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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. 
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Nieuwe leden DECEMBER 2018 

JANUARI 2019 
 

Een nieuw jaar, we zijn al weer een maand verder, maar toch     

willem wij alle leden nog een gezond en voorspoedig 2019          

toewensen. 

  

 

 

De Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaf voor haar inwoners een laatste feest in de       

suikerfabriek op zaterdag 29 december 2018. 

Het feest werd muzikaal opgeluisterd door Eensgezindheid en de Midway Joy Singers met voor de vele 

bezoekers oude foto’s op de schermen van Halfweg en Spaarndam. 

 

Mevrouw de Muinck als oudste 

inwoonster van de gemeente 

Haarlemmerliede en           

Spaarnwoude werd in het       

zonnetje gezet en kreeg van bur-

gemeester Heiliegers een foto-

boek van de gemeente           

overhandigd. 

 

 

 

 

 

Foto Peter Vreeswijk 

Inmiddels is Haarlemmerliede en Spaarnwoude gemeente Haarlemmermeer. 

 

 

Mvr   Snijders-van Steenis Zwanenburg Dhr   Holt Amsterdam 

Dhr  v.d Wal Zwanenburg Dhr   Vorstermans Zwanenburg 

Mvr   Sloot-Sprenkels Zwanenburg Dhr    Bouwknegt Halfweg 

Mvr   Bouwknegt-v.d.Lustgraaf Halfweg Dhr   Edens Zwanenburg 

Mvr    Edens Zwanenburg  Mvr  v.d Berg Zwanenburg 

Mvr  van Kruiselberg Halfweg  Mvr   Luising-Maliepaard  Zwanenburg 

Mvr   Leibbrand-Verdouw Halfweg  Dhr   Luising  Zwanenburg 
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Voorjaarsfeest zondag 31 maart in De Olm  

Zaal open 12.30 uur aanvang 13.00 uur. 

Inschrijven:  Maandag 25 februari van 10.00 uur tot 11.00 uur in Eigen Haard of 

    Maandag 4 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur in Eigen Haard.  

Kosten p.p. € 15.00 indien u niet kunt, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. 

Natuurlijk wordt er weer gegeten en zijn er gratis consumpties. 

Onze koks zijn alweer druk bezig om een mooi menu samen te stellen. 

Wij hebben een zangeres uitgenodigd die vele liedjes ten gehore zal brengen, dus niet alleen 

Amsterdamse. 

Naast haar unieke, krachtige stem heeft Sandra de gave om haar publiek van het begin tot het einde van een    
optreden te boeien.  

Allerlei landen worden bezocht en bezongen!  

Verschillende genres komen voorbij: Country, rock ’n roll, Indische liedjes, prachtige evergreens en heerlijke     
meezingers. 
Uiteraard gaat het om liedjes die grotendeels bekend zijn. Ook nodigen sommige nummers uit, om even ouderwets 
te dansen.  

Een heel interactief gebeuren met allemaal bekende liedjes. Er wordt veel gelachen, maar ook de gevoelige snaar 
wordt geraakt. Voor bijna ieder evenement heeft Sandra een hartstikke leuk en breed meertalig repertoire. Deze 
Seniorenshow 60+ varieert van mooie gevoelige songs tot swingende dansmuziek van de jaren 60 tot heden, van 
Nederlandstalige meezingers, Spaanse latin songs tot de populaire songs van nu, van                                          
o.a. Adele en Ilse DeLange. 

Ons najaarsfeest is op zondag 15 september met o.a 

Het optreden van: 

Ronnie Tober 

Willeke D’ Estell 

Erwin Fillee 

In ons blad van maart hierover meer. 
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De Seniorenvereniging gaat weer terug met de grote activiteiten naar “De Olm”. 

In de afgelopen maand wij een positief gesprek gehad met het bestuur- en de beheerder                     
van “De Olm”. 

De reden van ons vertrek toen was, de zaalhuurprijzen, deze zijn naar tevredenheid van beide          
besturen opgelost en kunnen wij weer verder gaan met onze prettige samenwerking. 

Ook is er een oplossing gevonden voor de Paasbingo en de Kerstbingo deze worden ook gehouden in 
de grote zaal van de ”De Olm” en wel op woensdagmiddag 10 april en woensdagmiddag 11 december. 

Dus zijn wij nu met onze bingo elke 2de woensdag van de maand in “De Olm”. 

