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Penningmeester:
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Telefoon 020-4973026
Bezorging maandblad en puzzel:
Liesbeth Grolman
email. liesbethgrolman@gmail.com
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De afgelopen paar maanden zijn verscheidene leden
van ons overleden. Daarvoor onze oprechte
deelneming.

4de jaargang oplage 550

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

Vaak horen wij van anderen dat iemand is overleden en
niet van de familieleden.
Wij proberen dan ook na te gaan of deze informatie
juist is.
Wij vinden het juist nu vervelend daar wij de contributie
geïnd hebben. Niets is vervelender dan dat er nog
contributie wordt afgeschreven van een dierbare.

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

Ons volgende maandblad komt maandag 7 mei
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Het nieuwe onderkomen voor grote activiteiten
U zult denken waarom is er nog niets bekend over een grote feestmiddag van de seniorenverenging
in “De Olm”. Na het grote nieuwjaarsdiner werd duidelijk, dat de zaalhuur voor de weekenden in
“De Olm” te hoog zijn, waarop het bestuur heeft besloten naar een andere ruimte voor de weekenden te
zoeken.

Uiteraard zijn wij zeer tevreden over het gebruik van maandag t/m vrijdag van de“De Olm “.
Voor de weekenden gaan wij verhuizen naar het gebouw van het kinderdagverblijf De Tinteltuinen
in de Plantsoenlaan( het voormalige onderkomen van De Hoek).
Het gebouw heeft een grote ruimte waarin 140 personen kunnen.
Het was niet mogelijk om in juni nog een feest te organiseren maar wij gaan op zondag 16 september
van start met een groot openingsfeest.
Omdat onze vereniging nog maar steeds blijft groeien, willen wij graag weten hoeveel personen
aan het openingsfeest willen deelnemen, wij willen niemand teleurstellen.
Wij zullen dan ook zorgen dat de mensen die wij met het nieuwjaarsdiner hebben moeten teleurstellen
nu voorrang krijgen hebben bij de inschrijving.
Onze koks zijn alweer bezig iets lekkers
te bedenken en de artiest die wij hebben
vastgelegd
heet Erwin Fillee, kijk op you tube en
bewonder zijn muziek.
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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.

Er zijn voor deze reis nog enkele plaatsen beschikbaar

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.

Deze reis is volgeboekt , we gaan met twee bussen
U kunt zich alleen nog op de reserve lijst laten plaatsen

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.

Deze reis is volgeboekt
U kunt zich alleen nog op de reserve lijst laten plaatsen
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AUTOBEDRIJF HEIJNE

LIJNDERDIJK 83
1161 KD ZWANENBURG
TELEFOON: 020 - 4973274
WWW.AUTOVOORRAAD.NL
Al meer dan 28 jaar een begrip in heel Europa

Opleiding- en trainingsinstituut voor AED, BHV en EHBO

Bemiddeling bij bedrijfsnoodplannen
Advisering ARBO-WET
Ontruimingsoefeningen
Telefoon 020-4976181
Advisering en verkoop van AED en BHV artikelen.
Wij werken met certificeringen van het NIBHV en Het Oranje Kruis.
Onze opleidingen reanimatie en AED zijn volgens de
richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR)
Informatie

www.whenze.nl

E-mail

info@whenze.nl

Rob van der Voort
is een dynamisch, professioneel bedrijf met een jarenlange ervaring dat zich richt op de
verkoop en het leggen en renoveren van harde vloeren. De producten zijn parket, laminaat,
planken vloerdelen en lamelparket.
Showroom verplaatst naar achteren van het bestaande pand.
Dennenlaan 33
1161 CL Zwanenburg
Tel. 020-4978517
06-50252399
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a.s.woensdag 11 april in “De Olm”
zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur

woensdag 9 mei in “De Olm”
zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur

