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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 

 DECEMBER 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 

Januari 2019 geen maanblad  

Ons volgende maanblad komt op maandag  

4 februari 2019 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 
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De zorgpremies zijn weer bekend 
 

Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg heeft een overeenkomst met Zorg en Zekerheid en 
alle leden kunnen dan ook gebruik maken van onze collectiviteitkorting van 7%. 

Inlichtingen 06-16287873. 

 

Op vrijdag 14 december zal er in de bibliotheek Olmenlaan 139 een               

gezellige muzikale theatervoorstelling, speciaal voor senioren, gehouden    

worden  met de titel “Terug in de Tijd”. Aanvang 15.30 uur en het duurt tot 

16.40 uur. Entree is gratis en u wordt ontvangen met koffie, thee en koekjes.                           

U bent van harte welkom!  

 

Een belangrijke mededeling van onze                  
penningmeester  
Zoals vorige jaren incasseren wij in januari weer de jaarlijkse 
contributie. 
 
Mocht u op een andere wijze willen betalen, geeft u dit dan voor 
15 december door aan onze penningmeester om dubbele betalingen    
te voorkomen. 
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WIJ WENSEN AL ONZE LEDEN een  

 

EN EEN 

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

Snertdag,  

Mijn man en ik zijn zondag 25 november naar de snertdag geweest en 
hebben dit als heel leuk en gezellig ervaren. Dit was geen Snertmiddag 
maar, een hele leuke middag.  

Muziek was goed, soep en drankjes waren geweldig.  

Zelfs Sinterklaas was leuk. 

Onze dank gaat ook uit naar de inzet van al die vrijwilligers. 

We hebben daar met bewondering naar gekeken.     

 

Zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hennie en Winnie Jansen  

Eikenlaan 60 Zwanenburg 
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Snertdag afgelopen 25 november was weer een succes . 

120 leden genoten van de muziek en als verrassing kwam sinterklaas en zijn pieten ook nog 

langs. 
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De Notenkraker - Kiev Ballet 
Datum: 16-dec-18 

  
Tijdstip: 20:15 uur 

Locatie: De Meerse,, Hoofddorp 

Prijs: € 46,50 

Pracht en praal, cadeautjes, poppen die rond middernacht tot leven komen... Met zijn choreografie van                  

De Notenkraker laat Radu Poklitaru een sprookje zien. Een sprookje waarin Clara mijmert over liefde en geluk en 
droomt over meneer en mevrouw Stahlbaum die veranderen in Muizenkoning en Muizenkoningin, en over haar lie-
velingspop De Notenkraker die haar peetvader Drosselmeyer voor haar heeft gemaakt. Alles blijkt nét anders dan 
het in eerste instantie lijkt.  

Charley, de komische musical - Jon van Eerd, Vera Mann e.a. 

Datum: 13-dec-18 

  Tijdstip: 20:15 uur 

Locatie: De Meerse, Hoofddorp 
Prijs: € 54,50 

Als de butler Charley (Jon van Eerd) gedwongen wordt zich voor te doen als een charmante 
tante om twee jonge verliefde stellen uit de brand te helpen, komt hij er al snel achter dat hij niet 
echt voor vrouw in de wieg is gelegd. Jon van Eerd, de meester van de lach, combineert dwaze 
verwikkelingen en gekke kapriolen met dolkomische en ook prachtige shownummers (live or-
kest)! U zult het theater schaterend  verlaten en de liedjes nog lang in uw hoofd meezingen.  

Zomaar twee voorstellingen uit het uitgebreide programma. 
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Hendrik Groen versus de 100-jarige man 

Het dagboek van Hendrik Groen kent u waarschijnlijk wel van de tv serie die Omroep Max uitzond 

in 2017 en begin 2018. Deze serie is gebaseerd op de boeken Pogingen iets van het Leven te     

maken (Het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83 ¼ jaar) en Zolang er leven is (Het nieuwe   

geheime dagboek van Hendrik Groen, 85 jaar) van Uitgeverij Meulenhoff. Een tweede tv serie is 

overigens in de maak. Het duurde even voor bekend werd welke schrijver er achter deze boeken 

zat. Hendrik Groen zelf blijkt een fictief persoon, in het leven geroepen door Peter de Smet. Deze 

schrijver blijft echter liever uit de publiciteit. Zowel in 2016 als in 2018 won Hendrik Groen de NS 

Publieksprijs. Dit is de enige boekenprijs in Nederland waarvan de uitslag geheel in handen is van 

de lezers. Dit geeft maar aan hoe populair deze “bejaarde” is! 