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

 De Penningmeester heeft eind januari alle automatische  

incasso’s geïnd. 

De leden die nog niet betaald hebben worden gebeld of we gaan 
even langs om het alsnog te regelen. 

 

Onze jaarvergadering is op donderdag 25 april in “De Olm”. 

 

 

 

 

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

Ons ledenaantal blijft maar groeien maar we halen steeds net niet de 700. 

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

Personen die gebruik maken van het seniorenvervoer vinden soms het bedrag van € 2,00  

te weinig.  

Het bestuur is van mening dit bedrag niet te verhogen maar vindt u dit te laag en bent u zeer tevreden  

dan kunt u altijd wat meer geven. 
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We gaan ook dit jaar weer met de bus weg en hebben 4 prachtige tochten uitgezocht. 

Maar eerst over de afgelopen kerstreis. Helaas kwam een van de deelnemers te laat bij de bus 
waarna Willem en de chauffeur op zoek gingen. Gelukkig na één uur waren ze gevonden en kon de 
bus vertrekken naar het restaurant voor het diner. 

Wat wij hiervan geleerd hebben is:  

Dat als u meegaat men moet zorgen voor een telefoonnummer van een achterblijver. 

Is dat niet bij ons bekend,dan zijn wij genoodzaakt u niet in te schrijven voor een busreis. 

Neem ook a.u.b. uw medicijnkaart mee. 

Wij zullen als bestuur hier streng op toezien.  

 

Onze eerste busreis gaat naar: TEXEL OP WOENSDAG 1 MEI 

Texel heeft een veelzijdig landschap, dat mooi is in 
alle seizoenen, schilderachtige dorpjes, natuur, frisse 
lucht en ruimte. Wie eenmaal voor de charmes van 
dit 25 km lange en 8 km brede eiland is gevallen, 
komt terug.  

Onder leiding van een geboren en getogen Texelse 
gids gaat u dit eiland met een touringcar verkennen. 
Zij vertelt u op komische wijze verhalen en          
anekdotes over de bewoners van Texel en laat de 
mooiste plekjes zien. 

De dag start met koffie/thee en gebak in de          
omgeving van Schagen.  

In Den Helder gaat de touringcar aan boord van één 
van de boten van Teso. 

Na een vaart van ongeveer 20 minuten arriveert u in 
de haven van Texel.  

De gids staat u al op te wachten. 

Zij maakt met u een rondtoer over Texel. Rondom lunchtijd wordt er gestopt bij een Texels restaurant 

waar men een koffietafel met kroket serveert. 

De gids neemt u na de lunch via een mooie route mee naar het bekende plaatsje “De  Koog” voor  

een korte stop om het dorpje te bekijken of een drankje te gebruiken. Later in de middag neemt de gids 

afscheid en keert u weer terug naar het Noord-Hollandse vaste land. 

 

Vertrek:  Woensdag 1 mei  bij “De Olm” 

Vertrektijd:  8.15 uur 

Thuiskomst: 19.00 uur 

Kosten p.p:  € 50,00 

Niet vergeten: bij inschrijving telefoonnummer achterblijver 

Niet vergeten:  indien van toepassing medicijnenkaart 

Inschrijven:  Willem Tavenier telefoon:020-4972209 
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Wapen met leeuw, 
graan en water 
Dit is hem dan:                                    
Het nieuwe gemeentewapen.                    
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude vormen vanaf            
1 januari 2019 een nieuwe gemeente 
mét een nieuw wapen. Elementen van 
de oude wapens komen hierin terug. 
De koning heeft het wapen vorige 
maand officieel goedgekeurd.           
Burgemeester Onno Hoes onthulde 
het wapen op feestelijke wijze tijdens 
de raadsvergadering. 
Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuw    
gemeentewapen,vinden beide fusiepartners. 
De leeuw van Haarlemmerliede en          
Spaarnwoude en de graanhalmen en het water 
van Haarlemmermeer zijn hierin elegant       
samengebracht. De ‘oude’ wapens hebben    

beiden een blauwe achtergrond en een zogeheten gravenkroon (een kroon met 
drie bladeren en twee parels). Ook die zijn in het nieuwe wapen terug te vinden. 

