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Najaarsfeest zondag 15 september in De Olm  

Zaal open 12.30, uur aanvang 13.00 uur. 

Inschrijven:  Maandag 17 juni 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.                

Adres: “De Olm”.  

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 drie artiesten uitgenodigd. 

De altijd jong ogende Willeke D'Estell is een 
ervaren zangeres die klasse uitstraalt, zij treedt 
bij de seniorenvereniging op samen met haar 

man Erwin Fillee en Ronnie Tober. 
 
Niet alleen vanwege haar schitterende stem, maar ook 

vooral door haar spontane uitstraling en uitgelezen    
repertoirekeuze weet zij steeds weer met haar optredens 
een breed publiek in vrijwel alle leeftijdsklasse te boeien.  
 
Na optredens in diverse radioprogramma's, kreeg       
Willeke landelijke bekendheid door televisie-optredens in             
programma's als Veronica's Sterrenjacht (winnares),     
Showmasters en Avro's Servicesalon.  
 
Van Willeke zijn inmiddels diverse Nederlandse- en   
Engelstalige CD's verschenen.  
Het repertoire van Willeke is uiterst divers en zodoende   
afgestemd op iedere gelegenheid van diner dansant tot 
een swingende feestavond met muziek uit de jaren '60, 
'70 en '80. Naast haar uitgebreide Engelstalige          
repertoire zingt Willeke ook een scala aan                  
Nederlandstalige nummers.  

In 1981 besloot de toen nog hetende Erwin Fillee dat hij 
wilde proberen van zijn hobby (het entertainen) zijn   

beroep te maken.  
 
Dankzij de steun van Peter Teekamp, Wil Luikinga en 
Chiel van Praag, die hem met veel plezier toelieten tot 
hun uitzendingen van de Tros en Veronica, kon hij zijn 
wens doorzetten.  

De bekende producer Joop van Veenendaal (ontdekker 
van o.m. Lee Towers en Spargo) steunde Erwin vanaf 
het eerste uur. Nog steeds vertoond de inmiddels niet 
meer actief in het vak bezig zijnde Joop veel              
belangstelling voor het doen en laten van zijn protege.  

Nadat ze als duo een aantal succesvolle singles hebben 
uitgebracht, zijn ze nu ook als duo te boeken. 
De altijd charmante zangeres Willeke D'Estell, in        
combinatie met de rasentertainer Ronnie Tober.  
Samen brengen ze een programma op de planken waar 
u als gasten, nog lang over zullen napraten.  
 
Niet alleen brengen ze hun solohits, maar ook           
klassiekers als "Kom in mijn armen" en                     
"Naar de kermis" zullen niet in dit programma ontbreken.  

http://www.fillee.nl/willeke/discografie-w.html
http://www.fillee.nl/willeke/discografie-w.html
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Voorjaarsfeest zondag 31 maart in De Olm  

Zaal open 12.30 uur aanvang 13.00 uur. 

Inschrijven:      

Maandag 11 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur in “De Olm”.  

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. 

 

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 De Lange. 

 

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

Twee inbrekers gepakt in Zwanenburg dankzij oplettende buur 
De politie heeft op een maandag-
ochtend twee mannen van 30 jaar uit          
Roemenië gearresteerd in             
Zwanenburg, op verdenking van      
poging tot inbraak. Agenten gingen 
naar het huis aan de Essenlaan     
omdat een buurtbewoner vond dat de 
twee wel erg verdacht rondhingen bij 
het huis in kwestie. 

Dat was rond 10.45 uur. De politie vond 
de mannen inderdaad bij het huis aan. 
De woning had braakschade en één 
van de verdachten had                        
inbrekerswerktuig bij zich. 

Hierop hebben de agenten de mannen 
aangehouden. 

Bron:  Haarlemsdagblad 
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Texel 1 mei  
We gaan met twee bussen en er zijn nog 5 plaatsen over, dus wilt u mee haast u. 

U kunt het bedrag overmaken op onze rekening of u kunt contant betalen op dinsdag 

12 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur in “De Olm”. Personen die betaald hebben kunnen 
hun betalingsbewijs en busnummer komen ophalen. 

 

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 

 

Woensdag   

13 maart 

In “De Olm”’ 

Vrijdag  

15 maart 

In “De Olm”. 
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Woensdag 10 april in “De Olm” zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur. 

In de grote zaal van “De Olm” houden wij de bingo. 

Inschrijven 11 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur in “De Olm “                    

of bij Tiny Hulst. 
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Anne Will Blankers woensdag 19 juni 
 

Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur via een 
mooie route richting Loosdrecht. 

In restaurant de Otter wordt u verwelkomt met 

twee kopjes koffie of thee en een gebakje. 

