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Pedicure Praktijk
Nieuw-Vennep

uw voeten onze zorg!
Heeft u last van uw voeten 

of wilt u eens mooi voor de dag komen?
Maak een afspraak en kom langs!

Marina van der Linden
Smedenweg 14

2151 DA Nieuw Vennep
tel: 0252 525 916 / 06 2222 44 56

de praktijk is gelegen op de begane grond.
Er is voldoende parkeergelegenheid.

www.ppnv.nl

Maddy’s Gasten Service
Organisatie/ gastvrouw/-heer voor iedere

gelegenheid op locatie

 -verjaardagen/jubilea
- promotie werkzaamheden

 - bruiloften
- open huis

 -kraamfeesten
- condoleances

 -etc.

wwww.maddys.nl
tel: 06 - 53 39 42 63
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Van de voorzitter: (Piet van Sprang)  

 

In een woelige drukke tijd moet ik toch nog even van me laten horen.  

Op het moment dat u dit leest staat mijn verhuizing voor de deur en zijn 

de verkiezingen voorbij, de zetels zijn verdeeld. De inzet van de 

gemeenteraad zal niet veel anders worden verwacht ik. Het doel moet zijn 

dat ze gaan voor het algemeen belang en niet voor het persoonlijke belang. 

De zorg is daar dan een heel belangrijk onderdeel van de komende 

periode. De ZORG zal op 1 januari 2015 in handen van de gemeente 

worden gegeven. Maar het geld wat de gemeentes er voor krijgen zal een 

stuk minder zijn dan tot op heden werd besteed.  

Extra aktiviteit 

Datum Onderwerp Meer informatie op:  

5 en 6 april Toneelvereniging “De Korenbloem” bladzijde 14 

11 april Jaarvergadering (uitnodiging, agenda 

en notulen 2013) 

bladzijde 5 t/m 7 en  

10 t/m 13 

15 april Computermiddag bladzijde 15 

30 mei Busreis bladzijde 14 

Overige informatie: 

Broem-cursus (inschrijving nog mogelijk) bladzijde 15 

Van de voorzitter bladzijde 3 t/m 5 

Zondagmiddagpodium bladzijde 21 

Verslagen: 

Boekenbeurs bladzijde 16 

Buspraat en TCG info bladzijde 16 en 17 

Speciale aktiviteiten (lokatie ANBO-gebouw) 

Zaal open: 30 minuten voor aanvang aktiviteit 

Aktiviteit Dag Datum Kosten Bijzonderheden 

Sjoelen zaterdag 5 april € 3,-- Aanvang 13.30 uur 

Bingo dinsdag 8 april € 6,-- Aanvang 14.00 uur.  
Incl. 4 speelronden en 20 

lootjes. Extra lootjes € 0,50 

per pak  

Koppelkaarten vrijdag 11 april € 6,-- Aanvang 20.00 uur 

Fietsen dinsdag 15 april geen vertrek 10 uur 
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Er moet hard aan worden gewerkt om de zorg goed en op de juiste plaats 

te bieden waar het ook nodig is. De voorbereidende besprekingen 

afgelopen jaar, met inspraakmogelijkheden van u, zijn vastgelegd in het 

“Koersdocument Meer Voor Elkaar”. Het sociaal domein, wat veel 

omvattend is, heeft een deskundige uitleg nodig om er enig inzicht in te 

krijgen voor de zorgvrager, maar ook voor u als mogelijke toekomstige 

zorgvrager. 

 

Om reden van het feit dat het nog niet echt leeft bij velen van ons willen 

we daar graag de aandacht voor vragen. Daarom hebben wij na de 

jaarvergadering op 11 april a.s. vanaf 15.00 uur een presentatie 

ingepland om u enige uitleg te geven over de op ons afkomende 

veranderingen in de ZORG.  
 

Te gast zijn dan de gemeentelijke projectleiders Guzelien Hermans 

(transitie nieuwe WMO) en Wieneke Wolthuis (Communicatie).  

Zij vertellen u over de aankomende veranderingen op het gebied van 

zorg en ondersteuning. De aanleiding hiervoor is het feit dat de landelijke 

overheid diverse taken aan de gemeente overdraagt. Daaronder vallen ook 

delen uit de AWBZ. Landelijk wordt bovendien gewerkt aan een nieuwe 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en een nieuwe Wet 

langdurige zorg. De ingangsdatum is naar verwachting 1 januari 2015. 

Aan de orde komt onder meer: 

- wat verandert er op hoofdlijnen? 

- wat kunt u verwachten als u een beroep moet doen op zorg en 

ondersteuning? 
  
Aangezien de genoemde wetten nog niet zijn vastgesteld en ook de 

nieuwe gemeenteraad nog besluiten gaat nemen zijn er nog onzekerheden. 

Dit houdt in dat op 11 april nog niet op alle vragen een duidelijk antwoord 

gegeven kan worden. Wel horen de projectleiders graag wat er leeft en 

wat uw vragen zijn. 
 

Bij de themabijeenkomst zijn ook andere belangstellende ouderen in 

Nieuw-Vennep van harte welkom. Nodigt u dus gerust mensen uit uw 

kennissenkring uit om ook te komen! 

Zie ook: www.meervoorelkaar.net 
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In de streekbladen zal er door de gemeente mogelijk ook aandacht aan 

worden besteed. En als u de mogelijkheden heeft kijk dan op de website 

van de ANBO Nieuw-Vennep. Daar zullen dan, indien bekend, de naam 

en nog wat meer bijzonderheden geplaatst worden. 

www.anbo.nl/afdelingen/nieuw-vennep  

Over de Jaarvergadering zelf is al genoeg gezegd. 

 

U KOMT TOCH OOK om 13.30 uur op 11 april? 
 

o-o-o-o-o 

 

Bestuursmededelingen: 
 

JAARVERGADERING VRIJDAG 11 APRIL!!!!! 
 