Aanleunwoning aan de Sparrenlaan wordt
gereserveerd voor een vluchteling
Dit bericht kwam mij ten gehore ik kon het niet geloven en heb dan ook direct contact gezocht met
de voorzitter van de bewonerscommissie die mij bevestigde dat dit inderdaad waar was.
Ik begrijp dat vluchtelingen ook een woning moeten kunnen krijgen in ons dorp.
Maar in ons dorp waar maar weinig seniorenwoningen zijn,daar zou de wethouder toch beter moeten
kijken nar de verdeling hiervan.
De Haarlemmermeer is groot, er zijn ongetwijfeld dorpen waar niet zoals in Zwanenburg een bouwstop
geld en waar meer seniorenwoningen voorhanden zijn.
Zwanenburgers die graag een seniorenwoning aan de Sparrenlaan willen,die worden weer een plekje
naar achteren geschoven.
Ik begrijp dat de Gemeente zich moet houden aan de taakstelling ten aanzien van vluchtelingen, maar
dit zou toch beter kunnen.
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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 16-04-2018 op maandag van 16.30 uur tot 17.30 uur.
Om in aanmerking te komen voor GRATIS invulling aangifte inkomstenbelasting
door de vrijwilligers van de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg,
mag Uw inkomen niet hoger zijn dan:
Voor mensen zonder toeslagpartner
(alleenstaanden)

€

27.857 per jaar.

Voor mensen met toeslagpartner
(gehuwden of samenwonenden)

€

35.116 per jaar.

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, houdt 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
Rudi Hogeboom
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Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer
Zwanenburg Cultureel Centrum “De Olm“
Zondag 22 april 2018, zaal open 13.30 aanvang 14.00 uur
Een reis rond de wereld in 90 minuten met Trio Kaleidoskop
De Russische violiste Ruzana Trymbalova, de Amsterdamse gitarist Eliot Muusses en de Brabantse
bassiste Suze Stiphout dele hun liefde voor volksmuziek uit verschillende windstreken. Samen zijn zij
het Trio Kaleidoskop.
In een muzikale wereldreis brengen ze muziek van overal.
Braziliaanse samba, achterbuurtmuziek uit Argentinië en het
beroemdste lied van Zuid-Amerika.
Gepeperde zigeunermuziek, Italiaanse aria’s, Armeense
melancholie, vrolijke klezmer en de mooiste filmmuziek van
Nederlandse bodem.
In dit afwisselende concert mag het publiek meebepalen van
welk land er muziek gespeeld wordt.

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.

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

Onze nieuwe leden

Mvr

Kwant-Westering

Zwanenburg

Mvr

Wulp

Badhoevedorp

Dhr

Richter

Breukelen

Mvr

Snijders

Badhoevedorp

Binnenkade

Badhoevedorp

Mvr

Broodbakker

Zwanenburg

Dhr

Scholten

Zwanenburg

Mvr

Stam

Zwanenburg

Mvr

Wegman-ten Ambergn Zwanenburg

Mvr

Hendriks-Kramer

Zwanenburg

Mvr
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ACTIVITEITEN VAN DE SENIORENVERENIGING

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

WALKING FOOTBALL
Waar :V.V. Zwanenburg

Wanneer. Elke dinsdagochtend.
Tijd. 9.30 tot 11.30 uur
Meer info. Rien Kruijt
Tel:06-29555708

KLAVERJASSEN

SJOELEN

Wanneer. Elke dinsdagmiddag.

Wanneer. Elke laatste woensdag van de
maand.

Waar :De Olm

Tijd:13.30 tot 16.30 uur

Waar :De Olm

Meer info: Joke van Bekkum
Tel:06-36005641

Tijd. 13.30 tot 15.30 uur
Meer info: Liesbeth Grolman
Tel. 020-4972690

KOERSBAL

BINGO

Wanneer. Elke donderdagmorgen.