De chauffeur vervolgt zijn route naar Montfoort.     
In de historische stadskern is restaurant  

De Heeren van Montfoort, voorheen de “Gouden 

Leeuw” gevestigd. 

Het heeft al meerdere generaties een goede 

naam. 

                                                                                
Men serveert een drie-gangen diner met als     
hoogtepunt een ijstaart en de “pudding 

van het huis” volgens een geheim recept van 
Oma. 

Gegarandeerd grote klasse voor uw groep. 

 

Na het heerlijke diner krijgt u een optreden van  

Anne Will Blankers” Vertelt” 

Een intieme voorstelling voor de groep waarin de 

actrice vertelt over haar leven en werk. 

Voor vertrek serveert men nog een kopje koffie of 

thee. 

Vertrek:  Woensdag19 juni bij “De Olm” 

Vertrektijd:  9.00 uur 

Thuiskomst: 18.00 uur 

Kosten p.p:  € 55,00 

Niet vergeten: bij inschrijving telefoonnummer 
   achterblijver 

Niet vergeten:  indien van toepassing            
   medicijnenkaart 

Gezellig klaverjassen 
elke dinsdagmiddag  

in “De Olm”. 

Elke laatste  

woensdagmiddag 

Van de maand  

in ”De Olm”. 
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Wanneer:    Elke 3e vrijdag van de maand. 

Dag:    Vrijdag 15 maart van 17.00 uur tot  19,00 uur. 

Kosten:   € 5,00 p.p. 

Menu:   Hollandsestoofpot of spinaziestamppot en een toetje  

Adres:   In “De Olm”.  

Opgeven:  Elke dag aan de bar in ‘De Olm”. 

Moon is als vrijwilligster dit project gestart en de        

Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg heeft zich 

bij haar aangesloten. 

 

 

 

U kunt deze keer kiezen tussen  

Hollandse stoofpot             

 

 

 

of spinaziestamppot  
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Vrijdag 15 februari was er een geslaagd Samen Eten in “De Olm”, 50 personen genoten van 

een heerlijke en gezellige maaltijd. De Seniorenvereniging gaat hiermee door. 
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Doe eens gek, luister een 

boek!   

Met alle nieuwe technieken is het tegenwoordig 

vrij eenvoudig om boeken digitaal te lezen.                

Misschien bent u al bekend met het lezen van      

e-books op een e-reader of uw telefoon/tablet. 

Maar wat is er nu leuker om voorgelezen te     

worden? Als kind vond ik het heel fijn en het heeft 

mijn liefde voor boeken zeker vergroot. Met de 

app van de Luisterbieb kunt u nu heel veel oude 

en nieuwe boeken beluisteren op uw telefoon of 

tablet. Ook als u geen lid bent van de bibliotheek 

kunt u in deze app aardig wat titels vinden die u 

gratis kunt beluisteren. Handig als u het eens wilt 

proberen zonder meteen aan een abonnement 

vast te zitten. En leuke bijkomstigheid van        

luisterboeken is dat ze vaak voorgelezen worden 

door de schrijver zelf of een andere bekende             

Nederlander. 

Zo luisterde ik onlangs naar het boek            

“Nouri, de belofte”   

van Henk Spaan, 

voorgelezen door de 

auteur zelf. Ik geef toe, 

Spaan heeft een     

ietwat monotone stem, 

wat het luisteren soms 

een beetje saai maakt. 

Maar het verhaal is 

ook best emotioneel 

want de carrière van 

dit jonge Ajax-talent wordt wreed in de kiem       

gesmoord als Abdelhak (Appie) Nouri op 8 juli 

2017 tijdens een oefenwedstrijd in Zwitserland in 

elkaar zakt door een hartstilstand hij ernstig      

hersenletsel heeft opgelopen. Uiteindelijk wordt hij 

mét hartslag naar het ziekenhuis gevlogen maar 

na een aantal dagen blijkt:  

Hij kan niet praten en lopen, laat staan ooit nog 

voetballen. Appie is dan pas 20 jaar… 

 

Wilt u dit boek, of 

een ander boek, ook              

beluisteren? Op de 

website 

www.onlinebibliotheek.nl kunt u alle informatie  

vinden over de Luisterbieb. Mocht u  problemen            

ondervinden met het downloaden of beluisteren 

van de app dan verwijs ik u graag naar de gratis       

Digitale Spreekuren van de Bibliotheek in       

Zwanenburg in alle even weken op vrijdag van 

13.00-15.00 uur. De eerstvolgende spreekuren 

zijn op 8 en 22 maart. 

Maar als u het boek “Nouri, de belofte” gewoon op 

papier wilt lezen, ook deze is te reserveren in de 

bibliotheek. 

Ik wens u veel luister- en leesplezier! 

 

Elke donderdagochtend 

In “De Olm”. 