Voor vrijdag 11 april a.s. bent u allen weer uitgenodigd om de 

jaarvergadering bij te wonen in ons gebouw.  

U kunt het bestuur heel blij maken als u in groten getale de moeite neemt 

om aan te horen hoe het bestuur zich heeft gekweten van haar taak,  

maar …. het is niet de bedoeling dat u alles van onze kant moet aanhoren, 

het bestuur is ook heel blij als wij van uw kant horen of het goed of slecht 

gaat of suggesties die u naar voren brengt waar wij iets mee kunnen gaan 

doen.  

Uw mening is belangrijk want per slot van rekening vormen wij met zijn 

allen ANBO Nieuw-Vennep, Haarlemmermeer Zuid. 

De vergadering begint om 13.30 uur tot ca. 14.30 uur. Na de vergadering 

wordt er een kleine pauze gehouden voor een drankje. Na de pauze hopen 

wij weer een spreker aan het woord te laten die u zal informeren over een 

onderwerp wat ons allen ter harte gaat ( zie stukje voorzitter ). 

In het anbootje vindt u de agenda voor de vergadering en de notulen van 

de jaarvergadering 2013 die door u goedgekeurd moeten worden. 

 

NEEMT U A.U.B. HET ANBOOTJE MEE, HET IS VOOR U PRETTIGER 

ALS U DE AGENDA EN DE NOTULEN VOOR U HEEFT LIGGEN. 
 

Tot ziens op vrijdagmiddag 11 april a.s. 
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Agenda: 
Hierbij nodigen wij u uit voor de 

jaarvergadering van de A.N.B.O. Nieuw-Vennep 
  

Datum   : vrijdag 11 april 2014  

Gebouw open   : 13.00 uur 

Aanvang vergadering : 13.30 uur 

Lokatie   : ANBO gebouw, Eugenie Prévinaireweg 63 
 

AGENDA  
  

1. OPENING 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

3. GOEDKEUREN NOTULEN JAARVERGADERING 12 april ‘13 

4. JAARVERSLAG SECRETARIS april 2013/2014 

5. FINANCIEEL VERSLAG PENNINGMEESTER 

6. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE 

7. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 

a. Mevr. La Croix is aftredend  

b. Mevr T. De Munk heeft nog 1 jaar zitting in de 

kascommissie 

c. Mevr. I. Hoonakker blijft aan als reserve kandidaat 

8. BESTUURSVERKIEZING 

a. Rietje Stahli PR/Communicatie is aftredend (herkiesbaar) 

9. RONDVRAAG 

10. SLUITING 
 

o-o-o-o-o 

 

NOTULEN JAARVERGADERING VAN ANBO  

Nieuw-Vennep, Haarlemmermeer Zuid van vrijdag 12 april 2013 
 

Aanwezig: 34 personen.  

Gast vanuit het Verenigingsbureau Atie Schipaanboord die na de 

vergadering een presentatie zal houden over het project ANBO ANDERS. 

Afwezig met kennisgeving: 2 bestuursleden:  

Rietje Stahli PR/Communicatie en Janny Kooij vicevoorzitter. 
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Ex-voorzitter D. Praamstra heeft geen gevolg gegeven aan de uitnodiging 

om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn. 
 

1.  OPENING en VASTSTELLEN AGENDA. 
De heer Piet van  Sprang, in de functie van voorzitter ad interim, heet alle 

aanwezigen welkom.  

Een speciaal welkom aan Atie Schipaanboord, project manager ANBO 

Anders en Adjunct directeur van de vereniging. 

Zij zal na de vergadering een presentatie geven over de veranderingen bij 

de ANBO waarvan het doel is om de bestuursvorm en de 

verenigingsdemocratie te moderniseren. 
 

Piet vertelt in het kort in zijn inleiding over zijn activiteiten die hij vanaf 

september tot heden heeft ondernomen c.q. meegemaakt, onder andere 

over het meedraaien in de bestuursvergaderingen van onze afdeling als 

wel in het gewest, waarin met name in het gewest de items aan de orde 

kwamen over het ANBO Anders project, wijziging van gewesten in te 

vormen Regio’s, op te richten netwerk-groepen, overname van 

bestuurloze afdelingen (Rijsenhout o.a. door Nieuw-Vennep), 

overeenkomst met KPN inzake ontwikkeling op het gebied van glasvezel, 

enz. enz. 

Piet stelt het aanwezige bestuur voor.  

Dit zijn Ellie Witterland secretaris, Charles v. Helden, penningmeester en 

Nelly Fivet 2e penningmeester en Piet zelf ad interim voorzitter.  

Helaas hebben 2 bestuursleden afgezegd i.v.m. fysieke omstandigheden. 

Dit zijn Rietje Stahli PR/Communicatie en Janny Kooij, vicevoorzitter. 

Piet deelt de vergadering mee dat hij niet aanwezig was op de 

jaarvergadering van verleden jaar waarbij de toenmalige voorzitter 

aftredend was en zich niet herkiesbaar stelde. Er waren toen geen 

kandidaten voor het opvolgen van Duck Praamstra. 

In september stelde Piet zich kandidaat en in december is het bestuur met 

Piet overeengekomen om tot na de officiële verkiezing te functioneren als 

voorzitter ad interim. Hij sluit agendapunt 1 af met een ogenblik stilte te 

vragen om de leden te herdenken die ons in het afgelopen (ANBO)jaar 

zijn ontvallen.  

 De agenda is bij deze zonder op-/en of aanmerkingen goedgekeurd. 
(vervolg op pagina 10) 



Het verzorgen van de uitvaart 
volgens uw wensen.
Thuis opbaren en 

in mortuaria elders.