   

 

 

 

 

                                                                             

In zijn dagboeken schrijft Hendrik over het wel en wee in het verzorgingstehuis waar hij woont in 

Amsterdam-Noord. Samen met een paar andere bewoners richt hij de Oud Maar Niet Dood club 

(Omanido) op en beleven ze samen grappige, hilarische maar ook ontroerende momenten die voor 

leeftijdgenoten waarschijnlijk zeer herkenbaar zijn. 

Men zegt dat iedereen, dus ook boekpersonages, een dubbelganger heeft. Voor Hendrik Groen 

kunt u die vinden in de persoon van Allan Karlsson. Deze krasse 100 – jarige speelt de hoofdrol in 

twee boeken van de Zweedse schrijver Jonas Jonasson met enorm lange titels: De 100-jarige man 

die uit het raam klom en verdween en De 100-jarige man die terugkwam om de wereld te redden 

uitgegeven door Uitgeverij AtlasContact. 

                                                                              

 

 

 

 

 

In het eerste deel stapt Allan op zijn 100e verjaardag uit het raam van zijn kamer in een verzor-

gingshuis en maakt een rondreis door Zweden waarin er allerlei zonderlinge zaken gebeuren en 

vreemde mensen op zijn pad komen. In het tweede deel maakt hij zelfs een wereldreis en komt hij 

belangrijke mensen als Angela Merkel, Donald Trump en Kim Jong-un (leider van Noord Korea) 

tegen op zijn pad. Daar waar Hendrik Groen het allemaal iets serieuzer brengt, is de 100-jarige man 

echt een grapjas en ook nog iemand die zich uit allerlei hachelijke situaties weet te redden. 

Alle genoemde boeken zijn ook te leen bij de bibliotheek. Ik wens u weer veel leesplezier! 
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‘Muziekmaken is op alle denkbare fronten levensbevorderend’ (E. Scherder). 

Muziek speelt bij veel personen een grote rol in het leven. Achtergrondmuziek in 

huis, muziek op de telefoon terwijl je wacht op de bus, of muziek wanneer je in de 

disco staat en waar je goed op kunt dansen. Het luisteren naar muziek en zelf  

muziek maken zorgt voor ontspanning, opwinding of tranen; emotie dus.Muziek 

komt binnen in het emotiegebied in de hersenen, dat vlak bij de motorisch        

gebieden ligt (centraal in de hersenen). Zodra je emotie voelt bij muziek,           

stimuleert dat tegelijkertijd het motorische gebied waardoor je de neiging krijgt om 

mee te bewegen. De emotie die voelbaar is bij de muziek, brengt ook een         

autonome reactie teweeg (zelfsturend). Het is niet alleen de emotie die je voelt, 

maar het brengt daadwerkelijk een rilling door het lichaam. Dit wordt veroorzaakt 

door een gebied dat verder weg ligt van het emotiegebied, namelijk het voorste gebied van de hersenen. Dit 

frontale gebied van de hersenen is het     startpunt van veel functiesystemen die van voor naar achteren    

lopen in de hersenen. Je kunt deze verschillende functiegebieden niet los zien van elkaar, ze communiceren 

samen. Uit onderzoek is gebleken dat muziek een geweldige prikkel is voor het brein om deze verbindingen 

en de verbindingen tussen de twee hersenhelften te vergroten. Wanneer de verbindingsbalk tussen de      

hersenhelften  beter ontwikkeld is, kunnen de helften beter op elkaar reageren en samenwerken. Bijvoorbeeld 

als je emotioneel iets heel graag wilt (de ene hersenhelft), dan zit er altijd nog een ‘rem’ op die erover nadenkt 

of het wel een goed idee is (de andere hersenhelft). 

Een muziekprikkel stimuleert de lange afstandsbanen tussen de hersengebieden en is daarom heel belangrijk 

voor de ontwikkeling van het empathisch vermogen (E. Scherder). 

De verbinding van de functiesystemen in de hersenen, gestimuleerd door muziek, zorgen ervoor dat je      

gemoedstoestand kan veranderen. Muziek kan bijdragen aan je mentale gesteldheid en heeft een positief 

effect op hoe je je voelt en op je creativiteit. 

