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Hoera eindelijk is onze website online .

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
1 oktober 2018 uit.

Rabo Servicepunt ondersteunt
klanten voor wie het lastig is om zelf
de bankzaken te regelen.
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Eindelijk is onze website dan online met heel veel dank aan Bryan van de Broek, die ons nog
steeds helpt met de invulling hiervan.
Wat kunt u allemaal vinden op onze website:
Ons maandblad, alle inschrijfformulieren van alle clubs en van alle activiteiten.
Ook op de site komt te staan:
Het maandblad van Eigen haard met al hun activiteiten.

OPENINGSFEEST ZONDAG 16 SEPTEMBER IN
DIT GEBOUW AAN DE PLANTSOENLAAN nr 2

Voor dit feest zijn alle plaatsen uitverkocht.
Het feest begint om 13.30 uur en de zaal is open om 13.00 uur.
Het einde is om 16.30 uur.
Vergeet niet naar de Plantsoenlaan nr 2 te gaan. zie ook
Onze jaarvergadering werd boven verwachting goed bezocht.
Waren er in 2017 maar 10 leden nu 2018 kwamen 33 leden .
Daar hadden wij niet opgerekend, de zaal was dan ook te klein.
Maar wij zijn wel heel dankbaar dat al deze mensen belangstelling
toonden voor het werk wat het bestuur verricht.
Wat op deze vergadering belangrijk was de uitleg over de wet
op de Privacy (de AVG).
Ons ledenaantal groeit nog steeds , de clubs krijgen steeds meer
bezoekers en met de busreizen gaan steeds meer mensen mee.
Op 21 november zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad
voor de nieuwe gemeente . Bestuur van de seniorenvereniging hebben alle gemeentefracties
uitgenodigd een stukje in ons te schrijven over hun programma maar op voorhand het
seniorenbeleid in Zwanenburg. In de volgende krantjes meer hierover.
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opgeven: Willem Tavenier

Kosten incl. diner € 52,00 p.p
Vertrekdatum : Woensdag 19 september
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.

Onze busonderneming heeft grotere bussen ingezet zodat wij nog meer
mensen mee kunnen nemen.
Voor woensdag 19 september kunnen er nog 7
personen bij.
Voor donderdag 27 september hebben wij nog 6
vrije plaatsen, dus wilt u nog mee geef u dan
snel op bij WillemTavenier of op
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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Nieuwe leden
JULI EN AUGUSTUS
Dhr