06 23 95 40 21 

(dag en nacht beschikbaar)

info@uitvaartadviesbureau.nl

www.ivonneclemensuitvaartverzorging.nl

Kunstgebitten  |  Implantaat gedragen kunstgebitten  |  R e pa r at i e s
V r i j bl i j v e n d  a d v i e s :  0 2 5 2  6 8 3  4 1 4   |  Weekend reparatie dienst: 06 1 777 6 777

Hoofdweg 1310-1312, 2153 LS Nieuw Vennep  |  tppsmit@xs4all.nl  |  www.tppalfredsmit.nl 

Hoofdweg 1322 - Nieuw Vennep - Telefoon 0252 - 672 286

 IJzerwaren - Gereedschappen
  Schuif wanden - Verf
Hout- en Plaatmateriaal



Nieuw Vennep:
 Woensdag Donderdag Zaterdag

Nierop (Linquenda)
9:00-17:00

Rijsenhout:
Vrijdag

Werf 9:00-17:00

Knip deze advertentie uit en lever hem in bij
onze standplaats. U krijgt 10 % korting op uw
aankoop van losse bloemen of een boeket.! !

www.villabloem.com
T:06-57339673

J.C.Beetslaan 161
2131 AL Hoofddorp
Tel.: 023 565 15 28

www.fysiohoofddorp.nl
info@fysiohoofddorp.nl

Voor deskundige behandeling,                                     
                 begeleiding, adviezen
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2. INGEKOMEN STUKKEN. 

Geen. 
 

3. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN  
(jaarvergadering 15 april 2012.) 

De notulen waren gepubliceerd in het Anbootje van maart. (blz. 6, 7, 10, 

en 11). 

De notulen zijn blad voor blad inhoudelijk en tekstueel doorgenomen en 

goedgekeurd. 
 

4. JAARVERSLAG (periode 1 april 2012 t/m 31 maart 2013).  

Secretaris Ellie Witterland leest het verslag voor aan de vergadering. 

Hierop geen op-/en of aanmerkingen. 

Dit verslag zal nog gepubliceerd worden in ons anbootje. 
 

5. HET FINANCIELE VERSLAG. 

Op de tafels liggen kopieën van de balans en de resultatenrekening. 

� Vraag van Gerard Duwel  

Op de balans staat nog een te betalen post van € 8.000,--. Waar 

bestaat dit uit?   

 

Charles legt uit dat dit bedrag bestemd is voor de huur die nog betaald  

moet worden aan de Stichting.  

� Nico van Vierzen en Gerard Duwel vroegen zich af waarom er 

geen financiële gegevens van de exploitatie van de ANBO bus op 

de resultatenrekening te zien zijn. 

Antwoord van Charles is dat de financiën van de ANBO bus niet drukken 

op de financiën van de afdeling.  
 

Er zijn 3 geldstromen:  
1. De afdelingsfinanciën waarvoor op de jaarvergadering 

verantwoording afgelegd moet worden om decharge verlening te 

krijgen. (De kascommissie controleert of de penningmeester zijn 

taak goed heeft uitgevoerd).  

2. De exploitatie van het gebouw valt onder de verantwoording van 

de Stichting; hieronder valt b.v. het onderhoud van het gebouw,  
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het interieur en de exploitatie van de bar en nog diverse andere     

financiële zaken. 

3. De ANBO bus is eigendom van de Stichting die verantwoordelijk 

is voor de exploitatie van de bus.  
 

De financiële geldstromen vanuit de Stichting behoeven geen controle 

maar Charles heeft diverse malen op de jaarvergaderingen meegedeeld dat 

hij graag aan geïnteresseerden wil laten zien hoe de financiën van de 

Stichting worden beheerd.   
 

6. VERSLAG KASCOMMISSIE. 
Het kascommissie lid mevrouw Ingrid Slikkerveer leest het verslag voor 

waarin zij vermeldt dat de financiële administratie er goed en 

overzichtelijk uitzag. Zij stelt namens de kascommissie voor decharge te 

verlenen aan de penningmeester en het bestuur.  

Dechargeverlening wordt met applaus bekrachtigd. 
 

7. BENOEMING COMMISSIE KASCONTROLE. 

Mevrouw Ingrid Slikkerveer treedt af. Mevrouw La Croix blijft nog 1 jaar 

aan. Mevrouw Tonny de Munk heeft zich opgegeven als kandidaat en zij 

is gekozen voor 2 jaar 

Reserve lid wordt mevrouw Ineke Hoonakker. 

8. BESTUURSVERKIEZING. 
Vicevoorzitter Janny Kooij zou dit agendapunt behandelen maar vanwege 

haar afwezigheid is dit nu overgedragen aan Charles van Helden. 

In het kort wordt Piet van Sprang voorgedragen aan de vergadering als de 

enige kandidaat voor  het voorzitterschap.  

In agendapunt 1 Opening en Goedkeuren Agenda is al aan de orde 

gekomen de taken die Piet als ad interim voorzitter op zich heeft 

genomen.  

Aan de vergadering  wordt gevraagd in te stemmen met Piet van Sprang 

als de nieuwe voorzitter voor een zittingsduur van 4 jaar.   

Na een instemmend applaus vertelt de nieuwe voorzitter wat voor 

ervaringen hij zoal heeft opgedaan op het bestuurlijke vlak.  

Dat hij een positieve invloed heeft blijkt wel uit het feit dat hij onze 

afdeling weer op de kaart heeft gezet middels zijn inzet in het project 

ANBO Anders. 



 

ANBO blad Nieuw-Vennep 12 

Hierover wordt na de vergadering een presentatie gegeven door Atie 

Schipaanboord, Project Manager van ANBO Anders en adjunct directeur 

van de vereniging.  

