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Informatie vanuit het bestuur:  
Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

Op een prachtige dag als deze, zit ik buiten in de schaduw  

om even met jullie te “praten”. 

“Eindelijk weer eens een Nieuwsblad”, hoor ik jullie zeggen. 

Klopt, bij weinig copy zijn de kosten niet in verhouding met de inhoud. 

Vandaar. 

Het bestuur is bezig een invulling voor het herfstseizoen te maken. 

Detje en Lano zijn, op dit moment, een fietstocht aan het uitzetten, het 

dagje-uit is geregeld en ik wil jullie alvast wat nieuwe plannen voorleggen. 

Vanwege het feit dat sommige activiteiten stoppen, hebben we wat nieuwe 

uitjes en bezigheden bedacht. 

Zo denken we aan verschillende uitstapjes;  

een museum-clubje,  

eenvoudig uiteten gaan, 

naar een film kijken, 

een boottocht maken. 

 

Maar ook voor in het gebouw:  

tafelspelletjes, 

  een brei- en/of haakclubje,  

 legpuzzel maken. 

 

Om nu het e.e.a. toe te lichten, zal ik van maandag 1/8 t/m vrijdag 5/8 

elke dag in het gebouw aanwezig zijn, tijdens een activiteit. 

Degenen die verhinderd zijn of niet in staat zijn om naar het gebouw te 

komen, mogen mij altijd bellen voor informatie. 

 

Graag tot ziens, tot bels. 

Groet, Margreet van Riel.  Tel.: 675847. 
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Van de penningmeester 
 

Beste mensen, 

Eindelijk weer een berichtje van uw penningmeester  

van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid (SHZ). 

Op de 1e plaats moet ik mijn verontschuldiging aanbieden omdat ik mijn 

belofte te laat ben nagekomen. Ik had namelijk beloofd de contributie in 

2022 eind van de maand mei te gaan innen. 

Maar door een technische storing bij de bank is dit helaas niet op tijd gelukt 

en heeft dit pas eind juni plaatsgevonden! 

Helaas na het innen kwamen tientallen opzeggingen binnen van leden/ 

familieleden die bedankten voor het lidmaatschap. Jammer maar het is niet 

anders.  

Ik hoop dat wij vanaf heden weer volop met activiteiten door kunnen gaan en 

de mensen weer kunnen activeren om deel te nemen aan onze activiteiten. 

 

Zoals het er thans naar uitziet is er 

weer een fietstocht en een reisje 

gepland, waarbij leden zich weer 

kunnen aanmelden! 

 

Tijdens de feestweek is op 

vrijdagmiddag een heel mooi optreden 

geweest van Ronny Tober en ons koor 

uit Nieuw-Vennep (Droger kan niet) met een spectaculair optreden. Hierbij 

waren vele senioren aanwezig die dan ook zichtbaar hebben genoten van het 

optreden van bovengenoemde artiesten. 

Ik hoop u nog vele malen te mogen ontmoeten en wens ieder van ons een 

goede gezondheid toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Lano Jansen         
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ACTIVITEITEN SHZ 
Dagtocht vrijdag 23 september. 

Lieve mensen,  

Het mag weer en we gaan fijn een dag op stap, en wel op  

vrijdag 23 september a.s.  

We vertrekken om 8.45 uur vanaf ons clubgebouw, dus graag om 8.00 uur 

aanwezig zijn.  

We gaan naar Ridderkerk, waar we beginnen 

met 2x koffie of thee met gebak.  

Dan gaan we zien hoe chocoladefiguren en  

bonbons worden gemaakt.  

Nadat u die heerlijke bonbons geproefd heeft,  

wordt het tijd voor een uitgebreide lunch met een fijne kroket.  

Na de lunch gaan we naar Rijsoord. In een oude school is een apart museum 

ingericht. Daar werd op 15 mei 1940 de capitulatie van Nederland getekend. 

Er is een planetarium en een observatorium. Tevens is er een tijdmachine, 

dus het is erg interessant allemaal. Daarna gaan we weer op huis aan, en 

zullen om ongeveer 17.45 uur in Nieuw-Vennep zijn.  

 

De intekenlijst ligt op 22 augustus weer in  

ons clubgebouw:  

Naam + tel.nr. a.u.b. invullen.  

De kosten zijn voor onze leden € 45,00.  

