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Informatie vanuit het bestuur:  
Van de voorzitter 
 

Beste mensen, 
Daar is ie, eindelijk, weer! 
Ons mooie Nieuwsblad met goed nieuws: 
In overleg met het bestuur van de Stichting gaan we, gedeeltelijk, open. 
Op woensdag 1 september vanaf 10 uur zijn jullie welkom op een Inloop-
koffie-ochtend. 
Kom gezellig binnen voor een Praatje, koffie/thee en koek.  
Dan op 23 september gaan we weer fietsen!!  
10 uur vertrek van ons gebouw!  
 
Zoals jullie misschien weten zijn de gebouwen van de 
Politie verkocht. 
Ons huurcontract loopt nog enige tijd!! 
Beide besturen hebben inmiddels 2 gesprekken gevoerd  
met de gemeente. 
De gemeente wil van het Harmonieplein een maatschappelijk plein maken. 
Er komt o.a. een marktgebouw en ook de bibliotheek gaat naar het plein 
verhuizen. 
Nu wil de gemeente de Seniorenvereniging en de Stichting een ruimte in Pier 
K aanbieden (lees: huren).  
Geen idee wat  wij ons daarbij moeten voorstellen. Daarom gaan wij met de 
gemeente de ruimte, die zij voor ons op het oog hebben, bekijken op 9 
september a.s. 
We houden jullie op de hoogte. 
Maar ben je benieuwd hoe het bezoek is verlopen; schroom niet om een 
bestuurslid te bellen. 
We geven jullie graag alle informatie. 
 
Margreet van Riel 
 
“Het is onmogelijk “ zei TROTS 
“Het is riskant” zei ERVARING 
“Het is zinloos” zei het VERSTAND 
“Geef het een kans” fluisterde het HART 
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Van de penningmeester 
Beste leden van onze Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid, 
Op donderdag 12 maart 2020 was het een groot feest voor de deelnemers 

aan het kippenbuffet in de Rustende Jager. Wat hebben toen nog veel 

senioren genoten van dit heerlijke buffet. 

Maar 1 dag later kwam het nare bericht dat er coronavirus was uitgebroken. 

Dit hield in dat alle activiteiten vanaf die datum werden verboden. Hetgeen 

ook voor onze vereniging betekende, dat wij niets meer konden betekenen 

voor onze senioren. Dit deed wel erg veel pijn bij onze bestuurders. Velen 

mensen werden ziek en helaas moesten wij ook afscheid nemen van vele 

familieleden, kennissen en vrienden als gevolg van deze besmettelijke ziekte. 

Ook ons clubgebouw de Krim moest worden gesloten en konden wij niet 

meer gastvrij onze leden begroeten. 

Dit doet echt heel zeer en daarom heeft het voltallig bestuur unaniem 

besloten (dus zonder uitzondering) de contributie- inning voor het jaar 2021 

NIET TE GAAN INNEN. 

Normaal wordt in de maand mei van ieder jaar de contributie geïncasseerd, 

maar om nu enige coulance richting de leden te geven is dit besluit in nauw 

overleg met de penningmeester goedgekeurd. De penningmeester heeft 

bevestigd, dat de vereniging wel enig financieel vlees op de botten heeft en 

dit wel kan dragen. Wij hopen dat u zich hierin kunt vinden en hopen nu 

vurig, dat in de loop van dit jaar weer met enige activiteiten te kunnen gaan 

starten. 

Ik hoop van harte dat wij elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten in ons 

clubgebouw “De Krim” 

Heel veel sterkte!!!  

Hartelijke groet, 

Lano Jansen     
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ACTIVITEITEN SHZ 
 

Beste mensen, 

 
 
We kunnen elkaar weer, uiteraard nog op gepaste afstand, ontmoeten. 
En dat betekent dat ons gebouw weer open gaat voor activiteiten. 
We willen op woensdag 1 september beginnen met een koffieochtend. 
U bent van harte welkom tussen 09.30 en 11.30 uur. 
Het bestuur 

 Lief en Leed
Afscheid,,,,  
Namens Lief en Leed ,deel ik U mede , 
dat To van Emden ,haar vrijwilligerswerk voor SHZ beëindigde. 
Ze was sinds 2008 lid van de commissie en we danken haar hartelijk  
voor haar jarenlange inzet. 
Namens SHZ  
Riet van Helden. 
 

Hallo lieve mensen,  

We beginnen voorzichtig met 
opstarten.  
Een dagtocht houden is nog niet 
mogelijk. Hopelijk in het voorjaar 
weer. 
De Bingo is eveneens niet mogelijk in september i.v.m. de 1,5 m. afstand. 
20 September horen we of dat vervalt. Zo ja, dan starten we (onder 
voorbehoud) op dinsdag 12 oktober met onze bingo. 
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Hierbij een dringende vraag, of er een paar mannen zijn, die de zaal klaar 
kunnen maken. Voor Gré en Lida, en ook voor mijzelf, zijn die tafels veel te 
zwaar. Bij voorbaat onze hartelijke dank!  
 