Leeuw met rode nagels 

Veel wapens in Nederland hebben een afbeelding van een leeuw. De leeuw van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude is terug te voeren op de wapens van de heren 
van Spaarnwoude die hier in de middeleeuwen woonden. De leeuw is sinds 1986 
zilverkleurig met rode nagels en een rode tong. Ook werden in dat jaar de        
zilverkleurige blokjes rond de leeuw toegevoegd. De graanhalmen en het         
golvende water in het huidige wapen van Haarlemmermeer staan voor het 
(agrarische) land dat uit het vroegere meer is gewonnen. In het nieuwe wapen 
zijn de graanhalmen gebleven. Het water ook, maar dit is teruggebracht tot één 
golvende diagonale lijn. 
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Vrijdag 15 februari aanvang 17.00 uur 
Zuurkool- of Andijviestamppot en een toetje . 

  

 

Moon Kooi is 18 januari begonnen met het koken van goedkope maaltijden 

zoals stampots in “De Olm”. 

Het is de bedoeling elke 3de vrijdag van de maand gezellig samen te eten. 

We beginnen om 17.00 uur en het eindigt ongeveer 19.00 uur. 

 

De Seniorenvereniging gaat samenwerken met Moon Kooi die 

geassisteerd wordt door vrijwilligers. 

Wij horen steeds meer dat een aantal van onze leden zich 

eenzaam voelen en dat is dan een goede rede om gezellig   

samen te gaan eten in “De Olm” en                                        

indien nodig, maak gebruik van het seniorenvervoer. 

Wij steunen dit prachtige initiatief van harte. 

Vrijdag 15 februari begint onze samenwerking en    

bieden wij u voor deze eerste keer de maaltijd aan 

voor € 2,00 p.p. te betalen bij inschrijving.  

In het vervolg kosten de maaltijd € 5,00 p.p. incl. toetje 

U kunt deze keer kiezen tussen zuurkool en                

andijviestamppot. 

Al onze stampotten worden vers gekookt. 

 

 

U kunt zich opgeven woensdag 6 februari en maandag 11 februari in “De Olm”, ik zit van 

10.00 uur tot 11.00 uur in “De Olm”. 

Gegeten wordt in de koffiekamer, waar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. 

U kunt net als bij de grote feesten van de seniorenvereniging ook inschrijven per tafel. 

Natuurlijk laten wij niemand alleen aan een tafel zitten. 

Dus VOL = VOL 

Arnoud Hulst Tel: 0616287873 
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Het was weer een heel gezellig koersbaljaar met als hoogtepunt de 

uitslag. 

Alda had alles keurig verzorgd. een lekker kerstbroodje met      

roomboter en na de uitreiking kregen we allemaal een schitterende 

plant.   

Alda heel hartelijk bedankt voor je vele werk, we gaan er weer een 

mooi jaar van maken,veel koersbalplezier gewenst.   

Janny   

1 Janny Eijken                            379 10 Tinie Eerdhuizen                    236 

2 Alda Belt                              358 11 Jaap Poelgeest                    235 

3 Tilly Klootsema                   343 12 Louis Piek                       232 

4 Hennie Otten                       323 13 Wim Búch                            223 

5 Gerda Franken                        297 14 Thea Piek                             218 

6 Attie van Aalst                   272 15 Jo  Fikke                               212 

7 Annie Udo                         257 16 AnneMarie Boeser                    165 

8 Ciska Thomassen                   251 17 Lida Brusselaars                     142 

9 Tea Hartman                         248 18 Betty  Fontaine                     142 
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Dan Brown van de lage Landen                

In het nieuwe leesjaar wil ik u graag kennis laten maken met de Nederlandse thrillerschrijver   

Jeroen Windmeijer. Zijn derde thriller Het Pilgrims Fathers-complot heeft hem definitief de titel 

“Dan Brown van de Lage Landen” opgeleverd. Dan Brown kennen we van wereldberoemde titels 

als De Da Vinci Code en Inferno. Jeroen Windmeijers stijl is vergelijkbaar maar gaat vaak nog 

een stapje verder waardoor de lezer er bijna van wordt overtuigd dat zijn historische thrillers   

gebaseerd zijn op ware gebeurtenissen. Zijn derde thriller is de laatste van de zogenaamde      

