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Informatie vanuit het bestuur:  
Van de voorzitter 
 

Daar is ie dan! 

Later dan gepland, vanwege het afwachten van nieuwe Corona-maatregelen 

en een daarna te houden bestuursvergadering. 

Helaas is er nog steeds onzekerheid over het wel of niet mogen organiseren 

van een Kerst- en Nieuwjaarsbijeenkomst! 

Zo gauw er duidelijkheid is, zal dit te lezen zijn op de deur van ons gebouw. 

Het is voor ons onmogelijk om alle leden telefonisch te benaderen. 

Daarom: wilt u naar een activiteit? 

Bel een bestuurslid van de SHZ. De telefoonnummers staan op de 2e blz. van 

dit Nieuwsblad of bel naar de beheerder van het gebouw, ook dat nummer 

staat in het Nieuwsblad, maar dan op de 1 na laatste bladzijde. 

 

Dan...het laatste nieuws over de mogelijke verhuizing naar Pier K. 

Samen met het bestuur van de Stichting hebben wij een rondleiding door 

Pier K gehad o.l.v. de directeur en ook iemand van de gemeente was 

aanwezig. 

Beide besturen waren enthousiast over de ruimte, welke men voor ons op 

het oog heeft. Ook tijdens ons jaarlijks gesprek met de wethouder hebben wij 

dit kenbaar gemaakt. 

Nu verder afwachten! 

Niet alleen de Gemeente beslist,  

maar ook de Raad!  

Wordt vervolgd! 

 

Margreet van Riel. 

 

“Het grootste probleem met communicatie is, 

dat we niet luisteren om te begrijpen, 

maar dat we luisteren om te antwoorden”. 
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ACTIVITEITEN SHZ 
 

Kerstbingo???  
Zoals het er nu uitziet, is dat niet mogelijk.  

We moeten 1,5 m afstand houden, en dat kan 

niet in onze zaal. Mocht er op 3 december 

versoepelingen worden aangekondigd (wat ik 

niet verwacht!), dan wordt  

het misschien wel mogelijk.  

Wilt u het zeker weten,  

bel dan naar Lida, Gré of mij 

Nelly Fivet. 

 

In memoriam  
Ellie Witterland is overleden. 
 

Onze Ellie is er niet meer. Nieuwe 

leden zullen zich misschien 

afvragen, wie is dat. Alle oud-leden 

kennen haar wel. Ze is jarenlang 

secretaresse geweest van onze 

Anbo-afdeling. Toen die werd 

opgeheven en wij onze 

seniorenvereniging opstartte, ging 

Ellie gewoon weer haar werk voor 

ons doen en ook voor de Stichting. Iedereen mocht Ellie graag, want ze was 

een schat. Wegens haar gezondheid moest zij een paar jaar geleden stoppen 

met haar werk voor ons. En nu hebben we op 12 november definitief 

afscheid van haar genomen.  

Sterkte, Frank! 

Nelly, namens het bestuur.  
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Ingezonden door Henny de Nijs 
Dichter helaas onbekend 
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“Morgen wordt vandaag bedacht” 
 
Een paar weken geleden fietste ik langs een bushokje. Daar stond op met 
grote letters: Morgen wordt vandaag bedacht. Dat is ook vaak zo maar het 
kan heel anders gaan. Uit eigen ervaring weet ik dat vandaag heel anders kan 
zijn wat gisteren is bedacht. Zo ook in deze tijd. Wat hadden we allemaal niet 
voor plannen. Een leuke vakantie, een jubileum vieren, lekker wandelen met 
je gezellige cluppie. En ga zo maar door. Daar kwam dus ineens de klad in 
door een onzichtbaar virus waar alle knappe koppen geen raad mee wisten. 
Het is en was een rare onzekere tijd. Maar wat zeur ik?? Ik kon naar de 
supermarkt, had genoeg te eten en zag mijn kinderen en kleinkinderen al is 
het op afstand. Helaas geen knuffel. Die kreeg ik alleen van mijn kleine hond.  
Maar verder ging alles goed.  
 
