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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 

OKTOBER 2018 

opgericht 23 november 2015 
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@ziggo.nl 

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 

Ons volgende maandblad komt maandag                   

5 november 2018 uit. 

Ingeschreven handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 64618315 

Iban: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg - Halfweg 

www.sv-zwh.nl 

Programma van Eigen Haard staat ook op onze site 
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Nieuwe leden 
SEPTEMBER 

 
Mvr de Rooy-Breedijk Badhoevedorp Mvr  Quelle-Wiersma Amsterdam 

Mvr v.d Linde Zwanenburg Mvr  Oordijk Zwanenburg 

        

        

Even een rectificatie: 

In ons vorige blad als nieuw lid vermeld Mvr Bloos-Vugt wonend in Zwanenburg maar dit moet zijn: 

Mevrouw Bloos-Vugt wonend in Halfweg. 

Het Danspaleis is een dansfeest 

geïnspireerd op de jaren ‘40 en ‘50. 

Met een bevlogen platendraaier, een 

rijdend discomeubel, glimmende 

dansvloer, vrolijk decor en gezellige 

gastvrouwen en -heren. 

 

De platendraaier trekt oude krakers uit 

de koffer van sterren van weleer zoals 

Johnny Hoes, Louis Prima en  

 Doris Day. Een feest van herkenning 

voor ouderen en een feest voor ieder-

een die van swingen houdt. Kom ook! 

 

Nog vragen? Of graag de agenda thuis 

ontvangen? Mail dan naar  

info@hetdanspaleis.com 

of bel 06 33 30 60 83 
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De bingo van woensdag 12 september was weer een succes, de zaal was vol met ruim          

75 personen.  

De prijzen waren weer fantastisch en natuurlijk ontbraken de hapjes niet. 

Dames weer goed geregeld. 

Meer foto’s op 
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KERSTREIS NAAR MUNSTER IN 
DUITSLAND                                  
OP VRIJDAG 7 DECEMBER. 
VERTREK De Olm  8.15  uur 
thuiskomst 21.15 uur 

Inmiddels hebben zich al 35 personen ingeschreven dus haast u, vol is vol. 

U kunt zich nog inschrijven bij Willem Tavenier telefoon 020-4972209 of op                                         
via het inschrijfformulier, kosten € 48,00 p.p. 

 

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. 

https://www.geheimoverdegrens.nl/munster/
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Openingsfeest op zondag 16 september was weer een feest 

In de prachtig versierde zaal van het kinderdagverblijf  DeTinteltuinen werd weer gegeten,  

geluisterd en meegezongen bij het optreden van Erwin Fillee. 

Al onze vrijwilligers weer hartelijk dank, want zonder hen is zo’n feest niet mogelijk. 

Meer foto’s op 
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Grote Activiteit in Eigen Haard oktober 2018 

Woensdag 17 oktober van 14.30 tot 16.00 uur. 
Entree € 2,50 

Als Wilhelmus De Oranje Man verzorg ik een 
muzikale reis door de tijd en feest van           
herkenning met liedjes van Toen & Nu!          
Een kleurrijk muzikaal evenement waar je wordt 
uitgedaagd om aan mee te doen. Waar je na  
afloop met plezier aan terug zult denken en nog 
lang positief over wordt nagepraat. 

Ik maak graag mensen blij en geloof in een   
wereld die mooier is als je als mens wordt     
uitgedaagd om er samen aan mee te doen en in 
contact staat met elkaar. Leven kan ingewikkeld zijn, er is veel eenzaamheid en behoefte aan contact. 
Mijn motto is “Breng eens ‘n zonnetje!” waarbij ik gebruik maak van liedjes om mensen er bewust bij te 
betrekken.  

Woensdag 31 oktober Modeshow in Eigen Haard van 14.30 tot 16.00 uur 

Mode Outlet Apollo  

De Modellen zijn onze vrijwilligers: 

Gerda Adolf 

Carla Buijs 
Ina van Eunen 

Marja Grolman 
Coby van Middelkoop 

Anneke Stam 
Wilma Stroop 

Lonneke de Wit en Marina Eijs onze secretaresse. 
Kom gezellig en neem iemand mee. 

Entree is gratis 
Er worden lootjes verkocht, Apollo zorgt voor leuke prijsjes, opbrengst is voor de bewonerspot. 
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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 

Wie kent ze nog, toen aartsrivalen nu V.V. Zwanenburg 
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De Snertdag wordt gehouden op zondag 25 november. 

Maar natuurlijk kunt u kiezen tussen Snert of tomatensoep. 

U kunt zich pas inschrijven maandag 8 oktober in             

Eigen Haard van 10.00 uur tot 11.00 uur. 