Jongsma

Zwanenburg

Dhr

van Beek

Zwanenburg

Mvr

Jongsma

Zwanenburg

Dhr

Franken

Zwanenburg

Dhr de Boer

Zwanenburg

Mvr

Hogenkamp

Zwanenburg

Mvr de Boer-Roodenburg

Zwanenburg

Mvr

Dhr v.d Spek

van Tongeren

Zwanenburg

Badhoevedorp Dhr

Post

Zwanenburg

Mvr van Kooten - Laddrak

Zwanenburg

Dhr

Bloos

Zwanenburg

Mvr van Wijk-Lücke

Zwanenburg

Mvr

Bloos-Vugt

Zwanenburg

Dhr van Wijk

Zwanenburg

Dhr

de

Fouw

Zwanenburg

Mvr

Grolman

Halfweg

Mvr

de

Fouw-van Heerde

Zwanenburg

Dhr

Grolman- Spierenburg Halfweg

Groen pareltje midden in het dorp:
Buurttuin WILG en ES.
Ruim anderhalf jaar geleden heeft kunstenares en beeldhouwster Esther Velzeboer
het initiatief genomen om in samenwerking met de Gemeente en de school De
Achtbaan een buurt en schooltuin te beginnen. Het idee van Esther is doormiddel
van samenwerken en plezier hebben met elkaar, de gemeenschapszin in het dorp nog wat meer te
bevorderen. Lekker buiten in de tuin werken, te planten en te oogsten, met natuurlijk tijd voor thee, koffie en bijpraten. Contact en gezelligheid zijn een belangrijk onderdeel van dit tot stand gekomen groene
paradijsje. En natuurlijk samen iets moois tot bloei zien komen wat ook nog eens heel gezond is…..
De tuin bevindt zich in de Wilgenlaan, hoek Essenlaan. Deze kleine groene oase wordt onderhouden
door een aantal vrijwilligers en groep 6 van de Achtbaan. De vrijwilligers delen in de opbrengst van de
tuin en wat over is wordt tegen een kleine vergoeding verkocht aan belangstellenden. Enkele van de
activiteiten van de tuin zijn de Zomersoep en Salade voor ouderen in augustus in de Olm
en het Oogstfeest eind september bij de Buurttuin en de school zelf.
Vindt u het leuk om mee te helpen of gewoon
een kijkje te nemen, kom gewoon een keer
langs.Op woensdag of zondag wordt er
steevast gewerkt in de tuin.

Facebook: buurttuinwilgenes
Esther: 06 12151865
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Open ochtend, Haarlemmermeer Noord, 26 juni 2018
Op 19 juni ontving Arnoud Hulst, voorzitter van de seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg een mail
van Vivienne Otto, beleidsadviseur sociaal domein Gemeente Haarlemmermeer
(kunt u het nog volgen?) met de mededeling dat er op dinsdagochtend 26 juni van 9-13 uur een “open
ochtend” georganiseerd zou worden.
Doel was om het vrij toegankelijke aanbod in het gebied Haarlemmermeer Noord te bezoeken. Zijn dus
de activiteiten die voor iedereen bereikbaar zijn.
Het was bedoeld voor collega's van Zorg & Ondersteuning, Werk & Inkomen, Meerteams en
beleidsadviseurs van de Gemeente.
Vanaf een startlocatie in Badhoevedorp zou men met een “ (strippenkaart”)aanbod en adressen in
groepjes van 4 op pad gaan om bij (een deel van) de aangegeven locaties (o.a. Zwanenburg) te gaan
kijken.
Mevrouw Otto wilde ook graag het vrij toegankelijke aanbod van de seniorenvereniging onder de
aandacht brengen en dat is terecht!!!!
Aan Arnoud werd dus gevraagd of er iemand op 26 juni tussen 10 en 12 uur aanwezig kon zijn om iets
te vertellen /rond te leiden ter plekke en vragen te beantwoorden.
Arnoud vond het een goed idee om de delegatie naar de velden van de vv Zwanenburg te sturen, zodat
zij kennis konden maken met het Walking Football, een (voetbal)activiteit voor senioren van 60+ en
mede ondersteund door de seniorenvereniging.
Arnoud vroeg mij of ik ervoor kon zorgen dat we konden laten zien wat het Walking Football inhield. Dus
sportieve activiteiten voor 60-plussers bekijken.
Toen heb ik mijn best gedaan om die dinsdag zeker 14 man op de been te krijgen en ook verteld waarom.
Dat was prima gelukt. Na de gewoonlijke warming-up om 10 uur (deze keer iets langer omdat we geen
blessures wilden, want dat staat zo stom!), gingen we om half 11 van start, 7 tegen 7.
En steeds maar gespannen naar de ingang kijken of de dames en heren eraan kwamen. Het werd
steeds maar later en later en om half 12 (de normale eindtijd) stopten we ermee.
Daarna even koffie drinken en een beetje bijkletsen en maar hopen dat zij alsnog zouden komen, maar
niets van dat alles.
Iedereen was teleurgesteld. Wij wilden dit graag een keer laten zien hoe leuk dit is en dat wij in Zwanenburg best actief zijn.
Nu kwam ik ook ongeloofwaardig op hen over, althans, dat vond ik.
Eigenlijk was ik kwaad! Nadat ik de materialen opgeruimd had, besloot ik maar naar huis te gaan.
Maar waarachtig: Om vijf over 12 kwam de delegatie van, ik meen 4 mannen en 3 vrouwen. op het
sportpark aan en waren verbaasd dat iedereen al weg was!!!!Want men wist toch dat zij op bezoek
zouden komen?
Dat werd mij dus ook gevraagd. Of zij te laat waren. Wat dachten jullie zelf? Wij hadden toch een tijd
afgesproken? Ja, dat klopt, maar zij waren o.a. in Badhoevedorp opgehouden!! Maar zij hadden toch
een spoorboekje?
Eigenlijk had ik helemaal geen zin om verder met deze mensen te kletsen, ik heb eigenlijk niets over het
Walking Football verteld.
Ook realiseerde ik mij later, dat ik hen niets te drinken had aangeboden.
Na zo'n 10 minuten vetrokken de dames en heren richting de Olm om de lunch te gebruiken en hun
ervaringen en belevenissen uit te wisselen.
Helaas viel er over het bezoek aan Zwanenburg weinig te vertellen!
Ik werd nog wel vriendelijk uitgenodigd om aan de lunch deel te nemen. U begrijpt, dat ik daar ook
vriendelijk voor bedankt heb.
Al met al, een zeer teleurstellende ochtend. Niet alleen voor mij en de mannen, maar ook voor de
seniorenvereniging, met name Arnoud.
Waarschijnlijk waren de andere projecten interessanter!!
Rien Kruijt, vv Zwanenburg
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Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten
voor ouderen (65+) die niet graag alleen op stap gaan. Zij
worden thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw van
Vier het Leven en samen met andere gasten gaan zij gezellig naar de bioscoop, een concert, een theatervoorstelling of
naar een museum. De deelnemers genieten van een drankje
tussendoor en elkaars gezelschap en worden na afloop
weer veilig thuisgebracht.
Vier het Leven is een landelijke organisatie die sinds enige tijd ook in de
regio Haarlemmermeer actief is. Voor deze regio staan diverse mooie
voorstellingen op het programma, zoals toneel, dans, cabaret, musical,
klassieke muziek en komedie in De Meerse en Het Oude Raadhuis,
beiden in Hoofddorp. Nieuw in de programmering is de vrijdagavond film
in Filmhuis Pier K in Nieuw-Vennep.
In september start het programma weer. Op de website
www.4hetleven.nl kunt u meer informatie vinden.
Heeft u geen internet of wilt u liever bellen? Het landelijk telefoonnummer
is 035-5245156. Dan kunt u vrijblijvend het programma toegestuurd
krijgen met een uitgebreid aanbod aan voorstellingen.

