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Politie Noodgevallen              
Tel. 112 

Politie  Tel.0900-8844 

Gemeentehuis Halfweg  
Tel . 020-4079000 

Algemene Hulpdienst           

Maandag, woensdag en vrijdag  

van 16.00-17.00 uur      

Tel . 020-4971111 

 

 

Ouderenadviseur                  
Haarlemmermeer  

Dennenlaan 115  

1161CM Zwanenburg 

 

Spreekuur op afspraak via het 
PlusPunt 

Telefoon. 023-5698860 

Maandag van 13.00 tot 16.00  

Dinsdag en donderdag van 9.30 
tot 12.30 uur 

Gedurende deze dagen          
kunnen mensen ook 

binnenlopen voor korte          
hulpvragen. 

  SENIORENVERENIGING ZWANENBURG - HALFWEG 
 

 MAANDBLAD  

MAART 2018  

 

                                                opgericht 23 november 2015 4de jaargang oplage 550 

Voorzitter, 2de penningmeester en redactie: 

Arnoud Hulst 

email. hulstarnoud@gmail.com 

Telefoon 06-16287873 

Secretaris: 

Rudi Hogeboom 

email. rudihogeboom@gmail.com 

Penningmeester: 

Jan van der Lugt 

email. jrvanderlugt@gmail.com 

Telefoon 020-4976216 

2de voorzitter: 

Ton Bloemberg 

email. tonbloemberg@kpnmail.nl 

Telefoon 020-4973026 

Bezorging maandblad en puzzel: 

Liesbeth Grolman 

email. liesbethgrolman@gmail.com 

Telefoon 020-4972690 

Rabo Servicepunt. 

Iedere dinsdag van 9.00 tot 17.00 
uur in “De Olm”    

 

 

 

 

 

 

Rabo Servicepunt ondersteunt   
klanten voor wie het lastig is om zelf 
de bankzaken te regelen.  

Zondag 25 maart 

   zomertijd 

Ons volgende maandblad komt maandag 9 april uit 
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Donderdag 22 maart  van 13.30 tot 16.30 uur in “De Olm.  

Wij spelen drie ronden en elke ronde heeft u zes 6 kansen om iets te winnen.    

 De drie ronden kosten u totaal € 5,00  

Tussendoor krijgt u een gratis een drankje en hapjes  

Wij houden ook een verloting. 

 

Verder kunt u prachtige prijzen winnen. 

Heeft u geen vervoer of bent u slecht ter been, maak dan gebruik van het seniorenvervoer.                   

U MOET ZICH WEL OPGEVEN VOOR DE BINGO.  

  

    BEL                     Tiny Hulst                06-1628 78 73   OF  06 546 938 13                                

Ik heb van de meeste leden de contributie per incasso 

geint, maar bij enkele leden is dat niet gelukt. In de komende     

veertien dagen ga ik dit  nogmaals proberen. 

Hiervoor onze excuses  

Voor inlichtingen : 

Jan van der Lugt 

email. jrvanderlugt@gmail.com 

Telefoon 020-4976216 
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Bridgeclub Ahrend organiseert in samenwerking met de Seniorenvereniging                                  
Zwanenburg-Halfweg een bridge kennismaking op donderdagmiddag 15 maart in de Olm. 

We starten met minibridge, een leuke introductie in het bridgen. 

Leden van de senioren- vereniging maar ook alle geïnteresseerden uit de regio worden uitgenodigd 
om kennis te maken met dit 
leuke kaartspel. 

Frans Santen, een ervaren 
bridgedocent van de          
Badhoevese BC zal de      
bridgelessen verzorgen. 

Vanaf 22 maart bent u op 
donderdagmiddag van 13.00- 
16.00 uur welkom in de Olm. 

De kosten per les zijn slechts 
€ 3. Na 12 lessen organiseert 
BC Ahrend de hele zomer  
elke donderdagmiddag vrij 
bridgen in de Olm. 

Geen enkele voorkennis of ervaring met kaartspelen is vereist dus kom gewoon langs om het te    
proberen. Bridgen is een denksport en houdt onze geest jong en gezond! 

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd, geef u dan snel op voor de gratis bridge                 
kennismakingsles op donderdag 15 maart om 13.00 uur in de Olm, Olmenlaan 141 te Zwanenburg. 