Piet zet de vergadering weer voort als voorzitter en deelt mee dat Ellie 

Witterland, secretaresse aftreedt maar wel herkiesbaar is.  

Er hebben zich geen kandidaten gemeld en Piet vraagt de vergadering in te 

stemmen dat Ellie weer 4 jaar door kan gaan in de functie secretaresse. 

De vergadering stemt toe met een luid applaus en hiermee is Ellie officieel 

gekozen voor 4 jaar. 
 

9. RONDVRAAG 

De heer Gerard Duwel 

Hij heeft geen vraag maar een zeer kritische opmerking wat betreft het 

stukje in het Anbootje over de noodzaak van glasvezel. Hij ondervindt dit 

als een zeer dwangmatige oproep. 

Hij vindt het een zeer kwalijke zaak dat mensen zo worden geïntimideerd 

om in te gaan op de oproep om glasvezel te nemen. Daar moet dan ook 

nog eens de bonus voor onze ANBO-bus aan meehelpen van € 25,-- per 

aanmelding, uit solidariteit voor de ANBO. 

Door het alleen noemen van de naam KPN lijkt het alsof de leden geen 

andere keuze wordt gelaten. 

Antwoord voorzitter: 

Onterecht wat de heer G. Duwel stelt. Piet legt in het kort uit waarom de 

oproep is geplaatst. 30 % Van de huishoudens van Nieuw-Vennep moet 

akkoord gaan met glasvezel d.m.v. een aanmelding, het maakt niet uit bij 

welke aanbieder ook, anders komt er helemaal GEEN glasvezel. 

Veel personen zien wel het nut in van glasvezel, met name 

toekomstgericht naar de zorgsector.  

Het belang van de leden staat voorop. Het is fijn dat er uitleg wordt 

gegeven zodat de leden bekender worden met het fenomeen glasvezel. 

Ieder heeft uiteraard de vrije keuze om ja of nee te zeggen tegen 

aanbieders van glasvezel. 

De discussie kreeg een niet gewenste ondertoon en Piet stopte daarom de 

discussie. 
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Mevr. La Croix 

Zij attendeert de penningmeester erop dat de Postbank niet meer bestaat 

maar veranderd is in ING-bank.  

Hiervan is nota genomen. 

 

Mevr. Damen 
Is het mogelijk dat via het ANBO-pasje bij de plaatselijke middenstand 

kortingen bedongen kunnen worden?  

Antwoord:  

Een goed idee, het bestuur gaat ermee aan de slag. Incidenteel bestaat de 

mogelijkheid al:  

London Dry Cleaning, Eeterij Vitaria, Villa Bloem. 

Het is dus aan te bevelen om de advertenties in ons Anbootje ook goed 

aandacht te geven!  

 

Mevr. Wil Witjes 
Mogen ANBO - leden uit andere afdelingen mee doen aan onze 

activiteiten? Bijvoorbeeld ANBO-lid wonend in Hoofddorp wil alleen bij 

ons meedoen met activiteiten. 

Antwoord: 
Nee, dat kan niet. Wij krijgen voor ieder lid € 4,30 en afd. Hoofddorp 

krijgt dit voor die persoon. Dan moet zij of hij overschrijving vragen. 
 

Wel kan bijvoorbeeld in de vakantie een gast(e) van één van onze leden, 

die ook ANBO lid is, wel eens meedoen met een activiteit van ons.  

Piet sluit de vergadering om 15.00 uur. 
 

Even tijd voor een drankje waarna de presentatie ANBO Anders door Atie 

Schipaanboord, die met succes en veel aandacht en levendig werd 

gevolgd.  
 

Ellie Witterland, secretaris. 
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Toneelvereniging “De Korenbloem”: 
 

Op zaterdag 5 en zondag 6 april a.s. speelt de toneelvereniging 

“De Korenbloem” het stuk “De Richel” in de Rustende Jager. 
 

De kaarten kosten: 

In de voorverkoop : € 8,00 

Aan de zaal  : € 9,00 

ANBO leden  : € 6,00 (LET OP!!! Alleen van toepassing voor 

 de zondagmiddag voorstelling) 

De prijzen zijn inclusief een drankje in de pauze. 
 

Aanvangstijden: 

Zaterdag : 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 

Zondag : 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) 
 

De ANBO leden kunnen zich opgeven via de intekenlijst die in ons 

ANBO gebouw ligt. Telefoon ANBO gebouw: 0252-681985. 

Alleen ANBO leden die op de intekenlijst staan betalen maar € 6,00. Aan 

de zaal is namelijk geen controle mogelijk.  

Dus als ANBO lid niet op de lijst: GEEN KORTING!!!!!! 

In de pauze worden loten verkocht.  

Prijs per lot: € 0,50. 11 loten voor € 5,00 

Na afloop van het toneelstuk is de trekking van de loterij. 
 

o-o-o-o-o 

 

Busreis: (Rietje Stahli  en Nelly Fivet) 

 

Op 30 mei a.s. wordt er weer een reis georganiseerd.  

Schrijf dit in uw agenda.  

Nadere gegevens over waarheen (waarschijnlijk een combinatie van varen 

en reizen) hoort U dan in het ANBO blad van april. Ook wanneer het 

betalen zal plaatsvinden.  
 

De reiscommissie weet dat we U met deze combinatie een groot plezier 

doen. Dus nogmaals: schrijf alvast 30 mei in uw agenda!! 
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Tegenvallende belangstelling voor de BROEM cursus 

BROEM betekent letterlijk BReed overleg Ouderen En Mobiliteit.  

Het is een landelijk initiatief van ANWB, Bovag-

rijscholen en Veilig Verkeer Nederland, bedoeld om 

senioren (65+) een beter inzicht te geven in het 

verkeer.  

Zo kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig en veilig mobiel blijven. 

