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Informatie vanuit het bestuur:  
Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

Zoals jullie in het laatste Nieuwsblad hebben 
kunnen lezen, zijn er plannen voor diverse uitstapjes en uitbreiding van de 
activiteiten, naast de bestaande, in het gebouw. 
Daar zijn verschillende positieve reacties op gekomen. 
We zijn bezig de ideeën verder te ontwikkelen. 
Echter, vanwege de wat sombere cijfers en voorspellingen over het oplopen 
van de corona-cijfers hebben we helaas even aan de handrem moeten 
trekken. 
Zo gauw e.e.a. weer wat rustiger is, gaan we verder met het uitwerken. 
We houden jullie op de hoogte. 
 
Wel kunnen wij jullie alvast enthousiast 
 proberen te maken voor een workshop 
“Kerst-stukje” maken o.l.v. Fred Maas. 
Daarover elders in dit Nieuwsblad meer. 
 
Overigens heeft ook het Zondag-middag- 
podium Haarlemmermeer weer een aantrekkelijk programma met voor elk 
wat wils. 
26 december a.s. is alweer de laatste  
(zon-)maandag! 
 
Is het jullie bekend, dat elke woensdag- 
ochtend van 11.15-12.00 uur vele senioren  
aan het bewegen zijn in de gymzaal van de  
Antoniusschool? 
Kom gerust eens kijken en je zult vast wel  
een bekende zien. 
Sta je ietwat onvast? Geen probleem! 
Bel 675847 en er wordt een klapstoel voor je neergezet.  
Je bent zeker niet de enige! 
 
Graag tot ziens, waar dan ook! 
Groet, Margreet van Riel. 
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ACTIVITEITEN SHZ 
Fietstocht 
Er stond in het Nieuwsblad van SHZ dat er weer een prachtige fietstocht was 
uitgezet. Dat was geen woord teveel gezegd. 
Om 10.00 uur vertrokken we vanaf het clubgebouw met een stralend 
zonnetje, heerlijk fietsweer. Via Leimuiden, Oude Wetering, 
Roelofarendsveen naar Rijpwetering.  
Daar op een mooie picknickplaats was er koffie en heerlijke cake.  

Er was goed voor ons gezorgd. Even de benen strekken en een gezellig 
praatje aan de grote picknicktafel. We bleven steeds langs het water fietsen, 
wat een mooie route!!!! Lano en Detje voorop, beide zonder ondersteuning. 
Wat een conditie hebben die twee. Verder fietsten we door Oude Ade, 
Nieuwe Wetering en kwamen we uit in Buitenkaag.  
Daar bij "Lowietje aan de Kaag" heerlijke lunch op terras onder de parasols. 

Via Lisserbroek zijn we weer terug gefietst. Moe en voldaan kwamen we 
weer in Nieuw Vennep aan. We hebben genoten van de mooie tocht en het 
mooie weer.    
Tiny van der Jagt 
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Bridge 
Beste bridgers,  
Als jullie dit lezen zijn we alweer  begonnen met  
de competitie en hopelijk kunnen we het dit 
seizoen zonder Corona-pauzes doen en kunnen  
we de competitie helemaal  afmaken.  
Als er nog mensen zijn in onze  vereniging die 
het ook leuk vinden om te bridgen in een gemoedelijke omgeving of die 
iemand kennen die dat leuk vindt, bel me dan even. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. 
Hartelijke groet van Jan en Els Gerrits (0252-686249) 

 

Bingo 

Beste bingo liefhebbers, 

Hier weer eens een berichtje van het bingo  

team. 

We zijn weer aan een nieuw seizoen 

 begonnen. 

We zijn afgelopen seizoen maar vier keer bij elkaar geweest want 14 juni was 

de laatste bingo van dat seizoen.  

Het nieuwe seizoen is weer gestart op 13 september 2022. 