Personen die het afgelopen Openingsfeest niet zijn geweest 

hebben voorrang bij de inschrijving. 

 

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 samengesteld. Voor ons komt optreden de zanger  

Davey Bindervoet met 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 op 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 er 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 meezinggehalte 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, meedeinen en meezingen, dát maakt het 

weer gezellig.  

 

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 gehouden,    

hierover later meer. 

============================================
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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. 



 11 

Wij vermelden de verjaardagen pas vanaf  

85 jaar en ouder. 

Één van de twee dames komt u persoonlijk  

namens de vereniging een fruitmandje     

brengen. 

 

 Kitty van Rooyen 

 

 

 

 Loes Jansen 

OKTOBER 
Mvr   Zurburg-Domna 89 

Mvr   Goedemans 85 

Dhr de Ruiter 92 

Mvr van Delden-van Veen 87 

Dhr van  Kooten-Laddrak 92 

Mvr   Keulen-Kossen 89 

Dhr   Bakker 89 

OOGSTFEEST 2018 

Ook dit jaar hebben we, ondanks de droogte, volop kunnen        
oogsten uit onze buurtuin. 

En dat gaan we natuurlijk, net als vorige jaar, vieren! 

We  doen dat op zondag 7 oktober op de volgende manier: 

  

Van 11.00 – 13.00 uur is er tijd om nog wat te werken en rond te kijken in de tuin, elkaar te ont-
moeten en natuurlijk is er koffie, thee en koek. 

Rond 13.00 uur gaan we met elkaar lunchen en proosten op de mooie oogst van dit jaar. 

  

We vragen iedereen die aanschuift bij de lunch om iets te eten mee te nemen. 

Het is leuk als dat uit de buurtuin komt. Kom dus gerust de woensdag of zondag voorafgaande 
aan het oogstfeest langs om groentes uit de tuin te halen. Er is nog genoeg, zoals pompoen, 
wortel, biet, spinazie, snijbiet, sla, andijvie, rode kool en savooiekool. 

  

Heb je geen tijd om iets te maken maar wil je wel gezellig mee lunchen dan kan dat ook. 

Doe dan gewoon een bijdrage in onze spaarpot. 

  

Dit jaar geen kraampjes maar wél een fraaie oogsttafel met groentes uit de tuin en zelfgemaakte 
jam. 

  

Iedereen is van harte welkom, het is wel fijn als je even doorgeeft of je komt. 

Dat kan op facebook: ‘buurttuinwilgenes’ of telefonisch naar Esther: 06 12151865 

  

Gezonde groeten van de buurtuin Wilg en Es! 
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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. zich inschrijft als lid van de vereniging  
 b. zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of voor een evenement, of een andere activiteit die de               
  Vereniging aanbiedt; 
 c. 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. 
 a. Naam; 
 b.   Voornaam    Voorletters; 
 c. Adres; 
 d. E-mailadres; 
 e. Telefoonnummer; 
 f. Leeftijd: 
 g. Geslacht: 
 h. Bankrekeningnummer; 
 i. Tijdens activiteiten gemaakte foto’s. 
 j. In het boekjaar volgend op opzegging van het lidmaatschap worden al deze gegevens     
  verwijderd. 
 
1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om: 
 a. verzoeken van u in behandeling te nemen: 
 b. u in te schrijven voor deelname aan een evenement of een andere activiteit van c.q. namens 
  de Vereniging: 
 c. de dienstverlening aan u te verbeteren; 
 d. de contributie te innen; 
 e. de website of de nieuwsbrief van de Vereniging te optimaliseren; 
 f. contact met u op te nemen of te onderhouden; 
 g. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen; 
 h. foto’s te publiceren in de nieuwsbrief of op de website. 
 
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR 
  U kunt contact opnemen per e-mail aan het secretariaat rudi.hogeboom@gmail.com voor:  
 a: meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt; 
 b: vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring; 
 c: inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt; 
 d: 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. 
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens          
 te beveiligen. 
3.3 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. 
 
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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Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 

Zwanenburg Cultureel Centrum “De Olm“    

Zondag 21 oktober 2018, zaal open 13.30 aanvang 14.00 uur 

De entreeprijs bedraagt € 5,00 en is inclusief een kopje koffie. 

Prachtige tonen van zangeres Emma Brown met pianist Han Louis Meijer 

Emma Brown is afgestudeerd aan de University of Cambridge en het                                                   

Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 

Han Louis Meijer treedt op als concertpianist en begeleider. 

Hij begeleide tijdens de masterclass van Elisabeth Schwarzkopf 

en werkte als assistent-dirigent bij de Nederlandse Opera. 

Emma en Han Louis zullen een programma presenteren dat een 

mix is van nostalgie en herdenkingsliederen in de Britse  traditie. 

