SENIORENVERENIGING ZWANENBURG HALFWEG
JUNI 2018
Ingeschreven handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 64618315
Iban: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg - Halfweg

oplage 550

opgericht 23 november 2015
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

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”

Ons volgende maandblad komt maandag
3 september uit.
Juli en augustus geen maandbladen

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

Agenda Jaarvergadering seniorenvereniging ZWH
Datum: woensdag 13 juni 2018
Aanvang: 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur)
Locatie: “De Olm” Olmenlaan te Zwanenburg.

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen jaarvergadering dd. 5 april 2017.
4. Goedkeuring notulen door de vergadering.
5. Jaarverslag 2017 secretaris.
6. Financieel verslag penningmeester met toelichting op dit verslag.
7. Verslag Kascontrolecommissie.
8. Benoeming Kascontrolecommissie 2019.
9.Pauze.
10.Vooruitblik 2018 door de voorzitter.
11.Rondvraag.
De jaarstukken liggen vanaf 13.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst.
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Inschrijfformulier lidmaatschap
Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg
Ja! Ik word lid van de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg
De contributie bedraagt in 2018 per jaar € 20,00 en de tweede persoon voor wonend op hetzelfde
adres € 15,00. Uw gegevens:
Voorletter(s) _______ Tussenvoegsel _________
Achternaam _________________________________________________________
Geboortedatum _____/ ______/ _________

M/V

Straatnaam + nr.____________________________________________________________
Postcode _________________ Woonplaats ____________________Tel____________
E-mail ______________________________________________________
Handtekening
Mijn Partner wordt ook Lid:
Voorletter(s) _______ Tussenvoegsel _________
Achternaam _________________________________________________________
Geboortedatum _____/ ______/ _________

M/V

Straatnaam + nr.____________________________________________________________
Postcode _________________ Woonplaats ________________________________
Handtekening

Datum inschrijving ___________________________

Ik maak de contributie per direct zelf over op onderstaand rekeningnummer .
Iban: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v seniorenvereniging zwh zwanenburg - halfweg
Ik ga akkoord dat de volgende contributiebetaling automatisch van mijn rekening wordt
afgeschreven.
Ik ga akkoord met de privacy verklaring van de Seniorenvereniging Zwanenburg — Halfweg
zoals vermeld in dit blad .
Via onze vereniging krijgt u bij Zorg en Zekerheid korting op de premie ziektekosten verzekering.
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Dit is de privacyverklaring van de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg gevestigd in
Zwanenburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
64618315 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de
Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt
wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken of deelnemen aan door de vereniging
georganiseerde activiteiten.
1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1

De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a.
b.
c.

zich inschrijft als lid van de vereniging
zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of voor een evenement, of een andere activiteit die de
Vereniging aanbiedt;
een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier
invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2

De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens.

1.3

De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

2.

Naam;
Voornaam Voorletters;
Adres;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Leeftijd;
Geslacht;
Bankrekeningnummer;
Tijdens activiteiten gemaakte foto’s.
In het boekjaar volgend op opzegging van het lidmaatschap worden al deze gegevens
verwijderd.
verzoeken van u in behandeling te nemen;
u in te schrijven voor deelname aan een evenement of een andere activiteit van c.q. namens
de Vereniging;
de dienstverlening aan u te verbeteren;
de contributie te innen;
de website of de nieuwsbrief van de Vereniging te optimaliseren;
contact met u op te nemen of te onderhouden;
een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen;
foto’s te publiceren in de nieuwsbrief of op de website.

INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
a:
b:
c:
d:

U kunt contact opnemen per e-mail aan het secretariaat rudi.hogeboom@gmail.com voor:
meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1

Het bestuur van de Seniorenvereniging ZWH geeft hiermee aan, dat de hiervoor genoemde
gegevens alleen beschikbaar zijn voor de bestuursleden voor de hun toegekende werkzaamheden
en niet kunnen en zullen worden gebruikt door andere personen.
De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens
te beveiligen.
De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke
toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een
rechterlijke uitspraak.

3.2
3.3

4.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
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Winkels ook op zondag open tot 22.00 uur
Vanaf 1 juni 2018
kunnen winkels op
zon- en feestdagen
tot 22.00 uur open
zijn in Haarlemmerliede en Spaarnwoude
en Haarlemmermeer.
De gemeenteraden
van deze gemeenten
hebben dit recent
besloten.
Winkelopeningstijden
worden geregeld in
de Verordeningen
Winkeltijden van
gemeente
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en Haarlemmermeer. Deze verordeningen treden op 1 juni 2018 in werking. Hierdoor
kunnen alle winkels binnen de twee gemeenten ook op zon- en feestdagen open zijn van
06.00 tot 22.00 uur. Op andere dagen is het al mogelijk om tot 22.00 uur open te zijn.
De aanpassing is op verzoek van een aantal lokale supermarktondernemers en supermarktmanagers
gemaakt. Zij hebben een gezamenlijk verzoek gedaan voor verlenging van de openstelling op zondagavond door de sluitingstijd te verlengen naar tot 22.00 uur. Overigens mag de bevoorrading van de
winkels op zondag alleen tussen 12.00 en 18.00 uur. Dit om overlast voor de buurtbewoners te
voorkomen. Het is aan de winkeliers zelf of zij vanaf 1 juni van de ruimere openingstijden
gebruik maken.