Zoals u weet draait de hele vereniging op vrijwilligers en die zijn er altijd 

tekort. Ook wij willen u vragen of er nog dames of heren zijn waar we een 

beroep op kunnen doen want als er bij ons iemand uitvalt is het wel fijn als 

we weten dat er altijd iemand is die ons wil helpen. 

Wilt u een keer meedraaien dan kan dat altijd, laat het ons weten. 

Denkt u er rustig over na en u kunt ons altijd bellen. 

De bingo is de tweede dinsdag van de maand.  

Met vriendelijke groet namens het bingo team, 

Lida v.d.Veek,  

Gré Elshout,  

Nelly Fivet. 
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Dagtocht 
Hallo lieve mensen, 
De bustocht, die wij voor u geregeld hadden,  
kon niet doorgaan, omdat er te weinig animo  
voor was. Voor de corona had ik altijd snel de  
bus vol (54 pers.) en stonden er mensen op de  
reservelijst. 
Nu had ik maar 19 mensen op de lijst staan. Daar kun je geen gewone tocht 
voor organiseren. Ik heb het wel geprobeerd, maar de kosten zijn erg hoog; al 
gauw €80,00 p.p. of hoger. Dat is niet leuk meer. 
Nu maar hopen, dat het in het voorjaar wel lukt om een bus vol te krijgen, 
anders kunnen we er wel mee stoppen. Dat zal erg jammer zijn voor de 
groep, die wel graag een dagje op stap gaat. 
Voor de 19 mensen, die al betaald hebben, zit ik maandag 31 oktober van 
14.00-16.00 uur in ons clubgebouw, zodat zij hun geld terug krijgen. Komt die 
dag u slecht uit, bel mij dan even, dan kunnen we een andere afspraak 
maken. 
Met vriendelijke groet, 
Nelly Fivet. 
 

Nieuwe aktiviteiten 

Op vrijdagmiddag 9 december gaan we onder  
leiding van dhr. Fred Maas 
kerststukjes maken. Fred organiseert al jaren  
workshops bloemstukjes maken en je mag hem  
dan ook een specialist hierin noemen. 
Hiernaast een foto van een bloemstukje van  
Fred zijn hand. 
Vanaf 13.30 uur gaan we aan de slag. Fred zorgt  
voor al het materiaal. 
Kosten voor deze middag zijn €10,00  per  
persoon. 
Er ligt in ons clubgebouw een intekenlijst klaar. 
 
Verder liggen er intekenlijsten om met elkaar naar een museum te gaan en 
om met een aantal mensen naar het zondagmiddagpodium te gaan.  
Als u hiervoor intekent hoort u  hier meer over. 
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INFORMATIE VAN DE BELASTINGCONSULENT 
Aangifte 2022 
Belangrijk: vanaf 2022 hebben wij, van de  
aangifte hulp, een machtigingscode van uw  
DIGID nodig. 
Deze kunt u aanvragen met uw 
burgerservicenummer en uw geboortedatum. 
Graag doorgeven als u hulp nodig heeft. 
Verder voor uw aangifte: 
Naam en telefoonnummer, jaaropgave van de  
bank en spaarrekening, evt beleggingen. 
Bij eigen huis: jaaropgave hypotheek. 
Bij koop of verkoop: notarisrekening. 
Aftrekposten: giften en zorgkosten 
Verder de aanslag over 2021. 
 
