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Informatie vanuit het bestuur:  
Van de voorzitter 
 

Beste leden en lezers, 

Allen gisteren de verruiming van de maatregelen  

aangehoord? 

Vast wel! 

Vanaf 25 februari a.s. zullen de maatregelen zijn: 

Geen 1.50m afstand en geen mondkapje!  

Maar……zorgvuldigheid blijft geboden! 

Ons dringende verzoek is dan ook: 

voel je je grieperig, koortsig, hoofd- en/of spierpijn  

of “gewoon” niet lekker? 

Blijf thuis!   Kom zeker niet naar het gebouw! 

De ervaring van en voor Senioren is: “Je hebt Corona sneller dan je denkt”! 

Inmiddels is het bestuur in vergadering bijeen geweest. 

We hebben nieuwe ideeën voor activiteiten en voor invullingen op de 

vrijdagmiddag. 

Ook wordt er onderzocht in hoeverre er weer dagtochtjes georganiseerd 

kunnen worden. 

Verder zijn er nog geen verdere ontwikkelingen te melden over de evt. 

verhuizing naar Pier K; dus voorlopig zitten we nog gewoon “lekker” op de 

Eugénie. 

We zijn opgelucht dat het sociale leven en daardoor ook ons samenzijn weer 

gezelliger gaat worden. Wij zien de toekomst in ieder geval weer wat 

optimistischer tegemoet! 

Jullie ook?    Tot ziens dan in het gebouw! 

Margreet van Riel. 

 

“We leven maar 1 keer!” 

“Nee we gaan maar een keer dood!” 

“We leven iedere dag!” 
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Van de penningmeester,  

Beste leden van de Seniorenvereniging  

Haarlemmermeer-Zuid, 

Op 15 augustus vorig jaar heb ik in ons 

Nieuwsblad gemeld, dat er over het  

jaar 2021 GEEN contributie wordt geheven  

wegens het coronavirus. 

Hierdoor konden helaas geen activiteiten plaatsvinden. 

Dat was heel jammer en wij hopen dat deze pandemie nu bijna voorbij is 

zodat wij weer kunnen starten met onze voorgenomen activiteiten. 

Ik wil hierbij wel opmerken, dat ondanks het feit dat er GEEN contributie over 

het jaar 2021 werd geheven er toch enige leden hun contributie hebben 

overgemaakt. 

In totaal 11 leden waren bereid om de onverschuldigde betaling niet terug te 

vragen! 

Ik vind dit geweldig en bedank hartelijk deze leden dat zij vrijwillig deze 

donatie hebben gedaan! 

Zij dragen onze vereniging een groot hart toe! 

Heel fijn om dit te kunnen meedelen en op naar de goede tijden! 

Met vriendelijke groet, 

Lano Jansen 

 

Algemene Ledenvergadering 

      
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene  
Ledenvergadering van SHZ op Vrijdag 22 april 2022 
in gebouw de Krim,  
Eugénie Prévinaireweg 63.  
Vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom. 
De vergadering begint om 14.00 uur.  
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Agenda Algemene 
Ledenvergadering 
Vrijdag  22 april 2022 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken/ mededelingen 
 

3. Moment van stilte voor alle overledenen  
 

4. Goedkeuren notulen ALV d.d. 6 maart 2020 
 

5. Jaarverslag  secretaris 
 

6. Jaarverslag 2020/2021 penningmeester 
 
7. Begroting 2022 
 
8. Verslag kascontrolecommissie 
 Dhr. Mensink en dhr. Bosch 
 
9. Bestuursverkiezing 

 
10. Verkiezing/ benoeming kascontrolecommissie 
 Dhr. Mensink en  dhr. Bos 
 

11.  Rondvraag 
 

12. Sluiting 
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Notulen Algemene Ledenvergadering van vrijdag 6 maart 2020 
 
Aanwezig: bestuur: Margreet van Riel (voorzitter), 
Lano Jansen  (penningmeester), Marianne Vermeij  
(algemeen bestuurslid en waarnemend secretaris), 
 Nelly Fivet (algemeen  bestuurslid)  
en Detje van Rietschoten (secretaris)  
29 leden. 
 