Mvr

Singels

Zwanenburg

Dhr

Swinderen

Zwanenburg

Mvr van Seumeren

Zwanenburg

Dhr van Seumeren

Zwanenburg
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De ergernissen in ons dorp.
Elke week zie ik weer dat werknemers van parkeerbeheer bekeuringen
uitschrijven bij de winkels.
Sommigen zeggen eigen schuld dikke bult, maar het kan iedereen
overkomen.
Een oplossing zou kunnen zijn dat elke winkelier onderstaande parkeer kaart in A4 voor zijn raam zou plaatsen, zodat het winkelend publiek als zij
uit de auto stappen deze parkeerkaart onmiddellijk zien.

NIET VERGETEN
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OPENINGSFEEST ZONDAG 16 SEPTEMBER IN DIT
GEBOUW AAN DE PLANTSOENLAAN

Inmiddels heeft iedereen die dit jaar te laat
was voor het nieuwjaarsdiner, de
gelegenheid gehad om eerder in te
schrijven voor het openingsfeest.
Op onze nieuwe locatie kunnen wij 135
personen plaatsen. Voor 16 september zijn
wij volgeboekt , maar het duurt nog lang en
u kunt zich ook op de wachtlijst laten
plaatsen.

De kosten deze dag bedragen € 15,00 p.p.
U kunt op maandag 19 juni betalen in Eigen Haard en het tafelnummer in ontvangst
nemen van 10.00 uur tot 11.00 uur.
U kunt ook per bank betalen op rekening.
Iban: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v seniorenvereniging zwh zwanenburg - halfweg

onder vermelding van ”openingsfeest”.
De betalingen moeten vóór 1 juli op onze rekening staan anders vervalt uw inschrijving.
Wij houden nog even geheim hoe de dag er uit zal zien maar het eten en 4 consumpties
zijn natuurlijk bij de prijs inbegrepen.

De artiest die wij voor deze dag hebben
vastgelegd is Erwin Fillee
luister zijn muziek op you tube.
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AKTIVITEITEN EIGENHAARD

Bloemschikken elke 2de en 4de dinsdag van de maand
kosten € 2,50.
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Nieuwe sociaal makelaar
Magne de Kreek is de nieuwe sociaal makelaar voor
Zwanenburg en Badhoevedorp.
Sociale contacten zijn essentieel voor het ervaren van gezondheid en geluk. Daarom
breng ik als sociaal makelaar bewoners en organisaties in de wijk bij elkaar door
relaties te leggen die niet vanzelf ontstaan. Ik denk mee, help bij het verhelderen van de vraag en zoek
samen naar mogelijkheden.
Is er een activiteit, bewoner of organisatie die past bij de vraag of aanbod, maar is de eerste stap te
groot, dan kan ik ondersteunen in het eerste contact.
Wanneer neemt u contact met mij op ?
• Bij vragen of zorgen over het welzijn van uzelf of een (eenzame) buurtbewoner
• Wanneer u iets mist in de wijk, of juist een leuk idee heeft voor de buurt(bewoners)
• Als u behoefte heeft aan uitbreiding van sociale contacten
• Als u benieuwd bent naar activiteiten in de wijk
• Wanneer u kansen ziet voor samenwerking tussen bewoners en organisaties in de wijk
• Wanneer u iets wilt betekenen voor een buurtbewoner of vrijwilligerswerk zoekt
Hoe neemt u contact met mij op? Via MeerWaarde: 023 – 5698888
Via de mail: magne.dekreek@meerwaarde.nl Verder ben ik regelmatig aanwezig in
ontmoetingscentrum 't Rietland te Badhoevedorp.

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 in Hoofddorp.
Samen uit samen genieten.
Gaat u een keer met ons mee?
Wij sturen u graag vrijblijvend het programma
toe met een uitgebreid aanbod aan voorstellingen in uw regio. U kunt het welkomstpakket aanvragen
via info@4hetleven.nl of telefonisch op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur op tel. 035-5245156. De
stappen zijn als volgt:
- U geeft uw naam, adresgegevens en telefoonnummer aan ons door;
- Wij sturen u twee tot drie keer per jaar een programmaboekje met onze activiteiten bij u in de regio;
- U kunt zich per arrangement inschrijven. Een arrangement bestaat uit entreebewijs, 2 consumpties,
begeleiding en vervoer. Wij reserveren voor u de beste plaatsen;
U wordt van begin tot einde vergezeld door een van onze gastvrouwen/gastheren en in gezelschap van
andere ouderen. Maakt u gebruik van een rolstoel of rollator? Geen probleem, laat het ons vooraf even
weten.
In het blad van september publiceren wij de programma’s.
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In de zomermaanden is er geen bingo we beginnen weer op;
Woensdag 12 september in “De Olm” aanvang 13.30 uur
Woensdag 10 oktober in “De Olm” aanvang 13.30 uur
Woensdag 14 november in “De Olm” aanvang 13.30 uur
De volgende data om te onthouden.
Woensdag 19 september busreis naar De Weerribben.
Donderdag 27 september busreis naar De Weerribben.