Niet-leden betalen € 55,00  

 

De betaaldagen zijn:  

woensdagmiddag 14 september van 14.00 uur tot 16.00 uur  

en vrijdagmorgen 16 september van 10.00 uur tot 12.00 uur.  

Mocht de tocht door het coronavirus onverhoopt niet doorgaan dan zoeken 

we op een later moment een andere datum.  

 

Tot ziens! Nelly 
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OPROEP VRIJWILLIGERS! 
 

Zoals jullie allen weten, draait en drijft de Seniorenvereniging op vrijwilligers. 

Zonder vrijwilligers —  Geen vereniging! 

 

 
 

Door diverse omstandigheden is er een tekort aan vrijwilligers ontstaan,  

bij de activiteiten rond Bingo, Lief en Leed en de Crea-club. 

Lijkt het jullie wat om iets voor deze goed bezochte activiteiten te doen? 

Spreek een dagelijks bestuurslid aan of bel 1 van de 3. 

Mocht je een idee hebben voor een nieuwe activiteit?  

Ook dan mag je ons aanspreken! 
 

Met vriendelijke groet,  Detje, Lano en Margreet. 
 

Van de Ledenadministratie en/of “Lief en Leed”. 

Het komt herhaaldelijk voor, dat de bezorgers van ons “Nieuwsblad” en/of  

de dames van “Lief en Leed” bij een verkeerd adres voor de deur staan. 

De leden zijn verhuisd of overleden.  

Dit wordt dan door de mensen zelf of door de  

nabestaanden niet doorgegeven. 

Wij vragen u vriendelijk om uw adreswijziging  

aan onze ledenadministratie door 

te geven, zodat deze up-to-date kan blijven. 

Alvast heel hartelijk bedankt! 
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CREA  -   CREA  -  CREA  -  CREA  -  CREA 
 
Door allerlei omstandigheden starten wij in oktober niet meer met de  
crea-ochtenden.  
Wij, als leiding, hebben genoten van alle dames, die met zoveel  
enthousiasme deze ochtenden hebben bezocht en we hebben met elkaar  
geweldige jaren gehad. 
We willen iedereen, die ons steeds weer de mogelijkheid gaf om bij  
elkaar te komen, van harte bedanken. 
 
Marja Hartgerink 
en 
Loes Hildering 
 
Fietstocht 
We gaan weer fietsen. Er is weer een 
prachtige tocht uitgezet. 
Op donderdag 18 augustus is het 
zover.  
Noteer de datum vast in uw agenda.  
We vertrekken om 10.00 uur vanaf ons  
clubgebouw. 
We hopen op mooi weer en dat er veel 
leden mee fietsen. 
 
Lano en Detje 
 
 

Sjoelen 
Hier even een sjoelbericht. 
Sjoelliefhebbers het is de bedoeling dat we op  
7 september weer gaan beginnen. We hopen dat  
jullie er allemaal weer zin in hebben en aanwezig  
zullen zijn.  
Met vriendelijke groeten en tot ziens 
Joke en Joke 
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INFORMATIE VAN DE ZORGCONSULENT 
Energie toeslag 
 
Op de site van de gemeente Haarlemmermeer 
(https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/energietoeslag) 
kan men nu de energietoeslag aanvragen. 
Wanneer heb je recht erop? 
De energietoeslag is een bedrag van € 800,00 netto per huishouden. 
U kunt dit maar 1 keer aanvragen. 

• Alleenstaanden gepensioneerden mogen een netto inkomen 
hebben van € 1455,67 per maand incl. vakantiegeld. 

• Gehuwden/samenwonenden € 1971,05 per maand incl. 
vakantiegeld. 

Ik heb de Gemeente gevraagd om een kopie van het formulier 
zodat u van mij hulp kunt ontvangen of u nu wel of niet over 
een computer beschikt. 
Ik wil dan graag helpen bij het invullen, daarvoor is wel een DigiD 
nodig. 
Bas de Bruijn bdebruijn@san-san.nl 0252-860080 of 06-21831507 

 

Afschaffing voucher huishoudelijke hulp via WMO 

Als u tot nu toe een voucher van € 10,00 per uur huishoudelijke hulp 
van de gemeente ontving, heeft u een brief ontvangen waarin staat 
dat u gebeld wordt voor een 
keukentafelgesprek. 
Indien u het op prijs stelt dat ik u hierin 
ondersteun voor en tijdens dit gesprek 
kunt u mij bellen of mailen. 
 