Groet Fred Meijer, telefoon 0252-674035 (na 14.00 uur) 
 
 

 
 

 

 
 



        8 

 



 9  



        10 

Puzzel oktober 2022     

  
 
De oplossing kunt u mailen naar redactieshz@gmail.com of in de brievenbus 
van gebouw de Krim deponeren vóór  1 februari 2023 
In het volgende nummer wordt de winnaar van de cadeaubon van € 10,00 
bekend gemaakt. 
De oplossing van de puzzel in juli was: kroonluchter 
De winnaar is geworden: dhr. Johan Bangma 
Van harte gefeliciteerd 

 
 
 
 
 

mailto:redactieshz@gmail.com
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In memoriam 
 

 
 
Bericht van overlijden sedert de vorige vermelding in het Nieuwsblad van  
juli 2022: 
Dhr. C. Hoefnagel   88 jaar 
Mevr. J.A. de Wilde-Spranger  88 jaar 
Dhr. J. Groeneberg   89 jaar 
Dhr. A.J. Polman   85 jaar 
Mevr. W. Groeneveld-van Lenthe 90 jaar 
Mevr. C. Kraaijeveld-Moget  96 jaar 
Dhr. L.C. Hoogeveen   75 jaar 
Mevr. C. Groeneveld   95 jaar 
Dhr. F. Kwint    80 jaar 
Mevr. J. Staal-Gude   85 jaar 
 

Nieuwe leden 

Nieuwe leden sedert de verschijning van het Nieuwsblad in juli 2022: 
Dhr. A.H.J.  van der Poel, Mevr. E.M. van der Poel-van Staver 
Dhr. R.F. Jansen 
Mevr. J.M. Breed 
Mevr. J. Huybregts-Vink 
Mevr. W van der Meulen 
Wij wensen u heel veel gezellige uren bij onze vereniging. 

 

ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES 

NIEUWS VAN DE STICHTING SENIOREN SAMEN OP WEG 

Dag lezers van het SHZ nieuwsblad. 

Heel graag wil ik u eens uitleggen, hoe het nu eigenlijk zit met de Stichting 

Senioren Samen op Weg. Er blijken nog steeds veel misverstanden te 



        12 

bestaan, of men weet helemaal niet wat deze stichting doet en/of is. Terwijl 

we toch een heel belangrijke rol spelen in het alledaagse leven van Gebouw 

De Krim, de bar en de Krimbus.  

Om met gebouw De Krim te beginnen. De stichting SSoW (dit is de afkorting 

van onze naam) beheert het gebouw. Wij huren dit van de Gemeente 

Haarlemmermeer. De bar wordt bezet door vrijwilligers  die er voor zorgen 

dat u uw natje en evt. droogje krijgt.  

Dan de Krimbus, die valt onder de stichting. Ook daar zijn vrijwilligers bezig 

die U van huis naar haard en van hot naar her brengen. Het telefoonnummer 

van de coördinator kunt u vinden onder de emailadressen van de Stichting. 

En daar weer onder het telefoonnummer van de coördinator van de bus en 

de chauffeur van de dag op de Krimbus. 

Dan komen we bij de SHZ. Zij huren ruimten in het gebouw van de stichting. 

De SHZ is de organisator van al uw spel en vrijetijds bezigheden in gebouw De 

Krim.  

Als er dus vragen en/of opmerkingen zijn betreffende het gebouw De Krim of 

over De Krimbus, kunt u dit doen via het secretariaat van de Stichting.  

Voor vragen over de activiteiten moet u dus bij de SHZ zijn. 

Onderstaand vindt u de emailadressen van de stichting. 

Secretariaat : Rietje Stahli emailadres mc.stahli@quicknet.nl  tel. 06 292 33 

976 (alleen voor noodgevallen) 

Penningmeester Jos Blok emailadres j.blok25@chello.nl 

Ik hoop dat een en ander nu duidelijk voor u is en dat, als u een vraag heeft,  

u een keuze maakt of deze vraag te maken heeft met de stichting SSoW of 

met de SHZ, zodat de vraag door de juiste persoon beantwoord kan worden 

en er geen misverstanden ontstaan. 

 

Met vriendelijke groet  

Rietje Stahli Secr. St SSoW. 