De intekenlijst die op de bar ligt van het ANBO-gebouw heeft slechts 

8 belangstellenden opgeleverd en dat is te weinig voor onze afdeling 

om deze cursus te laten organiseren.  

Mocht u het vergeten zijn of nog twijfelen, dan heeft u tot 18 april 2014  

de tijd om u als belangstellende op te geven.  

U kunt ook het ANBO-gebouw bellen, 0252-681985  en vragen of de 

barmedewerkster uw gegevens  wil noteren op de intekenlijst. 

 
 

Computermiddag:  
 

Op15 april 2014 van 14.00 tot 16.30 uur in het ANBO gebouw. 

In samenwerking met de Computer Vereniging Bollenstreek / 

Haarlemmermeer wordt deze middag gehouden. 

Op deze middag kunt u vrij binnenlopen met vragen of problemen de 

computer betreffende. Mocht u kleine problemen hebben met uw 

computer proberen we deze ook ter plaatse op te lossen. 

Grotere problemen duren langer en daar  kunnen we veelal wel een 

afspraak voor maken . 

Houd u er ook rekening mee dat  de computer met Windows XP vanaf  

8 april a.s. onveilig verklaard wordt voor telebankieren en dergelijke 
belangrijke online activiteiten.  Deze XP  zal wel gewoon doordraaien 

maar Windows XP wordt niet meer ondersteuntddoor Microsoft.  

U kunt ook bij ons voor informatie daaromtrent terecht. 

Zie voor meer club info en contacten www.decvb.nl  of de advertentie 

elders in dit blad. 

Kom op tijd dan hopen we u van dienst te kunnen zijn. 
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Verslag van de boekenbeurs: (Rietje Stahli) 

 

Op 7 en 8 maart was de grote boekenbeurs. Dit is best een succes 

geworden. Alle vrijwilligers hebben weer hun beste beentje voor gezet en 

zijn er hard tegenaan gegaan. 
 

Speciaal Ria en Addy, en Gerard en Ton  

HEEL HARTELIJK BEDANKT.  
 

Andere vrijwilligers:  

niets ten nadele van jullie hoor. We doen het met elkaar. 
 

De 4 genoemde vrijwilligers waren tevreden met de opbrengst en de bus 

kan er weer een aantal kilometers “op rijden” 

zullen we maar zeggen. 

 

Buspraat 39 en TCG-info 
 

 Nico (bus –en TCG coördinator) 
 

In het vorige Anbootje vertelde ik dat er naast de 10.000 euro van de 

Rabobank ook 5000 euro was toegezegd door het RCOAK. Helaas heeft 

het RCOAK haar toezegging ingetrokken vanwege het feit dat wij in zee 

gaan met het Boodschappen-Plusbus project van het Nationaal 

Ouderenfonds. Jammer hoor, maar toch zijn wij al in een hoera stemming 

want er zijn afspraken met het Nationaal Ouderenfonds gemaakt over de 

aanschaf van een nieuwe bus binnen het genoemde project. De ANBO-

afdeling in Hoofddorp heeft kortgeleden ook een bus van het 

Boodschappen-Plusbus betrokken en daar hebben wij ons goed laten 

informeren en ook hun bus goed bekeken.  

Samenvattend betekent dit dat er in het late voorjaar 2014 een nieuwe bus 

zal zijn die voor onze passagiers en zeker voor de chauffeurs een stuk 

gerieflijker zal zijn. De schuifdeur en een flinke treeplank zullen 

doormiddel van één druk op een knop geopend of gesloten worden, terwijl 

er meer ruimte zal zijn voor de berging van rollators. Ook is er stahoogte 

in de bus en kan er een persoon meer worden meegenomen.  
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Voor de chauffeurs zal het even wennen zijn want de bus is hoger en 

langer, waardoor hij niet de garage in kan van de Symfonie en de bus is 

voorzien van automatische versnelling wat het rij genot van de passagiers 

en chauffeurs ten goede komt.  

Dat deze aanschaf, ondanks de tegenvaller van het RCOAK, nu toch 

mogelijk is wordt veroorzaakt door drie dingen, te weten: 

• De opbrengsten van de diverse verkopen en activiteiten die heel 

wat vrijwilligers bijna dagelijks bezighouden in het ANBO-gebouw. Denk 

maar eens aan de Bingo, de verkoop van kaarten, gebreide sokken of 

kinderkleertjes en nog veel en veel meer. 

• De opbrengst van de donaties en extra giften zoals de schenking 

van een volle tank diesel voor de bus. 

• De fooien die gegeven worden aan de chauffeurs die volledig ten 

goede komen voor de exploitatie van de bus en het economisch rijden 

door de chauffeurs. 

Als ik dit nu zo opschrijf denk ik: “Er wordt weleens kritisch gedaan over 

allerlei zaken in ons landje, maar wat kunnen wij toch trots zijn op al die 

vrijwilligers en mensen in onze regio, die het blijven bestaan van de bus 

willen steunen met een donatie of gift in natura”.  

Wat ons nu rest is afwachten tot de bus geleverd gaat worden en wij 

zullen u daar zeker over inlichten. 
 

TCG-info: 
Tot onze verbazing zijn de lampen die in de armaturen zitten boven het 

biljart iets veranderd van afmetingen waardoor zij niet meer geheel 

passend zijn. Middels een kleine ingreep zal dit euvel worden opgelost 

door de TCG vrijwilligers en hoeven we geen nieuwe armaturen aan te 

schaffen.  

De nogal dure lampen in de toiletruimtes blijken een korte levensduur te 

hebben. Bij het inwinnen van informatie hierover blijkt dat dit soort 

lampen eigenlijk niet gebruikt mogen worden in combinatie met 

bewegingsmelders en dat dit dus hier wel het geval is. Jammer dat de 

installateur dit euvel niet heeft onderkend bij de verbouwing van het 

ANBO-gebouw. De TCG’ers zullen zich beraden op een oplossing voor 

dit probleem. 