Het toneel van de Korenbloem kan wel doorgaan, zelfs bij 1,5 m. is dat 
mogelijk. 
Dus in oktober verkoop ik de kaartjes hiervoor. Alle gegevens vindt u elders 
in dit blad. 
 
Tot ziens in ons clubgebouw 
bij de koffie-ochtend, of 
anders op:  
12 oktober bij de bingo! 
 
Groetjes Nelly Fivet 
ook namens Gré Elshout en 
Lida v.d. Veek 
 

Hallo crea-gangsters,  

Eindelijk dan een bericht van ons na 

ruim een jaar van stilte. We hopen 

dat we in het komende seizoen weer 

kunnen starten met het maken van 

kaarten. Hebben jullie er zin in? Wij 

wel!!We komen de 2e en 3e 

woensdagochtend bij elkaar van 10 

tot 12 uur, zodra de 

coronamaatregelen het toelaten. We gaan (zoals altijd) 2 kaarten maken en 

drinken tussendoor een heerlijk bakkie koffie of thee. De gemaakte kaarten 

gaan uiteraard mee naar huis en de kosten voor deze ochtend van 

ontspanning zijn € 4,00 incl. de koffie. Jullie krijgen nog bericht wanneer we 

precies kunnen gaan beginnen en we hopen jullie dan weer te ontmoeten ... 

Loes en Marja 
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Bridge 
De Krim gaat weer open!  
 
Voor ons is het dan dus weer mogelijk om te 
gaan bridgen. Velen kijken er reikhalzend  naar 
uit en wij mét jullie. Ook i.v.m. de anderhalve 
meter regeling die hoogstwaarschijnlijk 20 
september vervalt, willen we starten op 
dinsdag 28 september om 19.30u   -aanwezig 
19.15u.-   met een avond vrij bridgen.  
In oktober kunnen we dan weer beginnen met de competitie.  Iedereen die 
wil komen bridgen moet gevaccineerd zijn tegen corona. Graag hoor ik wie 
van plan is te komen die avond. Bel me even 686249 of stuur een email naar 
jan@gerrits.name zodat we eventueel paren kunnen vormen voor mensen 
zonder  vaste bridgepartner. We zien ernaar uit jullie allemaal weer te zien! 
Hartelijke groet van Jan en Els 

 
Koppelkaarten 
Hallo allemaal.       
Helaas  kan het koppel kaarten niet doorgaan. 

Er zijn te weinig deelnemers  op de 

vrijdagavond. 

Zou het toch nog lukken laten we het weten. 

Hartelijke groeten Ans en Marjan  

 

Sjoelen 
Beste mensen,  

De overheid heeft besloten dat de activiteiten 
weer mogen beginnen dus  op 8 september 
verwachten wij jullie weer op  
de sjoelclub.  
 
Groetjes en tot ziens Joke Ubink  en  
Joke van Schie 

mailto:jan@gerrits.name
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Gedicht 
Onderstaand gedicht is ingezonden door een van onze leden. 
De Bron is helaas onbekend. 
 
Oud worden in deze tijd  Wil je een treinkaartje kopen 
Het is gewoon niet voor te stellen  Nee niet naar de balie lopen 
Je moet met een mobieltje bellen Daar is niemand meer te zien 
Je kunt er ook een tekst op lezen Je kaartje komt uit een machien 
Je moet altijd bereikbaar wezen Je moet dan overal op drukken 
En dat kan dus niet gewoon   In de hoop dat het zal lukken 
Met een vaste telefoon   Pure zenuwsloperij 
     Achter jou zie een hele rij 
     Kwaad en tandenknarsend staan 
     Want de trein komt eraan. 
 
Bij de bank wordt er geen geld  Man man wat een geploeter 
Netjes voor je uitgeteld   Alles moet met de computer 
Want dat is tegen de cultuur  Anders doe je echt niet mee 
Nee je geld komt uit de muur  Op www en punt nl 
 Als je maar de code kent  Vindt je alle informatie 
Anders krijg je nog geen cent  Wie behoed je voor frustratie 
Om je nog meer te plezieren  Als dat ding het dan niet doet 
Mag je internet bankieren  Dan wordt je toch niet goed 
Allemaal voor jouw gemak  Maar dan roept men dat je boft 
Alles onder één dak   Je hebt immers Microsoft 
Niemand die er ooit om vroeg  Ach je gaat eronder door 
Blijkbaar is het nooit genoeg  Je raakt gewoonweg buitspoor 
     Nee het is geen kleinigheid 
     Oud worden in deze tijd 
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WIJ ZOEKEN 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, 
die het team van Lief en Leed 
willen komen versterken. U kunt 
zich opgeven of informatie vragen 
bij Riet van Helden (0252-672032). 
 

Wist u 
 
- Dat wanneer u een minimum inkomen hebt u uw sportabonnement bij 
de gemeente terug kan vragen. 
 