Vrijdag 5 oktober – De Meerse - De Zaak Carmen. Een spannende dansthriller gebaseerd op Bizet’s
beroemde opera. Na de moord op Carmen bekent haar minnaar Don José en daarmee lijkt het klaar.
Maar de dienstdoende rechercheur kan de zaak maar niet loslaten. Van Leth danst zelf met haar team
van professionele dansers én met 30 recreatieve dansers. Een indrukwekkende voorstelling in een
grootse setting van beeldend kunstenaar Vincent de Kooker.

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

Woensdag 10 oktober – De Meerse – Late Lente. Mira Faber is een beroemde zangeres, Bow is een
veelbelovend pianist. Zij is begin vijftig, hij midden twintig. De muziek brengt hen samen en vormt het
begin van een spannende flirt. Maar wanneer die ontaardt in een echte liefde, komt hun omgeving resoluut in actie. Ambities, reputaties en familiebanden dreigen de geliefden uiteen te drijven. Een brutale en
pittige tragikomedie over de worsteling tussen wat hoort en wat moet, en tussen het hart en het hoofd
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KERSTREIS NAAR MUNSTER IN
DUITSLAND
OP VRIJDAG 7 DECEMBER.
VERTREK De Olm 8.15 uur
thuiskomst 21.15 uur
We hebben toch maar besloten er een ééndaagse reis van te maken, de kosten zijn € 48,00 p.p.
U kunt zich inschrijven op maandag 10 september in Eigen-Haard van 10.00 uur tot 11.00 uur of
bij Willem Tavenier telefoon 020-4972209 of via het inschrijfformulier op:

We rijden van Zwanenburg eerst naar Partycentrum De Molen in
Harskamp waar de koffie met gebak op ons staat te wachten.
Vandaar rijden we naar Munster waar u ongeveer 4 uur kan
genieten van de vele kerstmarkten die allemaal op loopafstand
zijn te bereiken. Om ongeveer 16 uur gaan we weer huiswaarts waarna we eerst nog een diner krijgen in het partycentrum De Molen.