 

 

 

mailto:mc.stahli@quicknet.nl
mailto:j.blok25@chello.nl
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Toneelvereniging de Korenbloem  

Op 26 en 27 november 2022 speelt de Korenbloem het stuk  “Een rits te ver”  
in De Jachtzaal van De Rustende 
Jager. Een komedie in 2 akten 
geschreven door Jon van Eerd. 
Tevens een van de favorieten 
van de eigen regisseur Nard, die 
heeft laten weten voor de 
laatste keer te gaan regisseren 

zodat hij welverdiend van zijn pensioen kan gaan genieten.  
  
Hieronder een korte samenvatting van het toneelstuk:  
 
“Een rits te ver” 
De locatie is camping “De Wielewaal”. Eigenaar Hans Vermeulen wordt 
geconfronteerd met een grote controle door de gemeente. Iemand heeft 
boze verhalen rondgestrooid en nu wordt Harry verdacht van nalatigheid in 
het onderhouden van de veiligheid en hygiëne op de camping, alsmede van 
het toestaan van morele wantoestanden.  
 
Met behulp van zijn dochter Lies en hun Chinese werkneemster Lang Leng 
Hop is Harry wanhopig bezig de camping tiptop in orde te maken voordat de 
inspecteur zal arriveren. 
 
Het is behoorlijk druk op de camping en het is niet duidelijke wie nu precies 
de inspecteur is. Na een aantal misverstanden waarbij de veeleisende 
ornitholoog (Norbert), een jongeman met een dubbele agenda (Jasper) en 
een onmogelijk en ordinair kreng van een vrouw (Maya) het er niet 
eenvoudiger op maken. Hoe dat afloopt laten we u graag zelf ontdekken. 
 
Zaterdag begint de première om 20:00 uur en op zondag begint de 
matineevoorstelling om 13:30 uur. Kaarten kosten op zaterdag €10,- in de 
voorverkoop en €12,- aan de deur.  
Op zondag zijn de kaarten 10,-. Kinderkaarten (t/m 12 jaar) zijn zaterdag en 
zondag €5,-. Voor de leden van SHZ zijn de kaarten voor zondag €7,-.  
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de Krim en de betaaldag is op 
dinsdag 15 november van 9.30 tot 11.30 uur. 
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ZONDAGMIDDAGPODIUM 
OKTOBER 

30 oktober 14.00 uur 

Hoofddorp de Jeugd van Gisteren 

Dennis en Danique Kivit met de mooiste  

Happy Heartsongs. 

Vader en dochter brengen de mooiste Happy Heartsongs uit de 

popgeschiedenis ten gehore. 

6 november 14.00 uur 

Badhoevedorp Het Dorpshuis 

Bender speelt “Dankbaar tevreden”. 

Het belooft een middag te worden met een mooie mix van nieuwe songs en 

oude vertrouwde Bender-klassiekers. 

13 november 14.00 uur 

Lisserbroek, Dorpshuis De Meerkoet 

Met pianist Klaas Bakker een muzikale reis door Parijs. 

Bakker neemt zijn toehoorders mee op een muzikale 

reis door het Parijs van de vroeg 20ste eeuw-destijds  

het culturele centrum van Europa. Zijn muziek wordt op  

een schitterende wijze uitgevoerd, terwijl hij originele opnamen laat zien van 

het Parijs rond 1900. 

20 november 14.00 uur 

Nieuw-Vennep, Pier K 

Het Alma Duo met klassieke muziek 

Nathalie Merfort en Svetlana Lohman brengen deze middag een zeer 

gevarieerd programma met hoogtepunten uit de sacrale muziek van o.a. 

Pergoles, Mozart, Händel, Fauré, Reger. 

27 november 14.00 uur 

Zwanenburg Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg 

More City project (MCP) met een reis naar het verleden. 

