zijn en nog 
steeds voorzichtig. Zoals het er  
nu uitziet kunnen we het nieuwe seizoen 
nog niet starten met de  
bridgecompetitie. De tafeltjes kunnen 
geen anderhalve meter uit elkaar  
staan en ook het wisselen is niet mogelijk. 
Bovendien gaan de kaarten  
van hand tot hand. Voor ieders veiligheid is het dus: wachten op het  
vaccin om ons te beschermen. 
Voor eventueel verder nieuws kun je kijken op onze website. Er komt nu  
echter een 5 achter het adres dus: www.mijnbridgeclub.nl/BCSHZ5 
 
We wensen jullie sterkte met de regels en vooral gezondheid! 
Hartelijke groet van Jan en Els 
 

http://www.mijnbridgeclub.nl/BCSHZ5
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Hallo koppelkaarters, 
 
Na een heftige periode van het coronavirus, waar we 
nog steeds rekening mee moeten houden. hopen wij dat 
het allemaal goed is gegaan, en jullie gezond zijn gebleven. 
Voor het nieuwe seizoen is het nog onvoorspelbaar wat er 
kan en mag?!? 
Zodra we iets weten horen jullie dat natuurlijk zo spoedig 
mogelijk. 
Wij wensen iedereen een fijne zomer, en vooral gezondheid, hopelijk tot in 
september! 
 
Hartelijke groeten, 
Marjan & Ans 
 
 
Bedankt 
De reacties die wij ontvangen hebben aangaande ons 50 jarig huwelijk waren 
overweldigend. Wij waren er confuus van. 
Uw aandacht in de vorm van kaarten, telefoontjes, bloemen en presentjes 
hebben ons vele Wow-momenten bezorgd. 
Wij willen u graag als waardering iets terug 
geven. 
Dit doen wij in de vorm van een klavertje 
vier. 
Deze staat voor:  
Geloof, vertrouwen, liefde en geluk. 
Nogmaals allemaal bedankt voor deze 
onvergetelijke dag. 
 
Jan en Corrie Verhoeven 
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Inloopochtend 
 

Dinsdag 1 september tussen 09.30 - 11.30 uur. 
 

Kom gezellig langs voor een praatje en een kopje 
koffie/thee 
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Puzzel augustus 2020 
 

 

  

 
1.  Op de derde dinsdag van welke maand leest de koning de troonrede? 
2.  Welke leer bestudeert de werking van giftige stoffen? 
3.  Zo wordt een draaiorgel ook wel genoemd? 
4.  Latijns-Amerikaans hoofddeksel waarvan de naam is afgeleid van het   
     Spaanse woord voor schaduw. 
5.  Besturen in de Zuid-Hollandse plaats (crvpt) 
6.  Overheidsdienst die een register bijhoudt van onroerende zaken. 
7.  Lijst van medewerkers in een publicatie. 
8.  Gedroogde penis van een stier die in vroeger tijden als een soort zweep 
     werd gebruikt voor het straffen van slaven. 
9.  Deze zangeres wordt wel de Queen of pop genoemd. 
10.De naam van dit Amerikaanse ijsgerecht werd ook gebruikt voor een 
     tv- programma met een verborgen camera. 
11.Een instrumentaal  tussenspel in bijvoorbeeld een toneelstuk. 
12.Zo heet het parlement van Israél. 
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De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus 
van gebouw de Krim deponeren vóór  16 oktober 2020. 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de puzzel in mei was:  
Laatst vroeg ik aan een hommel 
waar gaat gij heen met spoed ? 
Ze zei:  ik ga naar Zaltbommel. 
Ik dacht wat rijmt dat goed. 
Toen riep een tweede hommel 
en ik moet naar het Gooi. 
Ik dacht wel voor de drommel 
Ook dat rijmt wederom mooi. 
 
De winnaar is geworden: mevr. Corrie Kruis 
Van harte gefeliciteerd 

 
In memoriam 
 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van  
mei 2020: 
Dhr. B.J. van Lenthe   83 jaar 
Mevr. Bouterse    73 jaar 
Mevr. Kamerman-Vreeken  92 jaar 
Dhr. J.F. Otte    77 jaar 
 
Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in mei 2020: 
Mevr. W. Swart 
Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging. 

 

mailto:redactieshz@gmail.com
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ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES 
 

NIEUWS VAN DE STICHTING SENIOREN SAMEN OP WEG 
 Beste Krimbus-gebruikers. 

Nu ook premier Rutte de richtlijnen tot versoepeling 

heeft ingevoerd vinden wij van de Krimbus dat ook 

wij soepeler kunnen zijn met ons vervoer. Wij hebben 

enige tijd gereden met slechts 1 passagier. Dat willen 

we nu verruimen tot ons gebruikelijk aantal van 

maximaal 8 personen. 