Wanneer. woensdag 9 mei
Tijd:13.30 tot 16.30 uur

Waar :De Olm

Tijd. 9.45 tot 11.15 uur
Meer info: Jannie van Eyken
Tel. 020-4973396

BUSTOCHTEN

Waar :De Olm

Meer info: Tiny Hulst
Tel:06 54693813

GROTE EVENEMENTEN

Info: Willem Tavenier
Telefoon: 020-4972209

Info: Arnoud Hulst
Telefoon:06-16287873

4HETLEVEN

SENIORENVERVOER

Info: Petra Gravenmaker
Tel. 06-16287873

alleen bellen tussen 17.00 en 18.00 uur

06-26700567
Rob
Mulder

Klaas
van de Berg
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GROENTE
EN
FRUITHANDEL
PETER PIJNAKER

APRIL– MEI
Mvr

Scholten-v.d. Peet

90

Mvr

Klaasen-Kerkhof

90

Mvr

Copier-van de Berg

88

Mvr van Denderen-Rozemalen

90

Mvr

Kroon-Braas

87

Mvr

Brusselaars

90

KWALITEIT KOOP JE OP DE
ZWANENBURGERDIJK

Mvr

Knijn-van Scheppingen

90

Zwanenburgerdijk 459

Dhr

Brandt

87

Mvr

Kabel-Zoetelief

88

Dhr

Arends

85

Mvr

Wilderom-Aal

86

Mvr van Lammeren-Warmerdam

88

Mvr

88

Vercouterenvan Brussel

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
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Dementiemonitor Mantelzorg
Alzheimer Nederland onderzoekt de dementiezorg.
Alzheimer Nederland onderzoekt eenmaal in de twee jaar hoe het in Nederland gesteld is
met de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alzheimer Nederland treedt op als
landelijke belangenbehartiger en zal aan de hand van de onderzoeksresultaten mogelijke knelpunten in
de dementiezorg onder de aandacht brengen van de verantwoordelijke minister, de leden van de
politieke partijen, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de gemeenten. Het uiteindelijke doel is
aandacht te vragen voor de problemen en de behoeften van mensen met dementie en hun
mantelzorgers, om het aanbod en de kwaliteit van de zorg voor hen te optimaliseren.

Alzheimer Nederland heeft uw hulp nodig.
De hulp van mantelzorgers is van essentieel belang voor het welslagen van het onderzoek. Het
onderzoek vindt plaats met behulp van een vragenlijst, opgesteld door onderzoeksbureau NIVEL.
Alzheimer Nederland ontvangt het liefst zoveel mogelijk reacties om zich een goed beeld te kunnen
vormen van de dementiezorg in Nederland. De regionale Alzheimer afdeling Voorne-Putten en
Rozenburg heeft vooral belang bij een grote respons van mantelzorgers, die woonachtig zijn in de
gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne. De resultaten zullen
duidelijk maken wat goed gaat in de dementiezorg in de regio VPR en wat beter kan. De resultaten
bieden alle bestuurders en betrokkenen kansen om hun beleid aan te passen en de zorg beter af te
stemmen op de behoeften en wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Beste mantelzorger: zorgt u voor een partner, een ouder of een ander dierbaar persoon met

dementie, dan is Alzheimer Nederland benieuwd naar uw ervaringen op het gebied van de zorg. Ook als
uw geliefde inmiddels is opgenomen in een zorginstelling zijn uw ervaringen bijzonder welkom. U kunt
de vragenlijst invullen tot en met 30 juni 2018.

Beste hulpverlener: kent u mantelzorgers die voor een partner, een ouder of een ander dierbaar
persoon met dementie zorgen? Dan vragen wij u de Dementiemonitor bij hen onder de aandacht te
brengen. Alzheimer Nederland is zowel geïnteresseerd in de ervaringen van mantelzorgers in de
thuissituatie, als in de ervaringen van mantelzorgers wiens geliefde reeds is opgenomen in een
zorginstelling.