U kunt bellen met Ben Groen 06 50267982 of zich opgeven op bc.ahrend@hotmail.com. 

Wilt u gezellig een middag of avond uit? Dat kan met Vier het leven! 

U wordt thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw van Vier het leven en    

samen met andere gasten gaat u gezellig naar het theater De Meerse of Het 

Oude Raadhuis in Hoofddorp. 

Samen uit, samen genieten! 

Vrijwilligers van de seniorenvereniging hebben zich bereid verklaart als gast-

heer of gastvrouw  

op te treden, dit zijn allen inwoners van Zwanenburg. 

Wij en zij hopen een bijdrage te kunnen leveren aan ouderen die graag naar het theater gaan. 

Niet alleen leden van onze vereniging maar ook niet leden kunnen zich aanmelden bij Vier het leven 

Het landelijke telefoonnummer. 035-5245156, (ma. t/m vrij van 9.00-18.00 uur) 

E.mail. info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl 

Alles omtrent kaartjes en rijders wordt geregeld door 4hetleven, maar wilt u eerst toch nog weten hoe 

alles werkt dan kunt u contact opnemen met: 

 

 
Petra Gravemaker 

Tel:020-4973646 
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Zandsculpturenfestijn in Garderen  

’t Veluws Zandsculpturenfestijn  

seizoen 2018. Het thema van het 

buiten gedeelte is “Hollandse 

Meesters en puzzel tegelspreu-

ken”. Wat is er nog leuker dan Nederland in één 

dag te ontdekken. Al die mooie gebouwen, streken 

en bekende  attracties die Nederland rijk is,     

worden uitgebeeld in zand. In het overdekte deel 

van het festijn vindt u ca. 40 sculpturen die een 

gezelschapsspel uitbeelden. Kleine taferelen die 

overduidelijk een verhaal vertellen. 

De uitdagende opdracht:  Bedenk 

welk spel elk zandsculptuur         

uitbeeld. Wie ze allemaal goed 

heeft, maakt kans op leuke prijzen. 

Vanaf uw opstapplaats is de eerste 

stop aan de rand van Harderwijk. In restaurant 

Slenkenhorst krijgt u twee kopjes koffie of thee 

met gebak aangeboden. De weg vervolgt zich via 

een mooie route langs Epe, Vaassen naar        

Terwolde.In restaurant Kriebelz serveert men u 

een heerlijk twee-gangen diner,         

bestaande uit een hoofdgerecht 

met drie soorten vlees o.a.     

stoofvlees, varkensprocureur 

(beenham) en grootmoeders    

sukadelapjes,  boerengehaktballetjes en kip met    

romige annanas-kerriesaus. Bij boeking maakt u 

een  keuze uit drie gerechten voor uw groep. De 

drie gekozen hoofdgerechten worden geserveerd 

in kleine Dekselse Pannetjes, als bijgerechten 

worden twee soorten aardappelen, twee warme 

groenten, een     salade en compote van het 

seizoen geserveerd. Deze bijzondere en 

heerlijke maaltijd wordt afgesloten met een 

Deksels Dessert. De middaguren staan in het 

teken van de zandsculpturen in het kleine 

plaatsje Garderen op de Veluwe. Ook is er 

een compleet en gezellig woondorp, verscholen 

voor iedereen die zijn of haar hart op wil halen aan 

de allermooiste tuin- en woondecoraties, beelden 

en woonaccessoires.  

 

Bustocht woensdag 18 april naar de Beeldentuin          

en Zandsculpturen in Garderen 

Thema zandsculpturen “Hollandse Meesters”. 

Opgeven: Willem Tavenier 

 020-4972209                                            Kosten Incl. diner € 53,00 p.p. 

Vertrekdatum: woensdag 18 april,  vertrekplaats:  “De Olm”  tijd: 8.30 uur. 

Thuiskomst: ‘s- avonds 18.30 uur . 

Indien u de reis annuleert wordt € 23,00 in rekening gebracht, de reis is niet overdraagzaam. 

Zorg bij inschrijving voor een telefoonnummer van de achterblijvers. 
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       SJOELEN 
 

 

 

De sjoelclub is een groep dames die elke laatste  

woensdagmiddag van de maand bij elkaar komen om een spelletje te sjoelen. 