Maar liefst vijf
verschillende
kerstmarkten
De kerstmarkt in Münster is ieder jaar opnieuw een bijzondere ervaring. Wanneer de goud glanzende
Prinzipalmarkt, de oude pakhuizen, de kerken en musea sfeervol worden verlicht en alles feestelijk
wordt gedecoreerd, dan openen ook de vijf kerstmarkten in Münster hun poorten die het historische
centrum van Münster veranderen in een wintersprookje.
De markten, die maar een paar minuten te voet van elkaar afliggen, lopen als kralen aan een snoer door de
binnenstad. Met rond 300 kraampjes nodigen de kerstmarkten de bezoekers uit om de bijzondere sfeer van
deze mooie stad te komen proeven. Gezellige kraampjes, leuke winkels en typisch Duitse kerstspecialiteiten
maken een bezoek aan de kerstmarkten in Münster tot een onvergetelijke belevenis.

•

De oudste en grootste kerstmarkt ligt onder een romantische hemel van lichtjes rondom en op de
binnenplaats van het stadhuis. Hier zijn stands te vinden die sieraden en kunstnijverheid aanbieden
en er staan vele kraampjes met een culinair aanbod.

•

De Lichtermarkt St. Lamberti is te vinden aan de voet van de machtige St. Lambertikerk en wordt
omgeven door historische arcadegebouwen. De markt met zijn kraampjes met spitse, blauwe daken
zorgt samen met een 20 meter hoge lichtjesboom voor een stralend accent.

•

In het gezellige kerstdorp rond het monument voor de Kiepenkerl (Marskramer) van Münster gaan bij
de traditionele stands traditie en genieten hand in hand.

•

De Aegidiiweihnachtsmarkt is echt een markt om met het hele gezin te bezoeken. Kinderogen gaan
stralen bij het zien van de mooie kerststal en de zes meter hoge en rijk versierde houten piramide.

Bij de gotische Überwasserkirche (Onze-Lieve-Vrouwekerk) met een prachtig zicht op de verlichte torens
van de Dom van Münster opent de Giebelhüüskesmarkt haar poorten. Hier vindt u veel ambachtelijke
kunst en bijzondere lekkernijen.
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FOTO PAGINA
HEEFT U THUIS OOK NOG OUDE FOTO’S VAN
ZWANENBURG OF HALFWEG EN WILT U DEZE MET
ONS DELEN LAAT HET ONS WETEN.
MAIL ZE NAAR: hulstarnoud@gmail.com

Cris Kwaak onze schilleboer

Eikenlaan

Melkboer Mulder op
de IJweg mijn eerste
baantje toen ik10 jaar
was.
Een IJweg met slootjes
en allemaal
bruggetjes.

Julianaschool aan de wilgenlaan

Snoepwinkeltje van Fikke tegenover de
Julianaschool
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Dit is de laatste stand van onze klaverjasclub.
Wij starten op dinsdag 4 september weer met onze nieuwe
competitie en om de veertien dagen is er prijskaarten.
Klaverjasclub Senioren ZWH
Eindstand na 40
speelrondes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Hr. van Berkel
Hr. Overwater
Hr. Boeser
Hr. Vastenhout
Hr. Pieters
Mv. Snijders
Mv. van Bekkum
Mv. Weijchers
Hr. Zweerus
Mv. Luke
Mv. Jansen
Hr. Udo
Mv. Belt
Mv. Mollers
Mv. de Haas
Hr. Poelgeest
Mv. van Rooyen
Mv. Poelgeest
Mv. Konings
Mv. Grolman
Mv. Udo
Hr. Lei
Mv. van Aalst
Mv. Thijssen
Mv. Kruijt
Mv. Schuyt