Zij zullen onder andere liederen van Vera Lynn,                 

Marléne Dietrich, Aafje Heynes en vroeg 20e eeuwse 

“Prom” liederen ten gehore brengen. 

Echt een middag om niet te missen. 

Wij willen u nogmaals uitleggen hoe vier het Leven werkt. 

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 actviteiten bij u in de  
 regio. 

• - U kunt zich per arrangement inschrijven. Een arrangement bestaat uit entreebewijs,                   
 2 consumpties, begeleiding en vervoer. Wij reserveren de beste plaatsen voor u. 

• - 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. 
• Door hieronder de vier cijfers van uw postcode in te vullen, ziet u de voorstellingen die worden 

aangeboden bij u in de buurt. 

• De Gastvrouwen die u begeleiden en rijden, komen uit Zwanenburg. Zij halen u thuis op, gaan 

met u mee naar het theater, blijven de hele voorstelling bij u en brengen u na afloop weer thuis. 
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                                  Koos de Vries 

 

 

 

 

In God’s ogen is elk mens van onschatbare waarde. De zorg voor elkaar behoort daarom tot de 

verantwoordelijkheid van ieder mens. De overheid heeft als taak om een ‘schild voor de 

zwakken’ te zijn. Dit spitst zich met name toe op een aantal kwetsbare groepen in onze 

samenleving, waaronder ouderen. De ChristenUnie-SGP wil zich daarom met name inzetten 

voor deze mensen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 

Het eerste speerpunt hierbij is het aantrekkelijker maken van het werken tot de AOW leeftijd, 

het stimuleren van leeftijdsbewust beleid en het terugdringen van de (langdurige) werkloosheid 

onder 55-plussers. 

 

Het tweede speerpunt betreft ouderen met een migratieachtergrond. Zij zijn een kwetsbare 

groep, die bovendien een beperkt beroep doet op sociale- en welzijnsvoorzieningen. Hier ligt 

een belangrijke opdracht voor de gemeente. 

 

Wij richten ons ouderenbeleid erop om u volwaardig aan de samenleving te laten deelnemen. 

Ook vinden wij het belangrijk dat u (desgewenst) zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. 

Dat vergt verdere ontwikkeling van huisvesting met veel voorzieningen, het liefst in de 

omgeving van een zorgcentrum. Veiligheid en maatschappelijk nut is belangrijk voor u. De 

maatschappelijke participatie is een speerpunt van ons ouderenbeleid. Wij willen 

ouderenorganisaties uitnodigen om advies te geven over het welzijnsbeleid voor ouderen. 
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Proef afsluiting autoverkeer Zwanenburgerdijk 

De Zwanenburgerdijk in Zwanenburg is een van de drukste stukken van de Ringdijk in de   
gemeente Haarlemmermeer, met ongeveer 5500 auto’s per dag. Daar zijn veel klachten over, 
vooral over het vrachtverkeer dat over de dijk gaat. Om de Zwanenburgerdijk aantrekkelijker 
en leefbaarder te maken heeft de gemeente een plan gemaakt voor een afsluiting van de dijk 
voor doorgaand autoverkeer. 

Tijdens een inloopbijeenkomst op 16 juli in De Olm in Zwanenburg hebben medewerkers van 
de gemeente het plan toegelicht. Om te kijken of het afsluiten werkt, komt er eerst een     
proef-afsluiting van twee maanden op de Zwanenburgerdijk, tussen de Kerkhoflaan en de  
Lindenlaan. 

 

Veel vragen. 

Veel van de meer dan 100 Zwanenburgers die naar de bijeenkomst kwamen, vragen zich af 
of het wel goed gaat als er geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk is op de dijk. Wordt 
het niet veel drukker in de omliggende straten? Gaat het vrachtverkeer zich niet door kleine 
straten wurmen? Waar blijft al dat verkeer dat nu over de dijk rijdt? 
  
Het antwoord van de gemeente is gebaseerd op een verkeersmodel. Volgens de berekening 
van dat model gaat veel van het doorgaande verkeer dat niet in Zwanenburg hoeft te zijn, een 
andere weg nemen, dus niet door het dorp. Tegelijkertijd maakt het model niet heel duidelijk 
hoe het verkeer gaat rijden dat wel Zwanenburg als bestemming heeft. De proef moet uitwij-
zen hoe het in de praktijk gaat. Tijdens de proef staan overal borden om het verkeer op tijd 
om te leiden. Ook komen er, waar dat nodig is verkeersregelaars, onder andere bij de Linden-
laan, de Kerkhoflaan en de Domineeslaan. Mensen zullen tijdens de proef aan de nieuwe   
situatie moeten wennen, dat heeft tijd nodig. Daarom zal de gemeente de situatie goed in de 
gaten houden. Het autoverkeer tijdens de proef wordt in veel straten gemeten. 
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Teylers Museum organiseert in het najaar van 2018 een grote tentoonstelling over Leonardo da Vinci. 
Na spraakmakende exposities over Michelangelo (2005) en Rafaël (2012) in het museum is het nu de 
beurt aan de meest veelzijdige en beroemdste kunstenaar uit de Renaissance. 