 



AUTOBEDRIJF DE WILDT - 
VENNEPERWEG 389 – 2153 AA 
NIEUW VENNEP – 0252-672515

WWW.AUTODEWILDT.NL

Hoofdweg 1308
2153 LS Nieuw Vennep

0252 672 585

Maak een afspraak, of loop op zaterdag zo naar binnen.

ONDERHOUD – APK – SCHADEHERSTEL – RUITREPARATIE – AIRCOSERVICE – KOERIERSDIENSTEN – AUTOVERHUUR
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Altijd zorgvuldig geregeld, authentiek en met respect voor verschillen. De 
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FlexiCura levert alle vormen van 
zorg en ondersteuning in de regio 
Kennemerland en Amstelland en 
Meerlanden.
Altijd zorgvuldig geregeld, authentiek en met repect 
voor verschillen. 
De mensen van FlexiCura ontdekken meer wegen 
dan er in eerste instantie lijken te zijn.



‘DOODENZORG’
uitvaartverzorging

Al 75 jaar een begrip 
voor een zorgzame begeleiding

Joke Uijthoven
Tel. 0252 62 62 99 of 06 53 50 37 14

Alle voorzieningen om thuis op te baren.

Aandacht voor uw persoonlijke wensen.

Contactadres: Gunsterstein 28, 2151 HE Nieuw-Vennep

Hugo de Vriesstraat 56

ind. terrein Pionier

2152 CT Nieuw-Vennep

Tel. + fax 0252 - 686 014

www.balkrijwielen.nl

Fietsmerken: Koga Miyata - Gazelle - Giant enz.
in verschillende type’s en prijsklassen

tevens electrisch ondersteunende fietsen

FIETSEN IS GEZOND VOOR U!
vrijdag koopavond / ‘s Maandags gesloten

Oefentherapie 
Cesar Haarlemmermeer

Natascha Esseveld
Hugo de Vriesstraat 32a, 2152 CT Nieuw-Vennep. 
Tel: 0252-681532 of 06-23583385
www.haarlemmermeer-oefentherapie.nl

Gespecialiseerd in thuiszorgoefentherapie (behandeling bij de patiënt thuis, gericht op het behouden van de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid) Orthopedische, neurologische en chronische pijnklachten, houdings- en 
bewegingsadvies. 

Ook behandeling op de praktijk mogelijk. 

Hoofdweg 1336, Nieuw-Vennep | Tel: 0252 - 67 22 42

Hobbywinkel

Castella Creatief
Elemastraat 61, 2151 AJ Nieuw-Vennep

Tel. 0252 - 689 209 / 06-3064 1050

Openingstijden: 
van di. t/m zat. van 11.00-17.00 uur

 do. van 09.00-17.00 uur

Glaszettersbedrijf

Hopman
Ton Hopman

Dubbelglas
Sierglas
Glas in lood
Spiegels
Voorzetramen

tel (023) 562 62 14
fax (0252) 674 043

Mobiel 06- 53 33 71 11
van den Berghlaan 393

2132 AL Hoofddorp
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IN MEMORIAM 

Nieuw-Vennep  

mevr. J. Visser – Bouwhuis    75 jr.  

Wij wensen de nabestaanden alle sterkte toe 
 

 

 

Word voor €  1,00 per maand donateur van de ANBO-bus. 

Dat is dus op jaarbasis maar € 12,00 per jaar. 

Bent u al donateur en wilt u uw 

donatiebedrag verhogen of  

wilt u een nieuwe donateur worden,  

neem dan contact op met de penningmeester, 

Charles van Helden, telefoon 0252-672032 
 

Mocht u een extra donatie willen doen, dan is hiervoor het 

rekeningnummer NL88 Rabo 034.58.67.491  

t.n.v. Stichting ANBO Samen op Weg het juiste rekeningnummer. 

 

WEL VERMELDEN: TEN GUNSTE VAN DE ANBO-BUS 

 

Veel busgebruikers zullen u dankbaar zijn. 

 

 

NIEUWE LEDEN  

Nieuw-Vennep 

dhr. C. Jongejan mevr. M.M. Jongejan – Zijp 

dhr. H.G.J.Pakkoo mevr. M.A.H. Pakkoo – Dekker 

dhr. J.B.M. Sol mevr. W.Th. Sol – v.d. Voort 

mevr. W. Weij-van Marsbergen dhr.    J.Schouten 

mevr. M.A.A. Schouten-Steenbergen mevr. H. Wattel 
Burgerveen  

mevr. W.A. de Vos  

Allen hartelijk welkom ! 
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Ledenwerving 

Ja, ik wil lid worden van de A.N.B.O.!                                                  
     

** Let op: Bij Acties is automatische incasso vereist!! 
  

Opsturen naar:  
Ledenadministratie:  F.Witterland, Spaanse Ruiterpad 24 2153 ER  Nieuw-Vennep 
 

+++++ 

Programma april zondagmiddagpodium: 
(laatste programma van het seizoen 2013 –2014) 

 
6 april 14.00 uur Badhoevedorp: Dienstencentrum ’t Rietland 

Theatergroep Mooi Weer met het programma Theater van de Nostalgie 
 

13 april 14.00 uur Weteringbrug: Dorpshuis De Kern, Lisserweg 1a 
Prima Musica Italiana door duo Lumàyana 
 

21 april (2e Paasdag) Zwanenburg: Cultureel Centrum De Olm 

Gevarieerd concert door het Haarlems Accordeonorkest 
 

27 april 14.00 uur Nieuw-Vennep: Gebouw van Pier K 

Levendig concert door operettevereniging Mozaïek uit Noordwijk 
 

Kaarten à € 4,00, inclusief een kopje koffie of thee zijn vanaf een half uur voor aanvang 
verkrijgbaar aan de zaal of te reserveren op vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur bij 

MeerWaarde, telefoon 023 – 5698873. Ook een rit met de Meertaxi heen en terug is op dit 
telefoonnummer te bestellen. 