 

Eind vorig jaar waren er een stuk of 11, 

maar de laatste weken zijn er gelukkig wat       

dames bijgekomen, we hebben nu zelfs 17 

speelsters.  

De laatste keer was er zelfs een heer bij, die 

eens kwam kijken of hij dat ook leuk zou 

vinden. 

We wachten af of hij dat ook doet. 

 

Mocht u nog twijfels hebben, kom gerust 

eens langs, dan kunt u zelf zien, dat wij een 

stel “uitgelaten meiden”  zijn,  

die heel veel lachen en heel veel plezier hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens op 28 Maart 

Liesbeth en Joke 
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Bustocht woensdag 20 juni 2018            

Rondvaart vanuit Sneek 

opgeven: Willem Tavenier               Kosten Incl. diner € 55,00 p.p. 

020-4972209                                         

Vertrekdatum:  woensdag 20 juni.     vertrekplaats:  “De Olm”  tijd: 9.00 uur 

Thuiskomst: ‘s- avonds 18.00 uur  

Indien u de reis annuleert wordt € 23,00 in rekening gebracht, de reis is niet overdraagzaam. 

Zorg bij inschrijving voor een telefoonnummer van de achterblijvers. 

Rondvaart vanuit Sneek. De 

eerste stop is het plaatsje 

Wognum. In restaurant Stam 

worden u twee kopjes koffie of 

thee met een gebakje          

aangeboden.  

Na deze koffiestop rijdt de 

chauffeur via de afsluitdijk naar 

Sneek. Hier stapt u rond 13.00 

uur aan boord van een rondvaartboot van rederij 

van Dijk. Deze rederij heeft een luxe rondvaartboot 

die van alle gemakken is voorzien, zoals een lift, 

aangepaste toiletten op zowel het boven als       

beneden dek.  

De trossen gaan los en u 

vaart door Sneek en andere 

diverse dorpjes o.a.                          

naar het Sneekermeer.                                                

Het Sneekermeer               

(in het Fries ‘Snitser Mar’) is 

een meer in de provincie 

Friesland, gelegen tussen de 

stad Sneek en de dorpen 

Terhorne en Goingarijp. Het Sneekermeer is    

vooral bekend vanwege zijn grote populariteit bij    

watersporters. Tijdens de vaart wordt u een     

heerlijk drie gangen diner geserveerd. Rond 16.00 

uur komt u weer aan in Sneek. De chauffeur 

brengt u weer terug naar uw opstapplaats. 

 
Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg (voorheen ANBO)                      
heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van 

        oud voorzitter 
 
 

Johannes Gerardus Wijers 
                                       

 
 Gerard 
 
 
 
 

 
 
Meer dan 25 jaar was hij actief (samen met zijn vrouw Nel) 
voor de Ouderenbond. 
  

     Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies 
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Voor wie doet u de deur open?  

U leest er waarschijnlijk wel eens iets in de 

krant over of ziet op tv hoe dieven anders 

dan door in te breken een woning binnen-

komen.  

Ik zal mijzelf eerst voorstellen. Mijn naam 

is Inge Teunisse, woonachtig in Zwanen-

burg en in mijn vrije tijd bezig met de      

veiligheid in Zwanenburg en Halfweg. Er 

bestaat al een aantal jaren een               

FaceBookgroep Veilig Zwanenburg Halfweg. 

Bovendien werken we met zogenaamde 

Whatsapp groepen waarbij we elkaar en de 

politie op de hoogte houden mocht er iets in 

de dorpen gebeuren. Volgende keer zal ik 

daar iets meer over vertellen.  

Helaas is het tegenwoordig zo dat men      

anders dan in te breken andere manieren 

vindt om bij u binnen te komen en uw        

vertrouwen te winnen. Vandaar dat ik u graag 

enige aanbevelingen wil doen hoe u hier mee  

om kunt gaan.  

Allereerst kunt u ervan uitgaan dat er nooit 

iemand van een officiële organisatie                

onaangekondigd voor uw deur staan. Of er 

moet een calamiteit zijn zoals bijvoorbeeld 

een brand waarbij bewoners door de      

brandweer worden verzocht hun huis te    

verlaten in verband met dreigend gevaar.  