Secretariaat afdeling VPR Email: voorneputten@alzheimer-nederland.nl Vuurvlinder 30
Website: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/voorne-putten-en-rozenburg
3225 CE Hellevoetsluis Telefoon overdag: 0181-337467
Het invullen van de vragenlijst kan op twee manieren: 1: Beschikt u over een computer? Dan kunt u de
vragenlijst invullen via de link www.dementiemonitor.nl . Het invullen kost ongeveer 20 minuten.
De vragenlijst staat tot en met 30 juni 2018 op de website. 2: Beschikt u niet over een computer?
Dan kunt u een schriftelijke vragenlijst aanvragen via tel. 033-3032502. De vragenlijst wordt naar uw
huisadres gestuurd, en voorzien van een gratis antwoordenvelop. Zo kunt u thuis op uw gemak de
vragenlijst invullen en in de gratis antwoordenvelop terug sturen aan Alzheimer Nederland.
De vragenlijst moet wel vóór 30 juni 2018 binnen zijn bij Alzheimer Nederland. Samen werken we aan
een betere zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling VPR
Carin Ottevanger Secretaris

10

. Puzzel

voor de maand april 2018

We gaan weer een keer op zoek naar de boodschappen waarvan de
naamkaartjes door elkaar gehusseld zijn.
Bollemook

B……………..

Dirkfrans

F…………..

Verduin

D…………….

Botte Winen

W

Gelaghals

H

Stookllps

S

Slieremerg

G

Pinzeker

P

Soeplinet

P

Speergas

A

Motorboer

R

Edivanij

A

Kandapasi

P

Steppenklok

K

Steelpiere

P

Dakatjes

K

Fokspadief

K

Dorpen

P

Maaskoor

R

Weekbratel

B

Dakovata

A

Stijvelar

R

Banjammer

B

Stromed

M

Pogpater

G

Liftmazel

Z

Kleffemoki

K

Gramloos

S

Spoetlitjes

P

Pettishag

S

Halmpapen

H

Havenlari

H

Muistari

T

Vlaskin

S

Landomie

L

Carioman

M

Puzzel inleveren vóór 27 april 2018 in de brievenbus van de
Seniorenvereniging in de OLM.
Naam __________________ adres ______________________________

Winnaar vorige puzzel

Beste puzzelaars,
In de puzzel vroeg ik om 20 spreekwoorden, maar velen van u hadden
er meer ingevuld.
Ook waren er spreekwoorden bij, die niet in de plaatsjes tot uiting kwamen,
U was wel erg vindingrijk.
Maar ik heb alle inzenders mee laten loten.
De winnares is Mw. P. Agterhof, Zwanenburgerdijk 482 A
Gefeliciteerd.
Puzzel inleveren vóór 18 december2017 in de brievenbus van de

Seniorenvereni-
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Donderdag 31 mei a.s. is er weer de jaarlijks
terugkomende seniorenmiddag!
Deze middag wordt gehouden in de FEESTTENT op het
evenemententerrein bij de “De Bataaf” KINHEIM 7.
Gedurende de middag wordt u verwent met
diverse artiesten en de grandioze Bingo.
Zelfs de innerlijke mens wordt niet vergeten,
een hapje en een drankje zijn dan ook voor u ter beschikking gesteld.
Ook dit jaar is het vervoer als u slecht terbeen bent, naar de feesttent en terug voor u
geregeld.

In ons volgende blad meer over het vervoer naar de tent.
Dus noteer deze datum in uw agenda.
===========================================
Enkele Activiteiten In Eigen Haard

Bloemschikken elke 2de en 4de dinsdag van de maand kosten € 2,50
Voorjaarsmarkt zaterdag 21 april van 10.30 tot 16.00 uur
Sjoelen elke vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur kosten € 1,00
Thema-avond Koninklijk diner vrijdag 27 april aanvang 17.30 uur kosten € 15,00 p.p.

12