Afwezig mk: Rietje Stahlie, Jos Blok 
 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 
De hamer van de voorzitter is gemaakt door Nico van Viersen. 
Fijn dat er zoveel mensen zijn gekomen. 
Dit is de derde vergadering in deze samenstelling .  

 
2. Ingekomen stukken/ mededelingen 

Ongeveer om 15.30 uur komt er iemand een praatje houden over 
valpreventie. 

 
3. Moment voor de overledenen 

Margreet leest de namen op van de overledenen in 2019 en alle 
aanwezigen nemen op verzoek een moment staande stilte in acht. 

 
4.  Notulen ALV d.d. 22 februari 2019. 

Bas de Bruijn:  Bij de rondvraag is de eigen bijdrage geen €1750,00 maar     
€17,50 en voor 2020 is het €19,50. 

 
5. Jaarverslag secretaris 

Detje leest het secretarieel  jaarverslag voor. 
 

5a. Jaarverslag 2019 penningmeester 
Lano neemt het jaarverslag door met de aanwezigen. 
De balans wordt doorgenomen. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
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5b. Begroting 2020 
De begroting wordt doorgenomen. 
Werven van leden i.v.m. overlijden van leden is misschien een actiepunt. 

 
6. Kascontrolecommissie 

Dhr. Mensink en dhr. de Bruijn hebben de boeken gecontroleerd op 6 
januari 2020 middels het maken van steekproeven. Het zag er prima uit. 
Het bestuur is zuinig en verdiend daarvoor een pluim. Ze vonden de 
rekeningen van Drukwerkdeal 6%  ipv 21%. Dat wordt later gecorrigeerd 
op aanraden van de penningmeester. Hier zijn voorwaarden aan 
verbonden en daarom wordt het later her berekend. 
Verder vragen ze of voortaan de cijfers in een groter lettertype kan 
worden aangeleverd. 
Het bestuur wordt gechargeerd. 
  

7. Bestuursverkiezing 
 Margreet legt uit dat Nelly eigenlijk in 2020 aan de beurt was om af te 

treden. Maar dit is verandert in Marianne. Zij wil graag andere dingen 
gaan doen. Margreet noemt op wat Marianne allemaal in het bestuur 
gedaan heeft. Ze blijft wel dingen achter de schermen doen maar ze 
vertrekt wel uit het bestuur. Ze krijgt bloemen en een uitnodiging voor 
een etentje met het bestuur. 

 Marianne heeft iemand gevonden, die de ledenadministratie wil 
overnemen en wel Hanspeter Schuldt. Hij heeft reeds kennis gemaakt 
met het bestuur. Hij stelt zich zelf aan de leden voor.  Marianne en 
Hanspeter ruilen van stoel. 

  
8. Verkiezing/ benoeming kascontrolecommissie 
 Dhr. Mensink  treed af. 
 Naast Bas de Bruijn wordt Janny Kooij benoemd. 

 Yvonne Weusten wordt reserve kandidaat. 
 

9.  Rondvraag 
Lida vraagt: Voor de kerstbingo krijgen we extra geld. Kan dit aan een 
drankje schenken verbonden worden. Er moeten  al zoveel inkopen 
gedaan worden voor de bingo. Dat is een hele klus. 
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 Victor: Vanaf je tachtigste kun je eigenlijk geen vrijwilliger meer zijn. Je 
bent dan niet verzekerd.  Er is automatisch een verzekering bij de 
gemeente. Dit gaan we nakijken. 

 De  karaoke is niet geweest maar het was wel erg leuk. 
 De Oranjevereniging houdt nu in plaats van een muzikale bingo een 
muzikale middag. 

 “Droger kan niet” komt zingen. 
 Alle veranderingen of nieuwe dingen zijn moeilijk. Nieuwe dingen 
worden niet zomaar iets nieuws, geef het een kans.  

 Een muzikale bingo is ook heel mooi. Het gaat om het zingen met elkaar. 
 Dhr. Dijkgraaf: gaan we nog fietsen? 
 Zeker gaan we fietsen. 
 