- Dat er heel veel informatie op onze website te vinden is.  
(https://www.sv-hz.nl/) 
 

 

INLOOPOCHTEND 
 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER TUSSEN 09.30 – 11.30 UUR. 
 

KOM GEZELLIG LANGS VOOR EEN PRAATJE EN EEN KOPJE 
KOFFIE/THEE 

file:///C:/Users/gebruiker/Downloads/(https:/www.sv-hz.nl/)
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Puzzel augustus 2021 

 

 
 

 
De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus 
van gebouw de Krim deponeren vóór 01-10-2021 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de puzzel in april was: klinkerpad 
 

De winnaar is geworden: Mevr. S. Bodijn-Pouw 
Van harte gefeliciteerd 
 

 

mailto:redactieshz@gmail.com
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In memoriam 
 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van  
april 2021: 
Mevr. A. Beek    92 jaar 
Mevr. A.A.M. Elk-van den Berg  82 jaar 
Dhr. G. Priessen   81 jaar 
Mevr. E. Vermey-Knippenberg  73 jaar  
 

Nieuwe leden 
Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in april 2021: 
Dhr. T.E. van Damme, Mevr. A.J. van Damme-Timmers,  
Mevr. N.A. Tol-de Weerd,  
Mevr. J. Weerd-Honcoop 
 

Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging. 
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ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES 

NIEUWS VAN DE STICHTING SENIOREN SAMEN OP WEG 
Goede dag allemaal, 

 

Jaaaa, vanaf de eerste maandag in september 2021 gaat gebouw de Krim 

weer open. Wat een geweldig nieuws. We hopen natuurlijk dat er weer veel 

mensen gebruik van deze prachtige accommodatie gaan maken. En dat u er 

veel gezellige momenten gaat beleven. Heerlijk om weer met elkaar koffie te 

kunnen drinken en spelletjes te kunnen doen. 

Maar, wel alles op gepaste afstand, want die akelige corona is nog niet 

helemaal voorbij. De dames en heren van de bar kunnen u er alles over 

vertellen. 

 
Fijne tijd 
Vriendelijke groet,  
Rietje Stahli 
Secr. Stichting SSoW. 
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Toneelvereniging de Korenbloem 

 

 Op 6 en 7 november 2021 speelt de Korenbloem het stuk “Aan het eind van 
de regenboog” in de Rustende Jager. 
 
Het verhaal gaat over Wout die zeker weet dat in zijn oude huis goud ligt 
verborgen. Een fortuin aan gouden tientjes die zijn opa daar in de oorlog 
heeft begraven om het uit de handen van de bezetters te houden. En omdat 
zijn opa in de oorlog gedwongen was te evacueren en het huis daarna 
verkocht werd, moet die schat nog altijd verborgen liggen onder de 
keldervloer van het huis. Het is gewoon een kwestie van opgraven.  
 
Alleen …… het huis is na de oorlog verkocht en de huidige eigenares, 
mevrouw Stam, heeft geen idee dat deze kostbare lading in haar woning 
verborgen ligt. Dus heeft Wout een plan bedacht. Omdat mevrouw Stam 
tegenwoordig kamers verhuurt aan vakantiegangers besluit hij, samen met 
zijn vrouw en dochter, op “vakantie” te gaan. Hij huurt een kamer bij 
mevrouw Stam en pakt zijn gereedschapskist in. Hij gaat zijn schat opgraven! 
Maar hoe graaf je de keldervloer uit zonder dat mevrouw Stam en de andere 
vakantiegangers het merken? En wat doe je als blijkt dat de bewuste kelder 
ergens in de voorbije jaren dicht gegooid is? Wout is niet van zijn plan af te 
brengen en start een nachtelijk hak- en breekwerk. Kan hij geheimhouden 
wat hij aan het doen is? Zelfs als hij per ongeluk de waterleiding raakt?   
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Lukt het hem de schat te vinden?  Ligt er echt geluk aan het eind van de 
regenboog? 
 
Op zaterdag.6 november begint de première om 20.00 uur 
Kaarten kosten €10,00 in de voorverkoop en €12,00 aan de zaal. 
Op zondag begint de voorstelling om 13.30 uur. De kaarten kosten €10,00 
voor niet-leden. 
Voor de leden van SHZ zijn de kaarten voor zondag €7,00. 
De kaartverkoop is op dinsdag 19 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur.  
Kinderkaarten (t/m 12 jaar) zijn zaterdag en zondag €5,00. 
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Activiteiten gebouw“DeKrim”  
Eugénie Prévinaireweg 63; 2151BB Nieuw-Vennep (tel. 0252- 681985) 
Beheerder: Els Rusman (privé: 0252-675713) 

 

 

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 
 

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. Yvonne Weusten 
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 
Fred Meijer    0252-674035/0625104629 
 
Lief en leed (Graag doorgeven) 
Riet van Helden   0252-672032 
 
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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