Lidmaatschap per persoon per 1 januari. 2014    € 37,30 per jaar 

2e persoon zelfde adres (partner) € 33,80 per jaar 

Naam en voorletters Dhr. / Mevr:  

Geboorte datum:  19 

Naam partner Dhr. / Mevr:  

Geboorte datum:  19 

Adres:  Nr: 

Postcode:  

Woonplaats:  

e-mail:  

Telefoonnummer: 

Ik geef toestemming voor automatische incasso Ja / nee            ** 

Zo ja, bankrekeningnummer  

Handtekening 

 

Datum 



Bramerveld 36

2151 LC Nieuw-Vennep

Postbus 183

2150 AD Nieuw-Vennep

Telefoon    0252 672727

Fax    0252 687372

Klaverjasreizen
Het nieuwe programmaboekje met 
reizen is uit.
Voor informatie bel: 0252 - 672 727

50-plus Oskam Reizen

Dagtochten
Opstapmogelijkheden in
Nieuw-Vennep en Hoofddorp
Voor informatie bel: 0250 - 672 727

www.oskamreizen.nl

 
De Computerclub met 30 jaar ervaring 

 Voor:  Cursussen, lezingen en ondersteuning
 Oplossen van computerproblemen  
 Maandelijks uw clubblad 
 Maandelijkse bijeenkomst in het Trefpunt 
 Voor info  www.decvb.nl  Tel. 0252-674279 

NiVeSoft
Computers 

Verkoop computers , laptops en printers 
Herstel/reparatie  van gecrashte computers 
Netwerk aanleg en beheer  
Advies bij aankoop en gebruik 
Mail: info@nivesoft.nl 
Piet van Sprang   tel 0252-674279 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan.

Interesse?
mail dan naar redactie.anbo.nieuwvennep@outlook.com

of bel 06-13026870

LONDON
DRY CLEANING

STOMERIJ
WASSERETTE
MODELPERSEN

uw kwaliteitsstomerij
voor de Haarlemmermeer 
vindt u in Nieuw Vennep

Staringstraat 21c
Tel.: 0252 - 673 740
Fax: 0252 - 620 420



speciale 55+ 
aanbieding 

Kijk op www.family-nieuw-vennep.nl
of in onze menukaart.

Family nieuw-vennep
Schoolstraat 1  2151 AA Nieuw-Vennep

Tel. 0252 - 68 80 36
Openingstijden: ma-za: 11.00 - 24.00 uur, zo: 12.00 - 21.00 uur
vanaf 1 oktober: ma-za: 11.00 - 22.00 uur, zo: 12.00 - 21.00 uur

maandag 

t/m 

donderdag 
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V G L A S Z U I V E R S P A N E N 

E U E A G W E B J E P A R A B E L 

R M F J N J A T O G R U A E C E I 

P M L E T D S S I T E K J B T E IJ 

L I O O P A G N G L E T E W T B R 

E K O N K I A E K O L R I N F A E 

T A R T D R S K N E U S W O N D V 

T B S T K K N C G O D D O A H E A 

E E H R A A O N H O O R B A A R R 

N L O E L X E S E E M T N E A G G 

U L W K T H E K T T S A G E R E N 

R E M K O P E R S T E E N E N G E 

B IJ G E S T O K E N L E E O E E E 

R A A N Z O E K I N G T T L T T V 

 

De oplossing van februari is: VAMPIER 

De winnaar is: Mevr. R. Los uit Nieuw-Vennep 

Oplossing puzzel januari voor 10 APRIL 2014 opsturen naar: 

De redactie mail: m.c.aartsen@quicknet.nl 

Of in brievenbus ANBO-gebouw, Eugénie Prévinaireweg 63 

AANZOEKING GOUDBERG LANDGENOOT ROOFBIJ 

BELLE GREET LESMODULE TAXEREN 

BIJGESTOKEN GUMMIKABEL MONDKOST VATBAAR 

BOTERWAAG HAARNET NESTKASTJE VEENGRAVER 

BRUNETTE HENGELTJE ONHOORBAAR VERKENNER 

EPISCH KAATJE ONTTREKKEN VERPLETTEN 

EREGAST KLANKKLEUR OOTJE VERSPANEN 

FLOORSHOW KNEUSWOND PACER WASGOUD 

GENOT KOPERSTEEN PARABEL WISDOEK 

GLASZUIVER KRANIG RIJMKLANK  
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VASTE AKTIVITEITEN OVERZICHT 

ANBO gebouw aan de Eugénie Prévinaireweg 63 te Nieuw-Vennep 

Openingstijden 
Maandag 13.00 uur – 16.30 uur 

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur t/m 16.30 uur 

aktiviteiten informatie 
Maandag Sjoelen (competitie) en vrij sjoelen 

Dinsdag vrije recreatie klaverjassen, biljarten, nieuwsbladen lezen, 

koffie drinken, sociale contacten 

voorlichting, enz. (zie aanplakbord) 

13.30-16.00 Rummikub 

19.30-23.00 Bridge competitie 

Woensdag vrije recreatie (zie dinsdag) 

13.30-16.30 Sjoelclub (competitie) 

Donderdag vrije recreatie (zie dinsdag) 

13.30-16.30 Klaverjassen (competitie) 

Biljartclub 

Vrijdag 9.00-12.00         vrije recreatie (zie dinsdag) 

13.00-16.30 Themamiddag (indien georganiseerd) 
 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
instanties Telefoon 
Alarmnummer: Politie – brandweer - Ambulance 112 