Elke dinsdagmorgen  

bij V.V. Zwanenburg 

Populierenlaan. 

http://www.onlinebibliotheek.nl
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Van 2 februari tot en met 12 mei 2019              

organiseert Teylers Museum in Haarlem een                   

overzichtstentoonstelling van de botanische 

kunstenaars Franz en Ferdinand Bauer.             

De tekeningen van beide broers behoren tot de 

uitzonderlijkste botanische kunstwerken ooit 

gemaakt, terwijl ze relatief onbekend zijn in    

Nederland. Voor liefhebbers van botanische 

kunst is dit een uitgelezen kans om kennis te 

maken met deze onbekende schat aan         

plantkundige pracht. 

Bij hoge uitzondering zijn voor deze tentoonstelling 

de natuurhistorische musea in Wenen en Londen, 

evenals de Bodleian Libraries in Oxford bereid hun 

kostbare en kwetsbare Bauer-tekeningen uit te   

lenen. Nog niet eerder was een tentoonstelling over 

de gebroeders Bauer te zien in Nederland. 

                                          

Botanie in Teylers Museum 

Rond 1800 vormde botanie een van de voorposten 

van de wetenschap. Ferdinand Bauer bracht tijdens 

wetenschappelijke expedities naar de uithoeken 

van de aarde de natuurlijke rijkdom in kaart, terwijl 

Franz planten, bloemen en dieren tot op de cel   

bestudeerde in de Royal Botanic Gardens van 

Kew. Beide broers publiceerden beroemde           

botanische boeken zoals                                      

Ferdinands Flora Graeca (1806-1840) en 

Franz’ Strelitzia Depicta (1818), waar maar enkele 

exemplaren van bewaard zijn gebleven.                

De bibliotheek in Teylers Museum bezit het enige 

exemplaar van Flora Graeca in Nederland. 

De tentoonstelling laat verschillende publicaties 

zien van Franz en Ferdinand Bauer. Deze prachtig 

geïllustreerde boeken worden gecompleteerd met 

de originele aquarellen van de broers. Bovenal 

uniek is dat voor het eerst de veldtekeningen van 

Ferdinand uit de collectie van het Naturhistorisches 

Museum in Wenen te zien zullen zijn, naast de    

uitgewerkte aquarellen uit het Natural History      

Museum in Londen. 

Bij de tentoonstelling wordt ook een interessante 
collegereeks georganiseerd. 
 

Van 2 februari 2019 t/m 12 mei 2019 

 

https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/bloemen-kunst-en-kennis
https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/bloemen-kunst-en-kennis


 11 

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 

          De in de wijde omgeving bekende,bakker Gerrit Agterhof met zijn motorbakfiets. 
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Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 

Zwanenburg Cultureel Centrum “De Olm”.    

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

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

Passievolle Russische muziek van pianiste.    

  

De pianiste Nadezda Filippova maakt 

haar opwachting in Zwanenburg met een 

Russisch programma. 

Als laureaat van Dutch Classical Talent 

2017-2018 wordt de artieste geprezen 

om haar eindeloze energie, kracht en   

tegelijkertijd het vermogen om muziek 

intiem en kwetsbaar te maken.  

De artieste kent de uithoeken van haar 

geboorteland: geboren in Wit-Rusland, 

groeide op bij de grens van China,      

verhuisde op haar vijfde naar Siberië    

wegens haar talent en woonde  

vanaf haar 8
ste

 levensjaar in                  

Sint-Petersburg, waar ze 10 jaar jong al optrad met het Philharmonisch Orkest van die stad. 

 

Nu twee jaar gevestigd in Nederland kan de artieste als geen ander spreken over de Russische  

turbulente geschiedenis van het land en de relatie tot de Russische mens en muziek. 

Nadezda zal daarom naast het muzikale programma van Tchaikovsky, Scriabin en            

Prokofjef, ruimte maken voor reflectie en een gesprek voeren met het publiek over                 

Rusland, muziek, passie en alles daar tussenin. 



 13 

Oud-bewoners verzorgingshuis Tuindorp-Oost 

maken manifest voor betere ouderenzorg 

De oud-bewoners van Tuindorp-Oost hebben een manifest gemaakt om de ouderen-

zorg te verbeteren. De groep Tegen de Onverschilligheid komt op voor de zorg van   

ouderen in het zorgcentrum en woonde eerder in hetzelfde pand in een bijzonder 

woonproject. 

De groep pleit voor een betere ouderenzorg en voor meer samenwoonprojecten tussen jong 
en oud. Het succesvolle project Tuindorp-Oost werd vroegtijdig gestopt omdat de kwaliteit 
van zorg niet meer kon worden gewaarborgd, volgens Careyn. Het leverde de zorginstelling 
veel kritiek op van de bewoners. De gedwongen verhuizing van hoogbejaarde bewoners zou 
te ingrijpend zijn. Bovendien leverde het contact met de jonge bewoners veel positiviteit op. 