De smoezen die verzonnen worden zijn     

talrijk: 

Ik ben uw nieuwe buurvrouw van verderop uit 

de straat, mag ik bij u de woonkamer opme-

ten zodat ik al tapijt kan bestellen? 

Sorry meneer maar ik loop al een hele tijd 

rond, kan ik misschien gebruik maken van 

het toilet.  

Goedemiddag mag ik mij even voorstellen, ik 

ben van Wijkzorg en wil graag kijken of ik iets 

voor u kan betekenen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt ingespeeld op uw vertrouwen en 

hulpvaardigheid. Helaas is er geen            

signalement van een dergelijke persoon te 

geven. Het kan simpelweg iedereen zijn.                                            

Praktijk wijst uit dat als iemand uw woning 

betreedt dat hij of zij vaak zorgt dat de   

voordeur geopend blijft waardoor een      

ander stiekem uw woning kan binnendringen.  

 

Ik schrijf dit artikel niet om u angst aan te    

jagen maar om u te waarschuwen voor zaken 

die kunnen gebeuren. Mijn advies is dan ook 

doe ’s- avonds sowieso niet open of u moet  

uiteraard een bekende verwachten.  

 

Anders kunt u een zogenaamde               

kierstandhouder 

op uw voordeur 

laten plaatsen. 

Dit zorgt ervoor 

dat u uw deur 

wel kunt openen 

maar dat de 

deur…..op een 

kier blijft staan…..en niet verder te openen is 

tenzij u dat wenst.  

Blijf oplettend, een veilige groet,                   

 

 

 

Inge Teunisse 
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Weerribben Rondvaarten door kleine en ondiepe 

slootjes en vaartjes in Nationaal Park                  

De Weerribben met de speciaal gebouwde        

platbodem rondvaartboot. De 

boot heeft als vertrekpunt het 

overdekte botenhuis (altijd 

droog in- en uitstappen) bij 

het Natuuractiviteitencentrum 

De Weerribben van Staats-

bosbeheer in Ossenzijl. Vanaf 

dat punt is men snel in het 

alleen over water toegankelijk 

deel van het natuurgebied. U 

komt op plaatsen waar       

grotere rondvaartboten niet mogen of kunnen    

komen en vaart dwars door de rietlanden,        

hooilanden en moerasbossen. Als het mooi weer 

is, is de boot rondom open, zodat u heerlijk de   

natuur kunt opsnuiven.                                                  

 

Als de weersomstandigheden echter te wensen 

overlaten, is de boot wind- en waterdicht en, indien 

noodzakelijk, verwarmd. Vanaf de opstapplaats 

gebruikt u eerst in de 

omgeving van Bidding-

huizen twee kopjes 

koffie of thee met ge-

bak. Aangekomen in 

Ossenzijl wordt in res-

taurant ‘de Kluft’ een 

heerlijk drie-gangen 

diner aangeboden. 

Hierna ligt de boot op 

u te wachten voor een 

75 minuten durende bootvaart. Tijdens de vaart 

krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden. Na 

de bootvaart heeft u nog de gelegenheid het infor-

matiecentrum van Staatsbosbeheer te bezoeken 

of een consumptie (eigen rekening) te gebruiken.  

Bustocht woensdag 19 september 2018   
Naar “De Weerribben”            
opgeven: Willem Tavenier               Kosten Incl. diner € 52,00 p.p. 

020-4972209                                         

Vertrekdatum:  woensdag 19  september, vertrekplaats:  “De Olm”  tijd: 8.30 uur. 

Thuiskomst: ‘s- avonds 18.15 uur. 

Indien u de reis annuleert wordt € 23,00 in rekening gebracht, de reis is niet overdraagzaam. 

Zorg bij inschrijving voor een telefoonnummer van de achterblijvers. 

Biljartvereniging 't Kan Altijd Beter ('t KAB)  

De vereniging die zowel 's- ochtends als 's- middags op 

de 1e etage van de Olm de biljartsport beoefent. 

Wist u dat u 2 gratis biljartlessen kunt 

krijgen in de Olm? 