Leiden-trilogie. In de eerste twee boeken hiervan maken we kennis met universiteitsdocent Peter 

de Haan. In de Bekentenissen van Petrus ontdekt Peter bij een archeologische opgraving net  

buiten Leiden iets wat de geschiedenis van de kerk volledig op zijn kop zal zetten. Het tweede 

deel Het Paulus Labybrint is al een stuk spannender en neemt de lezer mee naar een                 

ondergronds gangenstelsel onder de binnenstad van Leiden. Peter ziet zich genoodzaakt een 

vriendin het leven te redden, ook niet zonder gevaar voor zijn eigen leven. Het derde en laatste 

deel Het Pilgrims Fathers-complot neemt ons zelfs mee naar het Amerikaanse Boston in de 17e 

eeuw. We volgen een groep Pilgrims, één van de eerste groepen kolonisten die daar vanuit     

Leiden naar toe zijn gevaren. De ontdekking van een oud manuscript in de archieven van Leiden 

werpt een heel ander licht op deze groep gelovigen. 

Jeroen Windmeijer (1969) is antropoloog en tot voor kort werkzaam als godsdienstdocent op een 

middelbare school in Leiden. Maar hij durft het aan om vanaf nu als fulltime schrijver door het 

leven te gaan. We kunnen nog veel spannende historische thrillers van zijn hand verwachten! 
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Wijkteams Zwanenburg Centrum, Zwanenburg West en de Dijken bieden hulp aan huis bij de            per-

soonlijke zorg, medicatie begeleiding, compressie therapie en verdere specialistische                    ver-

pleegkundige handelingen. 

 

Ons werkgebied is in 3 wijken verdeeld, Centrum, West en de Dijken. 

 

Door onze jarenlange ervaring in uw eigen wijk, kunnen wij de thuissituatie goed inschatten en bent U in 

deskundige en betrouwbare handen. 

 

Wijkteam Zwanenburg Centrum levert zorg vanaf de Kerkhoflaan tot en met de Domineeslaan in    

Zwanenburg. 

Wijkteam Zwanenburg West levert de zorg vanaf de Domineeslaan tot en met de Heining in             

Zwanenburg. 

Wijkteam de Dijken levert de zorg vanaf de Kerkhoflaan tot en met de Lijnderdijk in Zwanenburg en 

Halfweg.  

 

Als U interesse heeft in zorg kunt U contact met ons opnemen. 

Wijkteam Zwanenburg Centrum 06-12284665    

Zwanenburgcentum@amstelringwijkzorg.nl        

Dennenlaan 114 Zwanenburg   

 

Wijkteam Zwanenburg West 06-13644215 

Zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl 

Dennenlaan 114 Zwanenburg   

Dennenlaan 114 is naast het Kruidvat, onder het afdakje door.  

 

Wijkteam de Dijken 06-43544839 

dedijken@amstelringwijkzorg.nl  

Dennenlaan 118 Zwanenburg  

 

mailto:Zwanenburgcentum@amstelringwijkzorg.nl
mailto:Zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl
mailto:dedijken@amstelringwijkzorg.nl
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Uw aangifte Inkomstenbelasting 2018 
 
In april kunt U bij ons Uw aangifte inkomstenbelasting laten invullen.  
U kunt hiervoor een afspraak maken op telefoonnummer: 0621808111 
op maandag 4 en 11 maart van 10.00 tot 11.00 uur 
 
Om in aanmerking te komen voor gratis aangifte inkomstenbelasting door de vrijwilligers 
van Seniorenvereniging Zwanenburg/Halfweg mag uw inkomen niet hoger zijn dan:  
Voor mensen zonder toeslagpartner (alleenstaanden): € 28.720  per jaar 
Voor mensen met toeslagpartner (gehuwden of samenwonenden met eigen huis) € 35.996  
per jaar 
Het vermogen niet hoger is dan €30.000 
 
Voor het aanvragen van toeslagen heeft U een aparte machtigingscode nodig 
per persoon. 
Voor huurtoeslag moet u niet vergeten om de brief van de huur mee te nemen. 
 
 
Voor het doen van de aangifte hebben wij het volgende nodig: 

Brief van de belastingdienst (als U die heeft gekregen) 
Alle jaaropgaven van inkomsten  
Alle jaaropgaven van banken met daarop alle rekeningen incl. betaal- en                 

spaarrekeningen en eventuele beleggingen 
En HEEL BELANGRIJK de brief met Machtigingscode voor de aangifte van 2018 
Alle correspondentie van de Belastingdienst over de inkomstenbelasting en de           

toeslagen 
Voor de zorgkosten alle rekeningen meenemen 

 
Helaas kunnen wij het biljet niet voor U invullen als deze machtigingscode ontbreekt. Heeft 
U hem niet per post gekregen, dan kunt U bellen naar 088 1236555 om er per persoon per 
jaar een aan te vragen. Dan wordt hij U binnen 5 werkdagen toegestuurd. Het kan dus ruim 
een week duren voor U hem in huis hebt. Hou daar svp rekening mee bij het maken van een 
afspraak. 
 