Zondag 4 november Snertdag in het gebouw aan de Plantsoenlaan.

Zondag 16 december Kerstbingo in het gebouw aan de Plantsoenlaan.

Kerstbusreis:Veel vragen komen er binnen voor een tweedaagse reis, wij
zijn aan het bekijken of dit mogelijk is.
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opgeven: Willem Tavenier

Kosten Incl. diner € 52,00 p.p.
Vertrekdatum: Donderdag 27 september,
vertrekplaats: “De Olm” tijd: 8.30 uur.

020-4972209
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.

Voor Onze bustocht van donderdag 27 september naar
“De Weerribben” zijn nog plaatsen beschikbaar
dus geef u snel op
Indien u per bank overmaakt moeten wij dit vóór 1 juli op onze rekening hebben.
Iban: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v seniorenvereniging zwh zwanenburg - halfweg

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
Staatsbosbeheer 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 Biddinghuizen
twee kopjes koffie of thee
met gebak.
Aangekomen in Ossenzijl
wordt in restaurant ‘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 informatiecentrum van Staatsbosbeheer te
bezoeken of een consumptie (eigen rekening) te
gebruiken.
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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

Waar :De Olm

Wanneer. Elke donderdagmorgen.
Tijd. 9.45 tot 11.15 uur

Waar :De Olm

Meer info: Tiny Hulst
Tel:06 54693813

Meer info: Jannie van Eyken
Tel. 020-4973396

BUSTOCHTEN

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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De Speeltuinvereniging Zwanenburg
organiseert op haar terrein voor alle
verenigingen in het dorp een grote
clubdag waar iedere vereniging
reclame kan maken.
Reeds 25 verenigingen hebben zich
opgegeven.
Er zijn diverse verenigingen die
een optreden verzorgen, dus de
moeite waard om te komen kijken.
De speeltuin is voor het publiek open
van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Natuurlijk staan wij als
Seniorenvereniging er ook, voor elk lid
of nieuw lid hebben wij een attentie
dus kom bij onze kraam langs.
Kijk in de media voor meer berichten.

Ook organiseert men weer zoals vorig jaar blij dat ik
glij met de waterglijbaan, een spektakel om naar te
kijken.
Er mag door de verenigingen en clubs een team
samengesteld worden voor het glijevenement wat
om 13.00 uur zal starten.
Don Bosco heeft de wisselbokaal en zal die moeten
verdedigen. De titanenstrijd zal weer bestaan uit drie
onderdelen.
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GROENTE
EN
FRUITHANDEL
PETER PIJNAKER

juli en augustus
Mvr de

Muinck-Lefeber

97

Mvr

Sloot-Mulder

90

Dhr

Wubbenhorst

89

Mvr

Wegman

90

Mvr van der

Doel-Franken

85

Mvr

Thomasse

87

Mvr

Bronswijk

85

Mvr

Bakker-Baars

88

Mvr

Strack van Schijndel

85

KWALITEIT KOOP JE OP DE
ZWANENBURGERDIJK
Zwanenburgerdijk 459
Zwanenburg Tel: 020—4975213
Wij vermelden de verjaardagen pas vanaf
85 jaar en ouder.

Mvr

Engelberts

91

Mvr

Lucke- Heemskerk

95

Mvr

Meyerink-Vaartjes

88

Mvr

Wind

94

Dhr

Maliepaard

86

Mvr

Zomer-van der Kwast

87

Dhr

Pieterse

88

Dhr

Snoek

86

Een van de twee dames komt u persoonlijk
namens de vereniging een fruitmandje
brengen.
Kitty van Rooyen

Loes Jansen
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PUZZEL JUNI 2018
Vul de ontbrekende woorden in:
Als je een ……………... leert …………. ,zit hij voor jou in de …………..
…………... .. wat stom is, maakt ………….wat …………... Is.
Er is geen …………... zo scheef of er past wel een …………….. op.
Een uur van ……………….. maakt dat men jaren …………..
Een vliegende …………….. heeft altijd wat
De …………... dekt de …………….. niet
De ……………. verwijt de …………... dat hij …………….. ziet
De ……………. verlaten het ……………. schip
De beste …………... laat wel eens een ………….. vallen
De …………... gaat voor de …………. uit.
Beter hard ……………., dan de ……………. .verbrand
De ………... met de gouden …………... slachten
Een ……….. kan meer …………. dan 10 ………. kunnen antwoorden
Eerste ………….. Is …………….

Daar kan de ……………. niet van ………...
Zijn…………... op het …………..hebben
Elk ………………., zingt zoals het ……………... is.
De ………………. hebben de ……………... wereld
De …. kan niet altijd ……… zijn
De ……….. heeft goud in de ….

Puzzel inleveren vóór 13 juli 2018 in de brievenbus van de
Seniorenvereniging in de OLM.
Naam __________________ adres ______________________________
De mei-puzzel is gewonnen door F.Mittelmeyer, Halfweg.
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