Wel hebben we enige restricties: 

 1)  U mag alleen mee als u geen ziekteverschijnselen heeft 
2)   U moet in de bus een mondkapje dragen. 
3)    Dat mondkapje mag u slechts 1 dag dragen.    
4) Als u zelf geen mondkapje heeft kunt u bij de chauffeur een mondkapje   
kopen voor 50 eurocent. Deze is dus ook maar voor gebruik op 1 dag. Voor 
het gebruikte mondkapje is een afvalbakje in de bus aanwezig. 
Voorlopig blijft het zo, dat u de bus 1 dag van tevoren moet bestellen Dus, 
gedurende de beperkingen, niet meer op de dag zelf bij de chauffeur. Zo 
bewijzen wij allen elkaar een dienst. En hopen elkaar gezond te houden. 
We hopen U allen weer spoedig te mogen vervoeren. 
Namens alle chauffeurs; 
De coördinatoren Guus & Henk 
 

Aan onze donateurs 

Het jaar 2020 verloopt heel anders dan gebruikelijk. Door het Coronavirus 

worden activiteiten gecanceld, draait de Krimbus maar op halve kracht en 

vallen vaste inkomsten weg. Niets is meer 

zoals het geweest is. 

Brief in de bus 

Donateurs waren gewend in mei een brief in 

de bus te krijgen, waarin de incasso van hun 

bijdrage als donateur werd aangekondigd. Het 
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bedrag, waarmee ze doneerden, werd dan automatisch van hun rekening 

afgeschreven. Omdat het rondsturen van brieven veel kosten aan porti met 

zich meebrengt en de opbrengsten vanuit donaties niet heel hoog zijn, werd 

dit jaar besloten geen brief rond te sturen om daarmee kosten te besparen. 

Incasso komt er aan 

Uw penningmeester wachtte op de gelegenheid om de incasso aan te 

kondigen tot het verenigingsblad zou verschijnen, waarin deze incasso kon 

worden aangekondigd. Binnen tien dagen na uitgifte van dit blad wordt uw 

donatie daarom geïncasseerd. Tien dagen bedenktijd, waarin u ook nog kunt 

besluiten uw donatie iets te verhogen. Zou u dat willen – en we hopen zo dat 

sommigen zo vriendelijk willen zijn – dan kunt u de penningmeester Jos Blok 

even bellen, tel. (06) 512 512 15. 

Bij voorbaat heel erg bedankt! 

Juist in deze onzekere tijden is elke donatie van harte welkom. Wij danken 

dus alle goede gevers bij voorbaat. 

Jos Blok, penningmeester 

 

Nieuws van Compaan 

Beste mensen 
 
Het is in deze tijd belangrijk verbinding met 
elkaar  te krijgen en te maken. 
De Gem. Haarlemmermeer biedt ouderen de 
mogelijkheid om de Compaan  
(seniorentablet) uit te proberen, om zo digitale 
ervaring op te doen. 
Zes maanden lang gratis inclusief abonnement. 
Na een half jaar kan de tablet voor €149.00 overgenomen worden. 
Vanaf € 12.95 per maand het abonnement met ondersteuning 
De tablet heeft grote knoppen en is gemakkelijk te bedienen. 
Inlichtingen via www.uwcompaan.nl / Haarlemmermeer  
of tel/ 088 1450100 
Heel veel succes en tot snel. 
Met de vriendelijke groeten 
Sonja Geerts e.v.t. extra informatie per mail sageerts4343@outlook.com 

http://www.uwcompaan.nl/
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 De Groen(s)te Tuin van Nieuw-Vennep, een biologische buurtmoestuin 
voor en door bewoners. 

Samen zaaien, samen schoffelen, samen 
oogsten. Bij De Groen(s)te Tuin van 
Nieuw- Vennep is iedereen welkom! 
We oogsten niet alleen voor onszelf, we 
verkopen ook onze groenten, (klein)fruit 
en veldbloemen om zoveel mogelijk 
mensen te laten genieten van deze 
gezonde en fraaie producten. 

De Groen(s)te Tuin in Nieuw- Vennep is 
altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die lekker aan de slag willen 
gaan. Vind je het leuk om mee te helpen op de tuin en meer te leren over het 
telen van gewassen op biologische wijze? Vind je het gezellig om samen met 
andere deelnemers buiten aan het werk te zijn en daarna koffie of thee te 
drinken? Meld je dan aan als vrijwilliger. Ervaring met tuinieren in een 
moestuin is niet persé nodig. Onder begeleiding van de tuinder of een 
ervaren vrijwilliger help je mee met het verbouwen van gezonde groenten, 
fruit en mooie veldbloemen.  
 
Op zondag 6 september houden we weer onze traditionele Open Dag. Dan 
kun je kennis maken met de tuin, de vrijwilligers en de producten die we 
verbouwen en verkopen. Er zijn kleine hapjes en koffie, thee of limonade en 
de live muziek van de band 
Never2Late maakt het tot een 
heel gezellig evenement.   
 
Open Dag: Zondag 6 
september van 12.00 tot 16.00 
uur. 
Locatie: Langs het fietspad in 
Park Venneperhout, 250 meter 
vanaf de Parkeerplaats aan de 
Hoofdweg Westzijde (schuin tegenover Tuincentrum Suidgeest).  
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Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail naar 
degroenstetuin@hotmail.com, bel naar Anneke Andriessen, tel. 0613 661474 
of kom gewoon eens langs op de tuin. Op woensdag en zondag zijn er in ieder 
geval vrijwilligers aanwezig van 11.00 – 16.00 uur en op veel andere dagen 
ook.  
Onze website: www.degroenstetuin.nl, Facebook: Biologische buurtmoestuin 
Nieuw-Vennep. 
 

 
 
   
 

 

 
 

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

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 5 

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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