Uw invullers: 
Linda van Akkeren 
Rudi Hogeboom 

 

Wij zijn er van dit jaar vroeg bij om onder de aandacht te brengen voor het in vullen van 

uw inkomstenbelasting. 

Dit gebeurd gratis voor leden van de Seniorenvereniging. 

Vergeet niet te bellen op onderstaande dagen, daarna word u niet meer aangenomen. 

Bestuur Seniorenvereniging. 
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Wat hebben we een gezellige avond gehad!!!!! 
       
Samen met Corrie Vergouw uit Zwanenburg ben ik als (begeleider/chauffeur) naar het ballet                
"De Notenkraker" geweest in theater De Meerse in Hoofddorp. Het was voor ons de 1e keer als            
begeleidster en gast. We werden ontvangen met een kopje koffie aan een gereserveerde tafel.            
Er waren nog 4 andere dames met 2 begeleidsters, dus eerst even kennis gemaakt.  
Na het 1e deel van de voorstelling kregen we in de pauze onze bestelde consumptie en konden we    
gezellig wat babbelen.  
We genoten weer van het 2e deel en de dansers kregen terecht een langdurig applaus. 
Toen de auto's waren voor gereden kon iedereen instappen en naar huis gebracht worden. 
Omdat wij een fijne avond hebben gehad willen wij iedereen oproepen een keer mee te gaan en te    
genieten van zo'n goed georganiseerde avond. 
U kunt een boekje met de voorstellingen in de Meerse aanvragen bij Vier het leven.                             
Telefoon: 035-5245156. 
 
Petra Gravemaker 

Politie Halfweg    
verhuisd 

HALFWEG De door de Rijkspolitie in 1966 gebouwde en in gebruik genomen politiepost aan de              
Julianastraat in Halfweg is na ruim 50 jaar opgeheven. Na het vertrek van de ambtelijke organisatie van 
de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude was er ruimte vrij gekomen voor een politiepost in het        
historische gemeentehuis. 

Door deze huisvesting in het raadhuis blijft de politie zichtbaar aanwezig. Inwoners kunnen voor politie-
zaken op afspraak in het raadhuis terecht. Daarmee is het politiesteunpunt een uitbreiding van de                            
overheidsdienstverlening op deze locatie die binnenkort weer de functie van servicecentrum heeft.                    
En als het nodig is, is er sneller persoonlijk contact tussen politie en gemeente.                                                   
De politie is bereikbaar via 0900 8844 of bij spoed via 112.  

Aangifte doen kan via internet en telefoon.  
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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 

Eerste paal geheid van “De Olm” in 1967 Eerste paal geheid “Dorpshuis Zwanenburg” 2018 

Sigaren- en klompenzaak van Piet de Leeuw. 
Op de Zwanenburgerdijk hoek Dennenlaan. 
De 2 jongelui zijn Henk en Mien de Leeuw. 

Daan Verhulst met bakfiets langs de weg met zijn koopwaar. 

Hij had een zaak als drogist in de Kerkhoflaan. 

 

Februari 1956: 

Arrenslee wedstrijden op de kom bij de suikerfabriek. 

In de bioscoopjournaals zag men deze evenementen op het 

witte doek. 

Rechts op de foto de cameraman van Polygoon-Profilti. 
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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 

 

 

FEBRUARI 2019 

 

BINGO 2019 
Zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur 

Woensdag 13 februari 2019 

Woensdag 13 maart 2019 

Dhr van Scheppingen 86 

Dhr   Oldenburg 85 

Mvr   Versluys-Verkerk 94 

Dhr   Snijder 88 

Mvr   Fikke-van Keulen 87 

Mvr   Oostwouder-Bosch 85 

Mvr   Frederiks 87 

Mvr de Vijlder 86 

Mvr   Ligthart-Heddes 90 

Mvr de Haas 89 

Mvr   Smit-Visbeen 90 
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Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 

Zwanenburg Cultureel Centrum “De Olm”.    