Maar gelukkig het is weer zo ver. 
We kunnen weer wandelen met 
de hele groep. En eigenlijk nog 
belangrijker, de Krim is weer 
open en we kunnen er weer 
genieten van een gezellig praatje 
onder het genot van een kopje 
koffie, wat op woensdag verzorgd 
wordt door Han en op vrijdag 
door Hans.  
 
De Krim is een beetje onze 
thuisbasis geworden in de loop 
der jaren en waar wij ons 
helemaal welkom en thuis voelen. 
We hopen dat we er nog heel 
lang van de gezelligheid kunnen 
genieten.  
Hieronder een gedicht over ons 
cluppie. 
 

Nordic Riet 
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Gedicht 

Wat kom je al zo tegen als je wandelt langs s’ Heeren wegen? 

Dan denk je, wat zie ik daar, is dat werkelijk waar? 

Een groepje ouwe knarren die met stokken lopen te sparren. 

Het is net een kakelend kippenhok, 

er is gelach en soms gemok. 

Belangrijk vinden zij zich best,  

er lopen er zelfs met een geel vest. 

De woensdag en vrijdag is voor hen heilig, 

ze maken dan het dorp onveilig. 

Ze lopen in wind en regen, 

je kan er niet omheen je komt ze overal tegen.  

Er zijn twee Nellen en twee Pieten. 

Wel drie Gerda’s en twee Rieten. 

Een Thea met, en een Tea zonder H. 

Een Astra, Helga, twee keer Ria en een 

Fia. 

Er is ook een man met grote snor, 

die geeft andere mannen soms een 

por. 

En ook John en Bep zijn er altijd weer. 

Zo zijn er nog veel meer en meer. 

Ze zijn nog aardig ter been, 

al kraakt er wel het één en ander bij menigeen. 

Het zal jullie niet verrassen maar regelmatig moet er iemand plassen. 

Daar zijn wat vaste adresjes voor, dus snel plassen en weer door. 

Maar nu even serieus, 

ik meen het heus. 

Petje af voor alle krasse knarren 

die wekelijks met stokken lopen te sparren 

Ik doe het altijd met veel lol  

En hou het net als jullie hopelijk nog heel lang vol. 
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Puzzel november 2021 

 

 
 

1. Van nature eigen 
2. Bevroren straaltje water 
3. Grote spoed 
4. Lied 
5. Dapper 
6. Begerig 
7. Waterdichte jas 
8. Amsterdammer 
9. Programma 
10. Sportondergrond 
11. Plaats in India 
12. Sportvereniging 
13. Europese hoofdstad 
14. Niet inwonend 
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De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus 
van gebouw de Krim deponeren vóór 15 januari 2022 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de puzzel in augustus was: eerlijke armoede 
De winnaar is geworden: Dhr. Han Snoeks 
Van harte gefeliciteerd 

 
In memoriam 
 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van  
Augustus 2021: 
Dhr. J. Wesmaas   95 jaar 
Mevr. A. Dijkstra-Meinhold  93 jaar 
Dhr. W. Hoogkamer   73 jaar 
Dhr. A.C. Vetbols   83 jaar 
Dhr. B. Kramer    83 jaar 
Dhr. G.J.P. v.d. Berg   79 jaar 
Dhr. A.H. Bokhorst    88 jaar 
Mevr. P.O. van Schie-Heemskerk 90 jaar 
Dhr. L.C. Ipenburg   66 jaar 
Dhr. W.F.A. Warner   89 jaar 
Mevr. E.A. Witterland-Tax  77 jaar 
Dhr. P. Joren    92 jaar   
 

Nieuwe leden 
Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in augustus 2021: 
Dhr. J. van Steen, Dhr. A. Bandwijk, Mevr. M. Bussel-v.d. Hengel, 
 

Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging. 

mailto:redactieshz@gmail.com
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ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES 

Inloopspreekuur Slimotheek 

In de Slimotheek in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale, Nieuw-Vennep en 
Badhoevedorp leen je slimme technologie voor veilig en comfortabel wonen. 
Voor jezelf, of voor iemand voor wie je zorgt. Denk aan bijvoorbeeld aan een 
robotstofzuiger, een kalenderklok, een slimme 
deurbel, een eenvoudige mobiele telefoon of een 
makkelijke afstandsbediening. De meeste 
producten zijn gratis te lenen voor een vooraf 
afgesproken periode. Na die tijd breng je het 
product terug en kun je besluiten zelf een 
exemplaar aan te schaffen. 
 