10. Sluiting 
Bedankt voor uw komst en uw bijdrage van vanmiddag. Na de 

vergadering wordt er nog een presentatie gegeven door  mevrouw 

Dahpne Tervelde van Team Sportservice Haarlemmermeer over 

valpreventie. 

 
ACTIVITEITEN SHZ 
Belastingservice 
Dit jaar staan de vrijwilligers weer klaar om u te helpen bij het invullen van de 
belastingsaangifte en wel op de 
vrijdagmiddagen: 4, 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april tussen 13.00 en 15.00 
uur zitten ze klaar in het Krim gebouw. 
 
Wat moet u meenemen: 

1 Burgerservice nummer en eventueel die van uw partner. 

2 Uw bankrekening nummer 

3 Uw DigiD of machtigingscode 

Inkomsten 

1 Uw jaaropgaven over 2021 

2 Evt ontvangen partneralimentatie 

   Bankrekeningen 
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3 Jaaroverzicht van 2021 van uw bankrekening 

4 Jaaroverzicht van uw spaarrekening 

5 Jaaroverzicht van 2021 van uw evt beleggingen 

Wonen 

1 Woz waarde van uw huis  met peildatum 1 januari 2020 

2 Jaaropgave van uw hypotheek 

3 Bij koop of verkoop van uw woning, de notarisafrekening 

Aftrekposten. 

1 Giften 

2 Zorgkosten die u niet vergoed heeft gekregen 

3 Betaalde partner alimentatie 

Overig 

1 Gegevens van lenigen en andere schulden 

2 Gegevens van betaalde lijfrente premies 

3 Gegevens over dividend. 

Groetjes Fred Meijer 

 
Bingo 
Beste bingo-liefhebbers. 

 

Nu ik dit schrijf, moet de persconferentie nog komen, waarin verwacht 

wordt, dat de 1.5 m vervalt. 

Als dat zo is, kunnen we in maart weer bingo spelen. 

Dus ik hoop jullie allemaal weer te zien op dinsdag 8 maart a.s. 

 

Groetjes en tot ziens! Nelly. 
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Rummicub  

Elke donderdagmiddag spelen we in het 

 gebouw  ”de Krim” met een paar  

mensen rummicub.  

Door omstandigheden zijn er in de loop  

der tijden mensen afgevallen.  

Dat is jammer, want hoe meer zielen,  

hoe meer vreugd. 

Houdt u van rummicub en vindt u het gezellig om dit op donderdagmiddag 

van half twee tot vier uur te doen? U bent van harte welkom. 

Vervoer hoeft geen probleem te zijn want de Krimbus wil u met alle plezier 

halen en weer thuisbrengen. 

Inlichtingen: Fred van Hensbergen, telefoon 0252-672815 of 06-55988497 

 

Winterslaap  

Zou het niet heerlijk zijn om net als 

de egeltjes een winterslaap te 

houden?  

Je hoeft geen surprise te maken 

voor Sinterkaas en met de kerst hoef 

je niemand uit te nodigen of ergens 

op visite. Je mist het mistige weer 

en de kou en je winterjas blijft in de 

mottenballen. En wind en regen 

blijven je bespaard. Je hebt geen weet van vreselijk wereldnieuws en alle 

Corona perikelen. De egels eten eerst hun buikje rond en zoeken dan een 

mooie houtstapel om een lekker nestje te maken. Ze rollen zich op tot een 

stekelbal en komen pas te voorschijn als de temperatuur boven de tien 

graden is. Dus kook een lekkere stamppot en eet je buik vol zodat je er even 

tegen kunt. 
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Je trekt je flanellen 

pyjama aan en kruipt 

onder je dikke dekbed 

met nog een extra 

dekentje voor over je 

voeten en komt pas te 

voorschijn bij de eerste 

lente zonnestralen. Maar 

ja als je daar enige weken ligt te sudderen dan…… wordt het waarschijnlijk 

allemaal niet zo fris. Want heb je wel eens gehoord van  DEMODEXMIJTEN. 

(Ik had er nog nooit van gehoord!) 