2018
dinsdag
Totaal
185379
184633
182293
181655
181208
181126
179775
179708
178155
177925
177649
177118
175564
175393
174016
173887
173594
173045
172481
172217
171344
170645
168940
168615
168204
163117

19-jun
Marsen

2018

59
50
54
43
57
48
51
53
50
52
39
46
42
40
42
43
38
40
32
40
39
35
35
32
35
29

Onze tussenstand bij het koersbal,
wij koersballen elke donderdagmorgen van 9.45 tot 11.15 uur in
“De Olm.
plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

Naam
Tilly Klootsema
Janny Eijken
Alda Belt
Hennie Otten
Gerda Franken
Attie van Aalst
Annie Udo
Jaap Poelgeest
Ursula Enthoven
Tinie Eerdhuizen

punten
211
205
201
194
189
172
157
150
149
149

plaats
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18

Naam
Ciska Thomassen
Thea Hartman
Louis Piek
Wim Büch
Thea Piek
Jo Fikke
Gre v/d Doel
AnneMarie Boeser
Lida Brusselaar
Bettie

punten
147
141
139
135
135
128
110
50
41
27
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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
Kerstbingo wordt zondag 9 december hierover later meer.

De Snertdag wordt zondag 25 november .

U kunt zich pas inschrijven maandag 8 oktober in Eigen Haard van 10.00 uur tot 11.00 uur

Ook kunt u vanaf die datum zich inschrijven via
Kosten zijn € 15,00 p.p en daarvoor krijgt u natuurlijk de soep plus broodjes en drie gratis drankjes.
We hebben weer een mooi programma samen gesteld , voor ons komt optreden de zanger
Davey Bindervoet met de accordeonist Piet Schmidt en een drummer.

Gezelligheid is Davey Bindervoet.
‘Ik denk aan jou’ is de nieuwe single van Davey
Bindervoet. De zanger heeft gezelligheid hoog in
het vaandel en dat is ook terug te horen in de
single. Het is een fris en zomers nummer met een
melodie die bekend in de oren klinkt.
Dat de melodie bekend in de oren klinkt, komt omdat het een cover is van Tom Jones – ‘Help yourself’.De beginselen van dit nummer lagen al een
tijdje en dit is stukje bij beetje verder uitgewerkt. De
muziek klinkt gezellig en dat is precies wat Davey
Bindervoet wil: gezelligheid. “Het is een nummer
dat bij mij past. Lekker fris, herkenbaar, een hoog
meezing gehalte en vooral omdat het gezellig moet
klinken en dat is gelukt.”, aldus Davey.
Vorig jaar bracht de Amsterdamse zanger voor het
eerst een eigen nummer uit. Ook voor de single
‘Zomer’ had hij een missie: gezelligheid overbrengen. Davey droomt er dan ook van dat zijn liedjes worden meegezongen op de terrassen. Iedereen moet er vrolijk van worden, meedeinden en meezingen en dát maakt het
weer gezellig.
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GROENTE
EN
FRUITHANDEL
SEPTEMBER
Dhr van Hal

92 Zwanenburg

Dhr van Wieringen

85 Zwanenburg

Mvr

Stange-Snijders

86 Zwanenburg

Dhr

Bosma

88 Zwanenburg

Dhr

Malipaard

93 Zwanenburg

Mvr

Wesseling-Warmerdam 87 Zwanenburg

PETER PIJNAKER

KWALITEIT KOOP JE OP DE
ZWANENBURGERDIJK
Wij vermelden de verjaardagen pas vanaf

Mvr van Ruth-du Mee

90 Halfweg

Dhr

90 Zwanenburg

Één van de twee dames komt u persoonlijk

Mvr v.d Tol-Bos

95 Zwanenburg

namens de vereniging een fruitmandje
brengen.

Mvr v.d Hoek-Vrouwen

88 Halfweg

Dhr

Langkemper

86 Zwanenburg

Mvr

Postma-Hijstek

86 Zwanenburg

Mvr

Wijchers

87 Zwanenburg

Mvr

Schuitemaker-Embregts 85 Zwanenburg

Mvr

Bakker

Kamerman

85 jaar en ouder.