Hulp bij je keuze 
Technologie kan alleen goed ondersteunen als het bij jou en je situatie past. 
De specialisten van de Slimotheek (dit zijn vaak wijkverpleegkundigen) 
helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. 
Daarnaast biedt de Slimotheek ondersteuning bij installatie en bij vragen 
tijdens het gebruik. Elke vestiging heeft spreekuren. Tijdens deze spreekuren 
verzorgen de specialisten ook de uitleen van producten zodat je kunt 
proberen of het product in jouw situatie passend is. 
Ook verzorgen zij de uitleen van producten om te testen of dit product bij je 
past. 
De spreekuren 

• Bibliotheek Hoofddorp-Centrale dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur en 
donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur 
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• Bibliotheek Nieuw-Vennep maandag tussen 14:00 
en16:00 uur 
• Dorpshuis Badhoevedorp woensdag tussen 14:00 en 16:00 uur 
Toegang voor iedereen 

De bibliotheek en het dorpshuis zijn open voor iedereen. Iedereen kan 
gebruik maken van de Slimotheek tijdens de openingsuren van de Bibliotheek 
Hoofddorp-Centrale, de Bibliotheek Nieuw-Vennep en van het de Bibliotheek 
Badhoevedorp. Op alle locaties is een vitrinekast aanwezig waar de 
producten te zien zijn, ook als er geen specialisten aanwezig zijn. Naast de 
vitrinekast staan productkaartjes met meer informatie, deze kun je 
meenemen. 
De Slimotheek is een initiatief van GeneratieThuis in samenwerking met 
gemeente Haarlemmermeer, Medipoint, de Meer voor Elkaar partners en de 
Bibliotheek Haarlemmermeer. 
 

Haarlemmermeer voor elkaar 

Een gezellig praatje of goed gesprek. 

De belbuddy koppelt vrijwilligers aan (kwetsbare) ouderen en inwoners die 

behoefte hebben aan meer contact. 

Bent u of kent u iemand die behoefte heeft aan een Belbuddy? 

Aanmelden of meer informatie: bel of mail Meerwaarde 

Tel: 023-5698888 

info@haarlemmermeervoorelkaar.nl 

www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/maatjes projecten. 

 

ZONDAGMIDDAGPODIUM 

December 
5 december 14.00 uur 

Badhoevedorp, Het Dorpshuis 

Nien Besselink: Doe wat je het liefste doet 

Liedjes van Annie M.G. Schmidt 

 

 

https://www.generatiethuis.nl/
https://haarlemmermeergemeente.nl/
https://www.medipoint.nl/
https://hlmrmeer.nl/en/node/8085
mailto:info@haarlemmermeervoorelkaar.nl
http://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/maatjes
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12 december 14.00 uur 

Hoofddorp De jeugd van gisteren 

Café Dansant met Nathaly Masclé & Paul Poulissen 

Gevarieerd programma. Jazzy, latin, bossanova, easy- listening en bekende 

popsongs. 

19 december 14.00 uur 

Nieuw-Vennep Gebouw Pier K 

Angelique en Rolf met Christmas Twinkles 

26 december 14.00 uur Zwanenburg Dorpshuis 

Accordia met vrolijke en lichte accordeonmuziek 

Van melancholische tot opwindend en van droevig tot 

uitermate vrolijk. 

 

NIEUWS VAN DE STICHTING SENIOREN SAMEN OP WEG 
 

Gelukkig we mogen weer wat meer na de strenge corona-maatregelen. En 

dat is te zien aan het aantal mensen dat ons Krimgebouw weer bezoekt en 

ook het aantal mensen dat zich graag met de Krimbus laat verplaatsen naar 

waar ze graag heen willen. 