Ze schijnen in de haarzakjes van je wimpers te leven. ( En alle andere 

haarzakjes ) Ze houden niet van licht en komen daarom ‘s nachts naar buiten 

gekropen om van ons gezicht te eten en daarna te poepen. Wat een idee dat 

als je lekker licht te ronken wordt onder gepoept. Zoek er niet naar op 

Google want je wordt onpasselijk en durft ‘s nachts geen oog meer dicht te 

doen. Dus ‘s morgens goed je ondergepoepte gezicht schrobben en nooit 

meer aan je gezicht krabben als je jeuk hebt. Je kan er dan van uit gaan dat er 

Demodexmijtenpoep onder je nagels zit. 

Als ik dan denk aan de 

strenge winters van 

vroeger met de rijp ‘s 

morgens op je deken weet 

ik wel zeker dat die mijten 

als ze naar buiten kropen 

direct doodvroren. Dus 

ook geen vol gepoept 

gezicht. Misschien een 

airco aanschaffen en op -10 zetten. Dan heb ik het nog maar niet over de 

bedwantsen. Die zien er ook afgrijselijk  gevaarlijke en prehistorisch uit. 
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Bedwantsen zijn kleine 

diertjes die leven van bloed 

van mens en dier. Hun 

favoriete pek in huis is….jawel 

je bed want zij houden van 

een lekker warm plekje. Door 

bijtwondjes ontstaan er rode 

bultjes. Dus is de winterslaap 

misschien toch niet zo’n goed 

idee want bij het idee alleen al 

begint het al te kriebelen. 

Neem de winter dus gewoon zoals hij komt en trek je dikke jas en wollen 

wanten aan en ga er lekker op uit. Maak een boswandeling of waai uit op het 

strand en laat de wind lekker door je haren waaien. En het is echt waar, 

maar…….. het wordt altijd weer lente. 

Nordic Riet 

Rebus 
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Puzzel februari 2022     Puzzel februari 2022 
 

 
 
 
De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus 
van gebouw de Krim deponeren vóór  13-05-2022 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00 
bekend gemaakt. 
 
De oplossing van de puzzel in november was: Betaalautomaat 
De winnaar is geworden: Mevr. Jo Vastenhout 
Van harte gefeliciteerd 

 
 

mailto:redactieshz@gmail.com
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In memoriam 
 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van  
November 2021: 
Mevr. J.P. Schram-Berkenkamp  83 jaar 
Dhr. A van Egmond   80 jaar 
Dhr. H.C. Dering   87 jaar 
Dhr. S.C. Bronwasser   88 jaar 
Dhr. J.W. Honcoop   80 jaar 
Dhr. D. Lammertse   78 jaar 
Mevr. C. A. Perdaan-van Schie  89 jaar 
 

Nieuwe leden 

Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in november 2021: 
Mevr .M.H. Verbraak, Dhr. Teeuw, Mevr. Teeuw-van Velzen,  
Mevr. J.M. Vastenhout-van Leeuwen, Dhr. O.J.M. Hillhorst,  
Mevr. C.C. Jagt-Lavryzen 
 

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

ZONDAGMIDDAGPODIUM 
Februari  

27 februari 14.00 uur  

Zwanenburg, Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg,  

Dennenweg 133 

MoreCityProject met een reis naar het verleden. 

Ze gaan terug naar de jaren 50, 60 en 70 van  

de vorige eeuw. Muziek van grootheden als  

Neil Sedaka, Cliff Richard, Elvis Presley en anderen. 

 

Maart 

6 maart 14.00 uur 

Badhoevedorp, Het Dorpshuis Snelliuslaan 35 

Marieke van Ruitenbeek zingt duetten met Dirk-Wim in ’t Hof 

Prachtige duetten van Nederlandse hits van onder andere Boudewijn de 

Groot, Frank Boeijen en Bløf. 

 

13 maart 14.00 uur     

Hoofddorp, De Jeugd van Gisteren,  

Beemsterstraat 4 

Een muzikale reis met Bleke Rozen 

‘Op het spoor van de Orient-Express’ 

 

20 maart 14.00 uur  

Nieuw-Vennep, Gebouw Pier K, Harmonieplein 2 

Big Band Triple B met swingend optreden van 

Jazz, latin, funk en swing.  