Muziek maken of muziek luisteren heeft vele positieve effecten op de hersenen en daardoor op de             

gezondheid. Het zorgt voor betere verbindingen van functiegebieden waardoor er een betere communicatie 

tussen die gebieden is. Het gevolg; een groter empathisch vermogen, het maakt je creatiever en het kan   

zorgen voor meer ontspanning. Een verrijking van de hersenen, een verrijking voor je leven. Pak dus snel je 

oordopjes of koptelefoon en luister vaker even je favoriete muziek of kruip wat vaker achter de piano! 

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

WILT U VOOR HET SENIORENVERVOER ALS  U DAT        

NODIG HEEFT 2 DAGEN VANTEVOREN BELLEN.  

SPREEK U BOODSCHAP NIET IN WANT DEZE WORD NIET 

AFGELUISTERD. 

U MOET DE HEREN MULDER OF V.D. BERG ZELF  AAN DE 

LIJN GEHAD HEBBEN. 
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Nieuwe leden november 
 

Mvr  Koelmeyer Zwanenburg Dhr  Koelmeyer Zwanenburg 

Mvr  Alzamora Zwanenburg Dhr  Alzamora Zwanenburg 

Dhr  Franken Zwanenburg Mvr  Petrus Zwanenburg 

Dhr de Wit Halfweg Mvr de Wit-van de Vis Halfweg 

Scootmobielen zijn momenteel niet veilig genoeg en moeten zo snel 
mogelijk worden aangepast om het aantal zware ongevallen te       
verminderen, stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek         
Verkeersveiligheid (SWOV) op basis van onderzoek. 

De SWOV deed onderzoek naar 35 ernstige ongelukken met de             
elektrische voertuigen, schrijft onder meer de NOS. Daarvan hadden     
negen ongelukken een dodelijke afloop. 

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het 
aantal verkeersdoden onder scootmobielrijders tussen 2010 en 2015    
verdubbeld: van 19 naar 41. In 2016 in 2017 waren er respectievelijk 38 
en 25 verkeersdoden onder gebruikers van gemotoriseerde                   
gehandicaptenvoertuigen, zoals de scootmobiel. 

In het rapport van de SWOV, dat woensdag gepubliceerd wordt, worden een aantal onveiligheden     
uiteengezet. Ten eerste blijkt dat bestuurders in gevaarlijke situaties snel de gashendel op het stuur   
inknijpen, terwijl die juist moet worden losgelaten om te stoppen. De SWOV pleit daarom voor een   
aparte rem op het voertuig. 

Scootmobiel is niet stabiel genoeg 

Ook blijkt uit het onderzoek dat de scootmobiel niet stabiel genoeg is. De elektrische voertuigen raken 
snel uit balans, wanneer de weg niet effen is of obstakels bevat. Dit kan ook gebeuren bij abrupte en 
grote stuurbewegingen, bijvoorbeeld als een bestuurder voor een ander voertuig of andere persoon 
moet uitwijken. 

De SWOV wil verder dat fietspaden worden verbreed en dat de stoepranden ernaast worden verwijderd. 
Bovendien zouden zichtbare oversteekplekken en het beter afstemmen van verkeerslichten op de snel-
heid van de voertuigen tot een daling van het aantal ongelukken kunnen leiden. 

bron: NU.nl/ANP  

https://nos.nl/artikel/2260163-scootmobielen-moeten-veiliger-en-stabieler-worden.html
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29 december 2018 

MUZIEKMIDDAG 

Met Eensgezindheid en 

The Midway Joy Singers 

Tabee! HenS Feestweekend 

14.00-17.00 uur: Muziekmiddag met muziekvereniging ‘Eensgezindheid’ en ‘The Midway Joy Singers’. 

Een muzikale rondreis door de historie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

Kaarten te bestellen bij: 

• ‘De Stoep’, Liedeweg 50 Haarlemmerliede, tijdens evenementen in de ‘De Stoep’. 

• Dorpscentrum, Ringweg 36 Spaarndam, tijdens openingstijden. 

• Bejaardencentrum Eigen Haard, Sparrenlaan 1 Zwanenburg. 

• Maandag 17 december van 10.00 – 11.00 uur. Kaarten kunt u ophalen in Eigenhaard. 

 

21.00 - 01.00 uur: Eindfeest met DJ’s Tim en Faab voor alle inwoners van 18+. 

Samen met je vrienden uit het dorp dansen, zingen en herinneringen ophalen op de muziek van toen en nu.   