Zondag 24 februari 2019, zaal open 13.30 aanvang 14.00 uur. 

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

Met dansgroep Lillan en Duo Noordwest naar Zweden 

Dansgroep Lillan-Amsterdam is een kleine  dansgroep die al 23 jaar gespecialiseerd is in Zweedse 

dansen. Een  typisch Zweedse dans is de polska, die oorspronkelijk (Middeleeuwen) uit Polen kwam. 

Bijna elk dorp had zijn eigen polska. Polskor

(meervoud van polska) zijn paardansen, waarbij 

paren zich in dansrichting of op de plaats      

draaiend voortbewegen. 

Zweden kent ook de ‘gammeldanser”; oftewel   

oude dansen. De dansgroep laat een aantal van 

deze gammeldansen en polskor uit verschillende 

streken van Zweden zien in prachtige orginele 

Zweedse klederdrachten. 

Tussen de bedrijven door vertellen zij het een en 

ander over de muziek, dans, kleding en                  

volksgebruiken. 

 

 

 

De muziek wordt live verzorgd door Els Doekes en Thomas 

Steenweg, samen Duo NoordWest. 

Al meer dan 20 jaar verdiepen zij zich in de traditionele 

Zweedse muziek. 

Zij spelen vele instrumenten, o.a. viool, trekharmonica,        

veel fluiten, doedelzak, trombone en nyckelharpa. 
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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 ver-
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De winnares van de oktoberpuzzel is:  Mw. Joke van Bekkum, Sparrenlaan 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Dit zijn de meisjesnamen die in de puzzel van november verborgen zaten: Totaal 70. 

 

Alie, Olga, Agatha, Loes, Esther, Mimi, Ina, Viola, Marie, Joke, Cora, Dolly, Lea, Zus, Bea,  

Aranka, Ans,  Zoé, Laura, Fatima, Iman, Femke, Yvonne, Ida, Tiny, Mary, Annelies, Suze,  

Wil, Ane, Ans, Ingrid, Ine, Resi, Patricia, Luna, Alexandra, Ursula, Edith, Lies, 

Wilma, Kira, Nel, Lisa, Trix, Naomi, Margriet, Aaf, Griet, Lola, Hanneke, Anneke, Moïse,  

Miranda, Jet, Hilda, Linda, Melisa, Sofia, Silvia, Marjo, Klazien, Sien(y), Annabel, Willemien,  

Leni, Mona, Pia, Nelia en Mette. 

 

Niemand had het juiste aantal, maar het was ook erg moeilijk. 

Alle oplossingen zijn meegeteld. 

 

De winnaar van de novemberpuzzel: De heer T. Janssen, IJweg, Zwanenburg 

Winnaar december puzzel is de heer Maliepaard, Platanenlaan, Zwanenburg 

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

Ons seniorenvervoer loopt prima 

maar toch zijn wij weer op zoek 

naar nieuwe rijders.  

Heeft u interesse neem dan        

vrijblijvend kontakt op met:         

Rob Mulder. 

mulder2004@kpnmail.nl  
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1   Wat is de hoofdstad van Noord-Holland   

2   Wie werd bij 754 bij Dokkum vermoord   

3   Hoe heet de vuurtoren op Terschelling   

4    Welke vogel staat in het wapen van Den Haag   

5    Waar staat de Schreierstoren   

6    Van welke vis komt de levertraan   

7    Wat is een dar   

8    Hoe noemt men een inwoner van Milaan   

9    Uit welk land komt de kangoeroe    

10    Waar leven de pinguïns   

11    Wie werd bij Waterlo verslagen   

12    Wat is een boa constrictor   

13    Wat is een egelantier   

14    Wat is een geisha   

15    Hoeveel poten heeft een spin   

16    Hoe heet de hoofdstad van Noorwegen   

17    Hoeveel armen heeft een inktvis   

18    Aan welke rivier ligt Arnhem   

19    Wat is de kleinste vogel ter wereld   

20   Wie is de componist van Eine kleine Nachmusik   

21    Wat betekent permanent   

22   Welk spel speelt men met paarden en lopers   

23   Hoe luidde de naam van Churchill   

24   In welke stad is het Spoorwegmuseum   

25   Hoe heet de hoofdstad van Canada   

FEBRUARI PUZZEL 
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www.zegstroografmonumenten.nl 
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Onderhoud 

 

http://www.zegstroografmonumenten.nl