Bas de Bruijn 0252860080 
 bdebruijn@san-san.nl 
 
 

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/energietoeslag
mailto:bdebruijn@san-san.nl
mailto:bdebruijn@san-san.nl
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EEN  VERHAAL VAN NORDIC RIET  
 

Als ik een vogel was………. 
Als ik een vogel was, dan zou ik een wereldreis gaan 

maken. 

Pakte mijn rugzak en mijn camera en zei: “Aju, ik ga.” 

Eerst vlieg ik over de Noordzee stranden om af en toe op 

een vuurtoren te landen. 

Ik vlieg van noord naar zuid en van oost naar west, 

en zelfs zonder tomtom gaat het opperbest. 

Het maakt niet uit waar ik ga, naar Noord- of Zuid-Amerika. 

Toch maar eerst naar het witte huis, de president is vandaag thuis. 

De vlag die hangt in top, doe er per ongeluk een poepje op. 

Vervolgens ga ik voor de wind, zodat ik heel snel Zuid-Amerika vind. 

In Cusco op een grote kathedraal, verorber ik mijn middagmaal. 

Kijk goed rond over het grote plein, wie zouden toch al die mensen zijn? 

Schoenenpoetsers klein en groot, verdienen daar hun dagelijks brood. 

Mensen in gekleurde kleren, kun je met hun lama fotograferen. 

Dan lift ik mee op de trein, die moet bij Machu Pichu zijn. 

Indrukwekkend is die stad, ik bekijk het vanuit een venstergat. 

En na een dutje en wat rust, vlieg ik naar Lima aan de kust. 

Dan krijg ik een leuke kans, en mag mee op de rug van een gans. 

Lekker mee tussen zijn veren, om naar Europa terug te keren. 

Geef mijn familie een verslag, van wat ik onderweg allemaal zag. 

Maar na een dag of wat, ga ik weer op pad.  

Ik pak mijn tas en camera en zeg : “Aju, ik ga.” 

Ik vervolg mijn reis naar het Noorden, daar bezoek ik de Scandinavische 

oorden.  

Ik vlieg over het Zweedse land, bekijk in Oslo de beelden van Vigelands hand. 

Vlieg in Hamar om het Vikingschip heen,  de plek van Adje, Keessie, Rintje en 

Ireen. Zij wonnen in dit ijspaleis, menig grote ereprijs. 

Passeer het Lapse en het Finse land, ben bij Sante Claus even geland. 

Ga door naar het Russisch gebied, en heel fijn, een visum hoef ik niet. 
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In Moskou passeer ik het Rode Plein, bij het station vertrekt de Siberië trein. 

Ik lift een stukje op het dak, en ga zo op mijn gemak. 

Wisselen van continent, en zie al gauw een Mongoolse tent. 

Dan vlieg ik verder op de wind, kijkend waar ik China vind. 

 

In Peking is een heel groot plein, met een beeld en dat zal Mao zijn. 

De tempels zijn er wonderschoon, al vinden de Chinezen dat heel gewoon. 

De grote muur was voor de Oergoeren, zodat ze niet naar binnen konden 

toeren. 

Nu lokken de Chinezen veel toeristen, zodat ze hun geld er kunnen 

verkwisten. 

Dan kijk ik bij het restaureren, van alle Terracotta heren. 

Verlaat het land van Pi, Li, Ping en Pong, en kom aan in Hongkong. 

Ik mag weer een lift op de rug, bij een Indische Ibis die vliegt naar Afrika 

terug. O wat een feest zo’n donzen bed, in Kaapstad word ik afgezet. 

Op de stranden liggen goud en diamanten, op de Tafelberg toeristen aan alle 

Kanten. Robbeneiland doe ik aan, om de cel van Mandela binnen te gaan. 

In de grote Namie woestijn, land ik op de rug van een wrattenzwijn. 

En dan snoep ik heel vlug, een paar teken van zijn rug 

Dan trek ik verder naar het Noorden, via Botswana, Zambia en meer van die 

oorden.  

In Marokko ga ik op de thee, bij de oma van  

Ali-B. Dan ga ik moe maar voldaan, weer op  

Europa aan. 

Na een paar dagen ben ik weer thuis bij ons  

fijne vogelhuis. 

Mijn moeder is blij, mijn broertje dol, en met 

de buren erbij is het huis heel vol. 