*In dorpshuis de Olm in Zwanenburg wordt -op afspraak- 

gratis biljartles gegeven. 

*U krijgt 2 middagen een biljartles van een uur in de biljartzaal op de 1
e
 etage. 

*Wij willen onze mooie biljartsport extra onder de aandacht brengen bij de 55+ers. 

*De biljartsport verhoogt het concentratievermogen en de beweeglijkheid tot op hoge leeftijd. 

*Daarnaast wordt deze sport in groepsverband beoefend en vergroot dit uw sociale netwerk  

*Voor nadere inlichtingen:  

Jan Meijssen 020-4976762 & Wim Juwett 020-4974509 
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Als u in woon-servicecentrum Eigen Haard wilt komen wonen dan krijgt u te 
maken met een eigen bijdrage. Het CAK bepaalt de eigen bijdrage op basis 
van 5 gegevens: uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. 
 
Uw inkomen 
Wij gebruiken bij de berekening van de eigen bijdrage uw verzamelinkomen. Dat is het     
totaal van uw inkomen uit de 3 ‘boxen’ van de Belastingdienst: 
 
Box 1. Inkomsten uit werk of een uitkering, en de eigen woning 
Box 2. Inkomsten uit aandelen en dividenden 
Box 3. Opbrengsten uit sparen en beleggen 
 
Het CAK berekent uw eigen bijdrage met uw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. In 
2018 gebruiken wij uw inkomen en vermogen over 2016. De reden is dat de Belastingdienst 
uw inkomen en  vermogen pas een jaar later vaststelt. 
  
Uw vermogen 
Heeft u vermogen zoals spaargeld of beleggingen? Dan telt bij de berekening van de        
bijdrage een deel van uw vermogen extra mee. 
 
Boven deze grenzen telt uw vermogen mee: 
Voor alleenstaanden is de grens € 24.437,- spaargeld op 1 januari 2016. 
  
Bij de berekening van de eigen bijdrage gebruiken wij het vermogen in box 3 van de         
Belastingdienst. Daarbij gaat het om 8% van de ‘grondslag sparen en beleggen’.               
De grondslag sparen en beleggen is het deel van uw vermogen boven het heffingsvrij       
vermogen. 
  
Uw leeftijd 
De berekening van de eigen bijdrage is anders als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft 
bereikt. Heeft u een partner die nog niet pensioengerechtigd is? Dan verandert uw eigen   
bijdrage pas als hij/zij ook pensioengerechtigd wordt. 
  
Uw huishouden 
Bij de berekening van de eigen bijdrage kijken we of u een partner heeft. Dit kan gevolgen 
hebben voor de hoogte van uw eigen bijdrage. 
  
Uw zorg 
Voor de zorg die u ontvangt, heeft u een indicatie gekregen van het Centrum                     
indicatiestelling zorg (CIZ) of uw gemeente. In deze indicatie staat welke zorg u nodig heeft.  
 
Wilt u berekenen wat u eigen bijdrage is, dat kan op www.hetcak.nl 
 

http://www.hetcak.nl
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Uw aangifte inkomstenbelasting 2017 
 
In April kunt U bij ons Uw aangifte inkomstenbelasting laten invullen. 
 
U kunt hiervoor een afspraak maken bij Linda van Akkeren- van der Zanden 
 
Telefoonnummer 06-21808111. 
 
Vanaf 05-03-2018 t/m 09-04-2018 op maandag van 16.30 uur tot 17.30 uur. 
 
(met uitzondering 02-04-2018,  2e paasdag niet bereikbaar) 
 
Om in aanmerking te komen voor GRATIS aangifte inkomstenbelasting 
door de vrijwilligers van de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg 
mag Uw inkomen niet hoger zijn dan: 
 
Voor mensen zonder toeslagpartner                                 €     27.857  per jaar. 
(alleenstaanden) 
 
Voor mensen met toeslagpartner                                      €     35.116  per jaar. 
(gehuwden of samenwonenden) 
 

Voor het doen van de aangifte hebben wij de volgende gegevens nodig 
 
 Brief van de Belastingdienst met de MACHTIGINGSCODE 2017. 
 Heeft U GEEN machtigingscode dan kunnen wij U NIET helpen. 
 U kunt de code aanvragen voor U en Uw partner bij de 
 belastingdienst Tel. 088-1236555. 
 Denk erom heeft u een partner dan moet daar ook een 
 machtigingscode voor aangevraagd worden. 
 Binnen 5 werkdagen ontvangt U de code, houd U daar dus 
 rekening mee bij het maken van een afspraak. 
  