En juist over dat laatste zou ik u even willen inlichten. Weet u dat de 

coördinator en de chauffeurs/chauffeuses allemaal VRIJWILLIGERS zijn, die 

dit rijden in de Krimbus in hun kostbare vrije tijd voor u doen. En daarom wil 

ik u vragen eens goed na te denken voor dat u kritiek gaat leveren, of nog 

erger, de coördinator of chauffeur/chauffeuse onheus behandelen, omdat u 

niet mee kunt als u b.v. een half uur, voordat u ergens wilt zijn,  gaat bellen 

of de bus u kan komen ophalen?? Voor die dag is het programma de dag er 

voor al door de coördinator doorgegeven aan de chauffeur van dienst en zit 

de bus volgens de planning al volgeboekt.  

Soms lijkt het, als er maar 2 mensen inzitten, dat u er dan makkelijk bij kunt. 

Maar dat is niet zo. De chauffeur gaat dan nog andere mensen ophalen, die al 

minimaal een dag daarvoor, hadden gevraagd mee te kunnen. Deze mensen 

zijn in de planning opgenomen.  
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Mijn verzoek aan u is dan ook, boek een rit met de Krimbus, minimaal een 

dag voor de dag van vertrek. Dan kunnen er geen teleurstellingen komen!! En 

zeker, ten opzichte van de chauffeur/chauffeuse,  geen vervelende en boze 

opmerkingen. Als we met elkaar even nadenken, kunnen we alleen maar blij 

zijn dat dit vervoer er voor u is. Dit moest mij even van het hart. Het gaat vast 

goed komen. 

Met vriendelijke groet, 

Rietje Stahli,  Secr. St. SSoW 

 

N O O D O P R O E P 

N O O D O P R O E P 

 

Beste lezers van dit SHZ  Nieuwsblad. Mag ik even uw 

aandacht?? 

Zoals U ziet staat er boven dit bericht NOODOPROEP. En 

dat is het ook. Wat is er aan de hand? De Stichting 

Senioren Samen op Weg heeft altijd een grote groep 

vrijwillige chauffeurs gehad voor De Krimbus.  

Echter, door gezondheidsredenen, privéredenen, of andere redenen, rijden 

wij nu nog maar met 5 (fantastische) chauffeurs.  En dat is ECHT veel te 

weinig om de goede service die wij bieden te kunnen blijven geven. Mijn 

NOODOPROEP is dan ook:  

Zijn er onder de 1000 lezers van dit blad enkele dames en/of heren, het liefst 

woonachtig in Nieuw-Vennep, die zich op zouden willen geven om als 

chauffeur mee te willen werken aan het halen en brengen van onze senioren 

naar de door hen gekozen bestemming. Er wacht u een dankbare taak!! 

Neem svp contact op met onze coördinatoren. Dit kan zijn Guus of Henk 

onder tel.no 06 338 092 47. 

 

Alvast heel hartelijk dank. 

Rietje Stahli ,  

Secr. St. SSoW. 
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Geen smartphone, computer en/of printer maar wilt u wel 
in het bezit komen van een QR-code? 

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/coronabewijs/hulp-en-vragen-over-coronabewijs) 

 
Zijn uw gegevens met RIVM gedeeld of door 
GGD geprikt? 

Neem dan contact op met telefoonnummer 

0800-1421. U wordt dan doorverwezen naar 

een telefoonsysteem waar u zelf uw 

coronabewijs via de telefoon kunt aanvragen. 

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de 

hand hebt:  

·   uw BSN; 

·   en uw postcode (waarmee u staat ingeschreven bij de gemeente). 
 

Dit bewijs krijgt u per post opgestuurd. Houd er wel rekening mee dat dit  

5 werkdagen kan duren. 

 Vindt u zelf het aanvragen via de 

telefoon lastig? Vraag om hulp aan 

familie, vrienden of een buur.  

Ook kunt u terecht bij de 

bibliotheek.  

De medewerkers kunnen u helpen 

om op deze manier een 

coronabewijs aan te maken. 

 

Geen gegevens gedeeld of niet  

door GGD geprikt?  

Dan kunt u contact opnemen met de 

zorgverlener die u geprikt heeft. 

Deze kan dan een papieren 

coronabewijs voor u uitprinten. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/hulp-en-vragen-over-coronabewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/hulp-en-vragen-over-coronabewijs
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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 uiterlijk 1 dag van te voren bij de coördinator bus 06-33809247 
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 

 
 
Fred van 
Hensbergen 

 
 
0252-672815 

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 

    

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 aan) 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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