Een feestje voor mij georganiseerd, en als mijn tas is omgekeerd 

Bedenk ik me dat ik heel misschien, 

ooit weer verder reis om meer van de wereld te zien. 
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Puzzel juli 2022      

 

 
 
1. Hoe heet het kledingstuk, dat vooral door sommige Islamitische vrouwen            
gedragen wordt en het hele lichaam bedekt. 
2. De hoofdstad van Indonesië. 
3. Zo wordt een toezichthouder in een museum genoemd. 
4. Het beroep van Gerrit Hiemstra, Willemijn Hoebert en Helga van Leur. 
5. Het grootste eiland ter wereld. 
6. Hier worden om de 5 jaar de bekende Passiespelen opgevoerd. 
7. Een andere naam voor luchtwervelingen. Vliegtuigpassagiers hebben er 
soms last van. 
8. Iemand die handen en nagels van anderen verzorgt. 
9. Japanse gastvrouw die bezoekers moet vermaken met zang, dans en 
conversatie. 
10. Een onweerstaanbare drang tot stelen, zonder daarbij tot materieel 
gewin uit te zijn. 
11. Hoe wordt een likdoorn in de volksmond wel genoemd. 
12. Tropische boom of struik die langs de kust groeit en waarvan de wortels 
gedeeltelijk boven de grond groeien. 
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De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus 
van gebouw de Krim deponeren vóór  6 september 2022 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00 
bekend gemaakt. 
 
De oplossing van de puzzel in maart was: Wit zijn bij iemand 
De winnaar is geworden: Mevr. Nel Rijnbeek 
Van harte gefeliciteerd 

 
In memoriam 
 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van  
maart 2022: 
Mevr. C.J. Buis-Glijn  82 jaar 
Dhr. F.M.P. Witterland  85 jaar 
Dhr. W.J. Meirmans  80 jaar 
Mevr. E.J. Michel-Spaan 96 jaar 
Mevr. B.H.T. Kuiper-Smit 94 jaar 
Dhr. C. Roubos   80 jaar 
Mevr. C.C. Weggelaar-de Kock 97 jaar 

 
Nieuwe leden 

Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in maart 2022: 
Mevr. Kruis-Gabel,  
Dhr. S.W. Mulder, Mevr. T.C. Mulder-Schrama,  
Mevr. M.H. Arends-Scheers,  
Dhr. N.M. Bosma, Mevr. H.C. Bosma-Bos,  
Mevr. N. Doel 
 
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 lezers, 

Van de Stichting Senioren Samen op Weg, ook wat nieuws in dit nieuwe 

Nieuwsblad.  

Allereerst over Els Rusman, die al meer dan  

25 jaar voor uw natje en droogje zorgt in 

 DE KRIM. Natuurlijk samen met vrijwilligers, 

 maar zij zorgt er voor dat alles op rolletjes  

loopt. Inkoop, sjouwen met kratten, voldoende 

koffie en thee in huis, altijd een lekker koekje  

bij de thee en koffie en ga zo maar door. 

Wij, als Stichting, hebben Els in het zonnetje  

gezet. We hebben haar een etentje aangeboden 

samen met haar man Wim, een prachtige bos  

bloemen gegeven en een persoonlijk cadeautje, waarvan U bijgaand een foto 

kunt zien. Ze was er erg blij mee, en wij hopen dat Els nog  even doorgaat 

met haar mooie vrijwilligerswerk. 

Over de Krimbus kan ik U vertellen, dat het rijden weer aardig op gang is 

gekomen, na de coronaperiode. Een nieuwe chauffeur erbij, waar we erg blij 
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mee zijn. En we hopen in oktober nog een nieuwe chauffeur aan te kunnen 

kondigen. 

Onze coördinator Guus, heeft een vervelende tijd achter de rug v.w.b. zijn 

gezondheid, maar het gaat nu, gelukkig weer de goede kant op. 

Op het moment dat ik dit schrijf is De Krim gesloten tot eind juli 2022, maar 

in augustus gaan we weer open in een super schoon gebouw. Dus dan heeft 

u weer alle tijd om er bij te zijn. Via de activiteiten of zomaar voor een kopje 

koffie /thee of een frisje. (of iets anders wat u lekker vindt). 

Wij hopen op weer een volle Krim, waar iedereen het naar zijn zin heeft. 

Met vriendelijke groet, 

Rietje Stahli 

Secr. Stichting Senioren Samen op Weg. 
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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*  
 

Loes Hildering 0252-624707 
 

 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*** 

  

     

* 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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