Twee jaar geleden is Teylers Museum begonnen met het realiseren van een oude droom: de eerste 
grote Nederlandse tentoonstelling van echte tekeningen van Da Vinci. Leonardo’s werk is verspreid 
over musea over de hele wereld en het is niet gemakkelijk om het in bruikleen te krijgen.                      
De tentoonstelling vindt plaats van 5 oktober 2018 t/m 6 januari 2019. 

Karakter en emotie 

Leonardo da Vinci (1452-1519), de Renaissance-kunstenaar, was een van de eersten die zich           
bezighield met de expressie van emoties. Dat is niet alleen zichtbaar in een schilderij als de Mona Lisa, 
maar ook in Leonardo’s vele schetsen en tekeningen. In 2019 is het vijfhonderd jaar geleden dat       
Leonardo is overleden en zullen overal ter wereld tentoonstellingen worden georganiseerd.               
Teylers Museum geeft de aftrap. Met zo’n 30 tekeningen van de meester en evenveel werken van tijd-
genoten wordt duidelijk hoe ver Leonardo zijn tijd vooruit was.  

Bruiklenen 

Bruiklenen zijn onder meer afkomstig uit de verzamelingen van de koningin van Engeland, het          
Magyar Nemzeti Múzeum in Boedapest, de Albertina in Wenen, het Louvre, en vele andere instellingen. 
In totaal verwacht  het museum enkele tientallen tekeningen van Leonardo zelf en een aantal werken 
van zijn navolgers tentoon te stellen. Het Laatste Avondmaal kan als fresco uiteraard niet reizen, maar 
zal op een zeer bijzondere wijze op origineel formaat aanwezig zijn op de tentoonstelling.                  
Teylers Museum pakt uit met een once-in-a-lifetime tentoonstelling met 33 originele tekeningen van de 
grootste kunstenaar uit de Renaissance: Leonardo da Vinci (1452-1519).  
Het is het eerste grote overzicht ooit van originele kunstwerken van Da Vinci in Nederland.                  
Uit wereldberoemde collecties komen zijn getekende portretten én tientallen werken van tijdgenoten 
naar Haarlem.De immense veelzijdigheid en het unieke talent van Leonardo manifesteren zich in      
uiteenlopend werk: van een prachtige Mona Lisa-achtige dame tot krachtige krijgers in het heetst van 
de strijd. In de karikaturale schetsen uit de collectie van de Britse Koningin zie je hoe de grootmeester 
de meest bizarre types onderzoekt. In 2019 wordt de 500e sterfdag van Leonardo herdacht.              
Teylers trapt de jubileumfestiviteiten af met een tentoonstelling die je niet mag missen. 

Voor meer informatie over deze tentoonstelling kunt u bellen met Jan van der Lugt 020-4976216 

 

Teylers Museum 
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www.zegstroografmonumenten.nl 
   Kuyperlaan 26 - 28 1161 XN Zwanenburg 

    Tel : 020 - 4977101  email : info@zegstroo.nl 

Alg. graven 
Familie graven 

Urn graven 

Sierurnen 
Tekst bijzetten 

Onderhoud 

 

http://www.zegstroografmonumenten.nl
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De septemberpuzzel is gewonnen door: Mvr Jansen IJweg Zwanenburg 

 Puzzel oktober 2018    

 Plaats het juiste woord ertussen, zodat beiden een 

 goed woord vormen: Sherrykuur  - kuuroord 

        

1   Sherry     oord 

2   Spuit     vrij 

3   Wikkel     lengte 

4   Apen     blok 

5   Hotel     scherm 

6   Af     ster 

7   Anijs     beker 

8   Stop     kunst 

9   Schaats     in 

10   Fiets     strip 

11   Auto    dier 

12   Spits     raap 

13   Af     aard 

14   Aard     moes 

15   Wekker     stilte 

16   Pa     ver 

17   Deur     etage 

18   Kost     den 

19   Rem     loos 

20   Pop     zaal 

21   Nasi     kon 

22   Mokka     schep 

23   Schip     land 

24   Ge     blik 

25   Olijf     man 

26   Para     dij 

27   Polo     reclame 

28   Vier     aal 

29   Spa     raam 

30   Pest     stuk 

Puzzel inleveren vóór 20 oktober 2018 in onze brievenbus in De Olm 

Naam          Adres 