 

27 maart 14.00 uur 

Zwanenburg, Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, Dennenweg 133 

The Red Strats met een ode aan Cliff and The Shadows 
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April 

3 april 14.00 uur 

Badhoevedorp, Het Dorpshuis, Snelliuslaan 35 

The Flask 

Folkband geïnspireerd op Keltische volksmuziek 

 

10 april 14.00 uur 

Hoofddoro, De Jeugd van Gisteren,  

Beemsterstraat 4 

Klaas Bakker met :Venetië, het ritme van  

de zeein muziek en filmbeelden 

 

17 april 14.00 uur 

Nieuw-Vennep, Gebouw Pier K, Harmonieplein 2 

De Andersons: Een mooiere wereld 

Gewapend met liedjes en humor gaan ze op zoek naar wat echt waarde 

heeft. 

 

24 april 14.00 uur 

Zwanenburg, Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, 

Dennenweg 133 

Coro del Campo met temperamentvolle 

flamencomuziek 

 

In verband met mogelijke coronamaatregelen bent u  

verplicht uw kaartjes te reserveren. Stuur vóór de vrijdagochtend 

voorafgaand aan het optreden een email naar 

zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl. De email moet uiterlijk vrijdags om 

09.00 uur verstuurd zijn. Of bel op deze vrijdag tussen 09.30 en 11.30 uur 

naar Meerwaarde op 023-5698873. U kunt op deze manier ook reserveren 

voor de Regiorijder. 

Een kaartje kost €5,00 inclusief een kopje koffie of thee. 

 

mailto:zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl
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NIEUWS VAN DE STICHTING SENIOREN SAMEN OP WEG 

Dag lieve mensen, 

 

Als ik deze tekst schrijf is het 16 februari 2022. De laatste dag om tekst in te 

leveren voor dit Nieuwsblad van de SHZ. En ook de dag nadat Minister Ernst 

Kuipers heeft aangekondigd, namens het kabinet, dat we weer een groot stuk 

van onze vrijheid hebben terug gekregen. En waar de krantenkoppen niet 

groot genoeg waren met de tekst WE GAAN OPEN.  

Zelf ben ik hier heel erg blij mee. Weer mensen thuis kunnen ontvangen, 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen weer wat vaker te zien. 

Heerlijk weer naar het theater zonder heel ver uit elkaar te moeten zitten. 

Maar ook weer naar gebouw De Krim te kunnen gaan, gewoon voor de 

gezelligheid. Even die akelige corona weer vergeten.  Tot op zekere hoogte, 

want het is nog altijd in de buurt. Dus blijf ik voorzichtig. 

 

Onze KRIMBUS- chauffeurs merken ook dat 

alles weer een beetje tot leven komt en de 

meeste activiteiten weer volop draaien.  

De coördinatoren zijn heel druk met de  

indeling voor de chauffeurs/chauffeuse.  

Vaak nemen zij de extra diensten over, 

omdat we gelukkig nog een 2e bus hebben.  

Maar de NOODKREET die in het vorige  

Nieuwsblad stond geldt dus nog steeds.  

We komen chauffeurs te kort. Dus is er iemand die wil mee helpen dit op te 

lossen: MELD U AAN BIJ EEN VAN DE COORDINATOREN.  

U komt bij een fijne ploeg mensen terecht, die het allemaal gezellig vinden 

onze senioren van en naar het door hen opgegeven adres te brengen. 

Misschien zelfs wel uw eigen vader en/of moeder. Zodat ze uit de 

eenzaamheid komen en van de geboden gezelligheid kunnen genieten na 

zolang in huis te hebben gezeten. 

 

Ik hoop zo dat het met deze NOODKREET lukt. 
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Geniet allemaal van ons stukje extra vrijheid. 

Met vriendelijke groet, 

Rietje Stahli 

Secr. St. Senioren Samen op Weg. (St.SSoW) 
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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;  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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