Politie     Geen noodgevallen 0900-8844 
Spaarne  Ziekenhuis Spaarnepoort 1 Hoofddorp 023-8908900 

Bestuur ANBO Nieuw-Vennep 
Voorzitter Dhr. P. van Sprang 0252-674279 p.van.sprang@hccnet.nl 

Vice-voorzitter Mevr. J. Kooij-Hiemstra 0297-322155 jannykooij@planet.nl 

Secretaris Mevr. E. Witterland 

Spaanse Ruiterpad 24 

2153 ER Nieuw-Vennep 

0252-672724 

fmr.witterland@quicknet.nl 

 

Penningmeester Dhr. C.M.T. van Helden 0252-672032 

2e Penningmeester Mevr. C.M. Fivet 0252-673535 

PR & Communicatie Mevr. R. Stahli 0252-689544  mc.stahli@quicknet.nl 

Redactie ANBO Nieuw-Vennep 
Mevr. H.G. Aartsen Hoefbladstraat 57 

2153EX Nieuw-Vennep 

0252-673979 

m.c.aartsen@quicknet.nl 

ANBO rekeningnummers 
Girorekening ANBO NL42 INGB 0000114112 t.n.v. ANBO Nieuw-Vennep 

Bankrekening “Stichting” NL49 ABNA 0523493061 t.n.v. ANBO Samen op Weg 

Bankrekening ANBO bus NL88 Rabo 0345867491 t.n.v. ANBO Samen op Weg 
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Overige informatie 

ANBO gebouw 

 

Openingstijden 

Eugénie Prévinaireweg 63 

2151BC Nieuw-Vennep 
0252-681985 

Dagelijks van 09.00 uur – 16.30 uur m.u.v. 

maandag: open vanaf 13.00 uur 
Vrijdag: gesloten vanaf 12.00 uur 

Voorzitter Stichting ANBO 

“Samen op Weg” 

Mevr. J. Kooij-Hiemstra 0297-322155 

jannykooij@planet.nl 

Contactadres ANBO-bus Dhr. N. van Vierzen 0252-689050 

n4zen@hotmail.nl 

Ledenadministratie 

(aanmelding / opzeggen / 
verhuizen / overlijden) 

Dhr. F. Witterland  

Spaanse Ruiterpad 24 
2153ER Nieuw-Vennep 

0252-672724 

fmr.witterland@quicknet.nl 

Website ANBO  http://www2.anbo.nl/nieuwvennep/ 

Beheerder ANBO gebouw Mevr. E. Rusman 0252-675713 

Coördinator evenementen Mevr. R. Hopman 0252-675924 

Coördinator bridgeclub Dhr. J. Gerrits 0252-686249 

Lief en Leed Mevr. G. Witte-v. Stam 0252-675202 

ANBO Woerden Servicelijn  maandag t/m vrijdag 

09.00 uur -17.00 uur 

0348-466666 

servicelijn@anbo.nl 

Ouderenadviseur Stichting 

Meerwaarde  

ma en woe op afspraak ,  
di en do inloop (9.00-13.00)   

Tijden zijn 9.00 uur – 13.00 uur. 

Mevr. J. Berends &   

Herriëtte Frielinck  

Elemastraat 65 

Nieuw-Vennep  

0252-680513 

 

Afspraak maken op: 

0252-5698868 

Rijbewijskeuring Dr. Kamerling  071-5728434 

Algemene Hulpdienst Nieuw-Vennep 06-22799971 

Contactpersoon Abbenes Mevr. G. Knetsch 0252-545976 



Wij verkopen de
volgende producten:

Luxafl ex

Duette

Horizontale Jaloezieen

Houten Jaloezieen

Verticale Jaloezieen

Lamellen

Rolgordijnen

Vouwgordijn

Silouette

Facette

Horren 

Wij zijn 
een koeriersbedrijf

 
Wij bezorgen transporten van een 

enveloppe tot een pallet door Nederland 
en heel Europa

We gaan goed met uw zending om. Uw zending is 
bij ons bedrijf in vertrouwde handen. U kunt ons 7 
dagen per week en 24 uur per dag bereiken.

Ons adres:
Wagnerlaan 51, 2151 GV Nieuw-Vennep
Tel:   +31 (0)6-506 134 89
Tel/Fax:  +31 (0)252- 684 295

Knippen € 13,50
Wassen Fohnen € 14,-
Wassen Knippen € 15,-
Wassen Knippen Fohnen € 22,-
Wassen Watergolf € 17,25
Knippen Watergolf € 29,25
Verven € 23,50
Highlights € 20,50
Highlights In Verf € 12,50
Verf Knippen Highlights Fohnen € 55,25
Verf Knippen Fohnen € 44,50
Verf Knippen Highlights € 48,40
Coupe Soleil € 24,50
Permanent (incl knippen) € 41,50
+ Fohnen € 48,50
Deelpermanent (incl knippen) € 36,-
+ Fohnen € 42,-
Permanent Watergolf (incl knippen) € 52,50

Haircare 4-U
Thuiskapper
Tel. 06 - 141 699 81
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Noorderdreef 80 
2153 LL  Nieuw-Vennep

WIJ HEBBEN IETS MET A4

We zorgen voor uw drukwerk,
bijvoorbeeld op A4-formaat.
Maar we kunnen ook zorgen
voor uw reclame-uitingen.

Voorbeelden: uw bedrijfsnaam
lángs de snelweg A4 of uw
auto met reclame óp de A4.
We werken vanuit een
splinternieuw pand, dichtbij de
A4 ter hoogte van Nieuw-Vennep.

Hugo de Vriesstraat 36 | 2152 CT Nieuw Vennep | Tel. (0252) 674 956

T 0252-624401
www.logosenletters.nl