Dit Haarlemmermeerse gezelschap is al vele jaren bij elkaar. In hun nieuwe 
programma blikt MCP terug naar die prachtige jaren 50, 60, en 70 van de  
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vorige eeuw. Grootheden als Neil Sedaka, Ricky Nelson en Cliff Richard en 
vele anderen komen voorbij. 
4 december 14.00 uur 
Badhoevedorp Het Dorpshuis 
Pianist Duco Burgers en violiste 
Jorinde Gray laten u deze middag 
genieten van klassieke folkmuziek,  
zoals Hongaarse- en 
Zigeunermuziek en romantische 
populaire stukjes. 
11 december 14.00 uur 
Hoofddorp De Jeugd van Gisteren 
Zanger Dennis Isidora met Café 
Dansant 
De zanger weet een lekkere ontspannen sfeer op te roepen, waarin 
bezoekers makkelijk een dansje kunnen wagen. 
18 december 14.00 uur 
Nieuw-Vennep Pier K 
Angelique en Rolf met 
Christmas Twinkels. 
Als u van een sfeervolle 
kerst droomt, kom u dan 
warmen aan de klanken 
van de unieke 
samenzang van  deze 
twee. 
26 december 14.00 uur 
Zwanenburg Dorpshuis 
Zwanenburg-Halfweg 
Band JazzMatch in  sprankelende kerstsfeer 
Zij zullen bekende kerstliederen ten gehore brengen, zoals Have Yourself a 
merry little Christmas, Chesstnuts roasting on a open fire en nog veel meer. 
 
Kaartverkoop & toegang 
Reserveren van uw kaarten à €5,00 inclusief een kopje koffie of thee is aan te 
bevelen. Telefonisch en eventueel met vervoer door RegioRijder op vrijdag 
van 9.30 tot 11.30 uur, via tel. 023-5698873. Of stuur een email vóór vrijdag 
09.00 uur naar zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl. 



        16 

Hulp bij internetten 
De Bibliotheek helpt je verder. 
Via internet kun je steeds meer regelen. Handig, maar soms ook lastig. 
Bijvoorbeeld als je niet zoveel ervaring hebt met internetten. Of als je moeite 
hebt met het omgaan met je DigiD. 
Gelukkig kan de Bibliotheek je verder helpen. De hulp is gratis en iedereen is 
welkom. 
Je hoeft geen lid te zijn. 
In de cursus Klik & Tik leer je omgaan met de computer en internet.  
De cursus is voor iedereen die nog geen ervaring heeft met computers. 
Je leert: Een e-mail sturen 
Informatie opzoeken op 
internet 
Iets kopen op internet 
Downloaden 
En meer ... 
In de cursus Digisterker leer je omgaan met de websites van de overheid en 
met DigiD. Dit is voor iedereen met een beetje internet-ervaring. 
Je leert: Een DigiD aanvragen en gebruiken, 
De DigiD-app gebruiken, 
Berichten lezen in de 
Berichtenbox, 
Afspraken maken via internet, 
Formulieren invullen, 
Toeslagen aanvragen, 
En meer ... 
Dingen regelen bij de 
overheid 
Vind je het lastig om op 
internet dingen te  
regelen met de 
overheid? De Bibliotheek kan 
je verder  
helpen. Steeds meer 
bibliotheken hebben een Informatiepunt  
Digitale Overheid waar je vragen kunt stellen. De hulp is gratis, ook als 
je geen lid bent van de Bibliotheek. 
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Hulp bij belastingzaken 
Belastingaangifte doen of toeslagen 
aanvragen  
via de computer kan best lastig zijn.  
Wat hulp van een expert is dan fijn.  
Iemand die helpt bij het invullen van 
de aangifte, je tips geeft of je vragen 
beantwoordt. 
De belastinghulp is gratis. Ook als je 
geen lid bent van de Bibliotheek. 
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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 
Secretariaat: Stichting Senioren Samen op Weg (St.SSoW) Rietje Stahli, 
mcstahli@quicknet.nl, tel. 0629233976 
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:mcstahli@quicknet.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     0252-674035/06-25104629 
 
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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