 Voor het aanvragen van toeslagen geld dezelfde regel, 
 geen code dan kunnen wij U niet helpen. 
 U dient hiervoor een aparte machtigingscode aan 
 te vragen per persoon per jaar. 
 
 Alle jaaropgaven van de inkomsten. 
 Alle jaaropgaven van de bankrekeningen spaarrekeningen 
 en evt. beleggingen. 
 Buitengewone ziektekosten, vergeet de rekeningen van 
       de desbetreffende instanties niet mee te nemen, ook de 
 afrekening van de ziektekostenverzekering. 
 Heeft U een eigen woning dan de WOZ waarde en de  
       hypotheekrente.  
 
Wij zien U graag volgens afspraak. 
 
Uw invuller. 
 
Linda van Akkeren- van der Zanden 
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Ons eerste grote evenement in 2018,                 
het Nieuwjaarsdiner, was een groot succes. 
174 gelukkige deelnemers genoten zichtbaar. 

De grote verrassing was dat op deze dag, 14 januari jl. de heer      
Zurburg 90 jaar werd. 

De Vereniging had ervoor gezorgd dat deze verjaardag een speciaal 
tintje kreeg, wij hadden namelijk zijn kinderen en kleinkinderen en zijn 
95 jarige zuster voor dit feest uitgenodigd. 

Het werd dan ook een emotionele verrassing voor de heer Zurburg. 

Daarna was het optreden van Opera Familia , jammer dat een van de 
leden ziek was zodat vader en dochter voor het optreden moesten zorgen. Het werd een  
fantastische muzikale middag. Het diner, door onze koks verzorgd, was van grote klasse. 

Ons werd wel gevraagd, zijn dit allemaal vrijwilligers die niets betaald krijgen, juist deze  
mensen worden geen van allen betaald en hebben dit over voor de senioren van             
Zwanenburg-Halfweg. 

Ik wil dan ook iedereen, vrijwilligers en sponsors van harte bedanken voor deze succesvolle 
middag.  

 Arnoud Hulst 

  foto Peter Vreeswijk 



 12 

Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 

Zwanenburg Cultureel Centrum “De Olm“    

Zondag 25 maart 2018, zaal open 13.30 aanvang 14.00 uur 

Kaarten  á  € 5.00 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. 

========================================================================

“De twee gezichten van Shakesreare” door 

verteller Joris Lehr 

De beroemste schrijver aller tijden was William 

Shakespeare. Verteller Joris Lehr 

vertelt twee van zijn tragedies,   

Othello en King Lear in één             

voorstelling. 

Hartverscheurende intriges in Othello 

en een tragikomische versie van 

King Lear, verteld door zijn eigen 

nar. 

Othello. Het beroemde verhaal van 

Shakespeare over onschuld, intriges en jaloezie.  

Joris Lehr gaat de grote uitdaging aan om de           

tragische neergang van Othello, de geraffineerde 

intriges van Jago Eb, de verscheurende verbijste-

ring van Desdemona te laten zien door de ogen 

van Cassio, de luitenant van Othello. 

King Lear. Er was eens een koning die 

drie dochters had. 

De koning was zo oud dat het hem niet 

meer lukte om alle kaarsjes van zijn ver-

jaardagstaart uit te blazen. Hij besloot 

om zijn rijk over zijn drie dochters te   

verdelen.  

Welke dochter hield het meest van hem? Maar 

spraken zijn dochters wel oprecht? 

Onze nieuwe leden  

Mvr  Van Zurk Zwanenburg Dhr van Zurk Zwanenburg 

Mvr Volger-Markus Zwanenburg Dhr Kopper Zwanenburg 

Mvr 
Nieuwpoort Zwanenburg 

Mvr  Van Wezep Zwanenburg 

Dhr 
Van Wezep Zwanenburg 

Mvr Van Middelkoop-de Heij Halfweg 

Mvr Horn Zwanenburg Dhr Brix Zwanenburg 

Mvr  Brix Zwanenburg Mvr  Oldenburg-de Fouw Zwanenburg 

Dhr Oldenburg Zwanenburg    
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KLAVERJASSEN 
Waar :De Olm 
 
Wanneer. Elke dinsdagmiddag van de 
maand. 
 