Dit feest is voor inwoners (18+) uit de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  

 

Locatie: de  Middenfabriek van SugarCity in Halfweg 

Email: tabee@haarlemmerliede.nl 

Info/tickets:  www.haarlemmerliede.nl/tabee 

 

 

Het is een exclusieve middag voor de inwoners van de gemeente  

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

De seniorenvereniging heeft 103 leden in Halfweg dus u heeft allen recht  

op een kaartje. 
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kerstbingo  woensdag 12 december is VOl  

wordt gehouden in  de kantine van de                          

voetbalvereniging Zwanenburg                                       

aan de populierenlaan 

zaal open 13.00 uur,aanvang 13.30 uur, einde 17.00 uur 

 Helaas, de Kerstbingo is vol,120 personen was het maximum wat wij konden plaatsen 

We beginnen de middag met een kopje koffie of thee, daarna spelen we 3 rondjes bingo met              

natuurlijk weer prachtige prijzen en hebben een grote kerstloterij. 

 Natuurlijk ontbreken de drankjes en de hapjes niet.  

Wij eindigen deze kerstbingo met voor een ieder een patatje met kroket of wat anders.  

U betaald alleen voor de bingo en de loterij.  
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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 
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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 

 

 

DECEMBER 

Mvr   Potgieter 95 

Mvr   Stam-van Egmond 92 

Mvr   Otten-Spijker 88 

Mvr   Kraan-van Dijk 87 

Mvr   Rozenburg 85 

Mvr   Hendriks-Kramer 87 

Mvr   Uitermarkt-Berg 87 

Mvr   Daniels-Hoogduin 98 

Mvr v.d Meer-Vuist 88 

Mvr   Venema-Lustenbergen 87 

Mvr van  Wieringen van Groningen 87 

 

BINGO 2019 
Zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur 

Woensdag  9 januari 2019  

Woensdag  13 februari 2019 

Woensdag 13 maart 2019 
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Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 

Zwanenburg Cultureel Centrum “De Olm.    

Zondag 23 december 2018, zaal open 13.30 aanvang 14.00 uur. 

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

Koor Voci Vivaci met een feestelijk kerstconcert  

Voor het Zondagmiddagpodium geeft projectkoor Voci Vivaci een sfeervol kerstconcert.                     

Dit enthousiaste koor onder leiding van dirigent Peter Ouwerkerk is in 2012 opgericht rond een aantal 

zangstudenten van de Haarlemmermeerse muziekschool. Iedere acht maanden start het koor een 

nieuw project met een bepaald thema waaraan ongeveer 25 zangers hun medewerking verlenen. Op 

het programma staan prachtige nationale en internationale kerstliederen. En vanzelfsprekend nodigt 

onze dirigent u van harte uit verschillende daarvan mee te zingen!                                                     

Dat geeft een feestelijke opmaat voor een mooie kerst!  
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Maandag 19 november 2018, om 13.00 

uur, startte de bouw van het nieuwe 

dorpshuis in Zwanenburg met een     

ontvangst in Cultureel Centrum De Olm. 

Om 13.30 uur begaf het  gezelschap 

zich naar de bouwlocatie waar ca.150 

inwoners al aanwezig waren om het 

slaan van de eerste paal mee te maken.                           

De wethouders Adam Elzakalai en    

Marjolein Steffens-van de Water hebben 

samen met de voorzitter van SLS,  

Bernt Schneiders, de voorzitter van de 

dorpsraad, Peter Vreeswijk en Piet van 

Schaik, als vertegenwoordiger van    

“De Olm” en kinderen van basisschool 

De Kameleon de eerste paal geslagen.  
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Ja ik word lid van de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg 

De contributie bedraagt in 2019 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. 
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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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Puzzel December 2018 
Het is de bedoeling dat u deze zin ontcijfert, door de letters 2 plaatsen te verschuiven 

B.v.  De A wordt een C, de B wordt een D, en de E wordt G enz. enz. enz. 

Dan komt er vanzelf een goede nederlandse zin uit.  Veel succes ! 

                                                              

u g h   u c l q c l   s    c c l  e c x c j j g e c         

                                                              

                                                              

                                                              

b c a c k z c p k y y l b   k c r   d y k g j g c   c l       

                                                              

                                                              

t p g c l b c l  k c r     b c     q g l r   c l   i c p q r 

                                                              

                                                              

c l     m s b   c l   l g c s u                               

                                                              

                                                              

Naam: 

Adres: 
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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