Kitty van Rooyen

Loes Jansen

89 Halfweg
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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
deponeer het in de brievenbus in de Olm

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.

15

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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Wonen in woonservicecentrum Eigen Haard
Als thuis wonen niet meer gaat door ziekte of ouderdom dan kan een
verhuizing naar
Eigen Haard een oplossing zijn.
Hoe komt u op de wachtlijst van Eigen Haard.
Allereerst moet u een indicatie WLZ (wet langdurige zorg) voor verblijf in
het verpleeghuis aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dit kan u door uw
huisarts/wijkteam/familie laten doen, bij de aanvraag geeft u aan dat uw
voorkeurshuis Eigen Haard is. Er komt een medewerker van het CIZ bij u thuis om
samen met u een indicatie vast te stellen. Als het CIZ vindt dat u intensieve zorg
nodig heeft, krijgt u een indicatiebesluit waarin staat op welk zorgzwaartepakket
(zzp) u recht heeft. Van het CIZ-besluit krijgt u een brief thuis en de zorgbemiddeling

van Amstelring krijgt hier een kopie van.
Daarna wordt de service coördinator van Eigen Haard via een mail op de hoogte
gebracht dat de indicatie van u binnen is en wordt u op de wachtlijst van Eigen Haard
gezet. Eigen Haard heeft drie afdelingen en zo ook 3 wachtlijsten:
● Gesloten afdeling voor mensen met een dementie (ZZP5 met BOPZ).
● Somatische afdeling voor mensen met somatische indicatie (ZZP6) en lichte
dementie (ZZP4 PG) die meer structuur nodig hebben.
● Somatisch afdeling voor mensen met indicatie (ZZP4) en (ZZP6).
Op welke wachtlijst komt u dan te staan, dat is afhankelijk welke indicatie voor u is
afgegeven en of u meer structuur in uw dag nodig heeft.

Hoe lang duurt het voor u in Eigen Haard kan komen wonen is afhankelijk van
hoeveel cliënten op de wachtlijst staan en hoe de doorloop in huis is. Als het niet
meer lukt om thuis te wonen kunt u overbruggen in een ander huis totdat er een plek
is binnen Eigen Haard. Als u overbrugt blijft u op de wachtlijst staan.
Mocht u meer informatie willen dan kunt u mij bellen of u kunt zich opgeven voor een
informatiebijeenkomst iedere 1ste woensdag van de maand.
Marina Eijs
Service coördinator Eigen Haard
020-497 54 44
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Alg. graven
Familie graven

Urn graven
Sierurnen
Tekst bijzetten

Onderhoud
www.zegstroografmonumenten.nl
Kuyperlaan 26 - 28 1161 XN Zwanenburg
Tel : 020 - 4977101 email : info@zegstroo.nl
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PUZZEL: SEPTEMBER 2018
Probeer de beroepen te vinden.
Rozeberg

B…………

Ricepour

C…………

Draaiwin

W………..

Bazelgrals

G…………

Larimaad

A…………

Remflits

F…………

Jartebril

B…………

Moutgids

G…………

Frettasig

G…………

Taalbron

L…………

Koketros

K…………

Morelaan

M…………

Kazimunt

M…………

Zwakklaver

K…………

Vrachtwedel

V…………

Bondsdieet

D…………

Kosber

B…………

Coustador

S…………

Starino

N…………

Roerpret

R…………

Versis

V…………

Grootleider

L…………

Stilvio

V………….

Repdienst

P………...

Waterslora

W…………

Raadselpan

P………...

Bredemaste

B…………

Peerbaker

B…………

Schipbos

B…………

Grotsani

O…………

Naam:
Adres:

Puzzel inleveren vóór 20 september 2018 in de brievenbus van de
Seniorenvereniging in de OLM.
Naam __________________ adres ______________________________
De mei-puzzel is gewonnen door F.Mittelmeyer, Halfweg.
De Juni-puzzel is gewonnen door Mvr v/d Horn Zwanenburg.
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