Tijd:13.30 tot 16.30 uur  
 
Meer info: Joke van Bekkum  

Tel:06-36005641 
 
 

WALKING FOOT-
BALL 
Waar :V.V. Zwanenburg 
 
Wanneer. Elke dinsdagochtend. 
 
Tijd. 9.30 tot 11.30 uur  
 
Meer info. Rien Kruijt 

Tel:06-29555708  
  

KOERSBAL 
Waar :De Olm 
 
Wanneer. Elke donderdagmorgen van 
de maand. 
 
Tijd. 9.45 tot 11.15 uur  
 
Meer info: Jannie van Eyk  
Tel. 020-4973396 
 

BUSTOCHTEN 
Info: Willem Tavenier 
Telefoon: 020-4972209 

BINGO 
Waar :De Olm 
 
Wanneer. Elke 2de woensdag van de 
maand. 
 
Tijd:13.30 tot 16.30 uur  
 
Meer info: Tiny Hulst  
Tel:06 54693813 
 
 
 

SJOELEN 
Waar :De Olm 
 
Wanneer. Elke laatste woensdag van de 
maand. 
 
Tijd. 13.30 tot 15.30 uur  
Meer info:  Liesbeth Grolman 

Tel. 020-4972690 
 
 
 

GROTE EVENEMENTEN 
 
Info: Arnoud Hulst 
Telefoon: 06-16287873 

4HETLEVEN 
Info: Petra Gravenmaker 

Tel. 06-16287873 

 

 

SENIORENVERVOER 
 06-26700567 

alleen bellen tussen 17.00 en 18.00 uur 

CREA CLUB 
Waar :De Olm 
 
Wanneer. Elke. 1ste en 3de maandag 
van de maand 
 
Tijd. 13.00 tot 15.00 uur  
 
Meer info: Corry Janssen 
Tel. 020-4975929 
 
 

ACTIVITEITEN VAN DE SENIORENVERENIGING 

Rob  

Mulder 

Klaas 

van de Berg 
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GROENTE 

EN   

FRUITHANDEL 

PETER PIJNAKER 

KWALITEIT KOOP JE OP DE         

ZWANENBURGERDIJK 

Zwanenburgerdijk 459 

Zwanenburg   Tel: 020—4975213 

Wij vermelden de verjaardagen pas vanaf  

85 jaar en ouder. 

Een van de twee dames komt u persoonlijk  

namens de vereniging een fruitmandje     

brengen. 

 

 Kitty van Rooyen 

 

 

 

 Loes Jansen 

februari -maart 

Dhr van Scheppingen 85 

Mvr   Meinema 86 

Dhr   Snijder 87 

Mvr   Versluys-Verkerk 93 

Mvr   Fikke-van Keulen 86 

Mvr   Celie-Blijleven 86 

Mvr   Frederiks 86 

Mvr de Vijlder 85 

Mvr   Ligthart-Heddes 89 

Dhr de Haas 88 

Mvr   Smit-Visbeen 89 

Mvr   Leeman 85 

Mvr   Kooi-v.d. Graaf 86 

Mvr   Bijma-Haver 92 

Mvr   Appelman-Lust 91 

Mvr   Keddeman 87 

Mvr   Heyt-Böhne 92 

Dhr van der Flier 86 

Dhr van de Meer 89 

Mvr de Vos- de Wit 88 

Mvr   Maille-Henneman 88 

Dhr   Kersse 90 



 15 
Puzzel inleveren vóór 18 december2017 in de brievenbus van de                 Seniorenvereni-

 

 
 

Puzzel inleveren vóór 21 maart 2018 in de brievenbus van de  

Seniorenvereniging in de OLM. 

Naam __________________ adres ______________________________ 

De Winnares van de vorige puzzel is. Mevrouw van Houwelingen uit de Sparrenlaan. 

Zoek de 20 spreekwoorden 