In het manifest schrijven de initiatiefnemers: “Wij hebben een unieke kijk op het leven van   
ouderen, omdat we ruim twee jaar tussen de ouderen in verzorgingstehuis Tuindorp-Oost 
hebben gewoond, totdat Careyn besloot om ons vroegtijdig uit elkaar te trekken.” 

In die twee jaar zegt de groep de problemen in de ouderenzorg te hebben gezien en daarom 
over te zijn gegaan tot actie. Zo moet er volgens de groep meer aandacht zijn voor kwaliteit 
van leven, moeten de ouderen en zorgmedewerkers hun stem terugkrijgen en moeten       
bestuurders betrokken zijn. 

Ondertekening 

Het bestuur van Careyn werd maandagmiddag uitgenodigd voor het pand van Tuindorp-Oost 
om als   eerste dit manifest te gaan ondertekenen, maar liet weten het te druk te hebben om 
bij de ondertekening aanwezig te zijn. De ondertekening was tevens het startschot voor het 
manifest en de lancering van de website waar ook het manifest te lezen is. 

Ook Hugo Borst en Carin Gaemers waren aanwezig bij het moment en ondertekenden het 
manifest. Zij zetten zich in voor de ouderenzorg in Nederland en schreven en lanceerden in 
oktober 2016 een eigen manifest ‘Scherp op ouderenzorg’. “Ik vind het ontzettend jammer dat 
het bestuur het te druk heeft. Careyn is gewoon een te grote organisatie die bezig is met het 
optuigen van zorgfabrieken”, aldus Borst. 

https://www.duic.nl/algemeen/jongeren-moeten-vertrekken-uit-succesvol-experiment-verzorgingshuis-tuindorp-oost/
https://geefouderenhunstemterug.nl/
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Geef ouderen hun stem terug! geefouderenhunstemterug.nl 

Twee jaar woonden wij, jongeren, tussen de ouderen in verzorgingshuis Tuindorp-Oost. Dit uit nood 

geboren project was uniek: twee generaties die normaal niet bij elkaar leven, woonden als goede    

buren samen. In die twee jaar hebben we gezien wat er misgaat in de ouderenzorg. Daarom voeren 

wij actie met de ouderen. De problemen van TuindorpOost kenmerken meer zorginstellingen in       

Nederland. Daarom dit manifest, om onze ervaringen met onze ouderen te delen 

1. Het gaat om de kwaliteit van leven, niet alleen om de kwaliteit van zorg In Tuindorp-Oost leidde 

het inspectiebezoek tot meer checklists, overleggen en 'last minute' trainingen, zodat voldaan 

kon worden aan de inspectie-voorwaarden. Zo komt de nadruk op de kwaliteit van zorg, maar 

wordt de kwaliteit van leven vergeten. Niemand wil zo oud worden: vraag de ouderen wat ze 

willen, hoe ze de zorg ervaren en neem dat net zo serieus als een goed inspectierapport.   

Goede zorg is meer doen dan het strikt noodzakelijke. In de zorg moet daar tijd voor zijn. 

2.  Geef de ouderen hun stem terug Daarom is het belangrijk om naar ouderen te luisteren.    

Zorginstellingen besluiten nu over in plaats van met ouderen wat het beste voor hen is. Onze 

ervaring is dat ouderen die actief betrokken worden bij beslissingen goed kunnen meedenken. 

Luister daarom goed naar ouderen: jij wilt toch ook zelf bepalen hoe je leeft, eet, verzorgd 

wordt en wanneer (en of) je verhuist?  

3. Geef de zorgmedewerkers hun verantwoordelijkheid terug Niet alleen naar ouderen, ook naar 

zorgmedewerkers wordt niet geluisterd. Terwijl juist hun ervaringen leidend moeten zijn.       

Ouderenzorg bestaat uit meer dan protocollen, rapporten en beleidsstukken. Iedere oudere is 

uniek en hun verzorgenden kennen ze als geen ander. Leg de verantwoordelijkheid daarom bij 

zorgmedewerkers. 

4.  Bestuurders, wees betrokken bij de ouderen, naasten en zorgmedewerkers Bestuurders staan 

ver weg van de realiteit in de zorginstellingen. In Tuindorp-Oost kwamen managers uitleggen 

dat alles wel in orde was, terwijl de onvrede van de muren afdroop. Bestuurders weten niet   

precies wat er speelt, toch bepalen zij het zorgbeleid. Het wordt tijd dat bestuurders weer in 

contact komen met medewerkers, ouderen en hun naasten, en niet pas als het misgaat.  

5.  Zorg voor een lange termijnvisie Wij hebben veel wisselingen in bestuurslagen meegemaakt en 

verbazen ons over de hoeveelheid verschillende inzichten en vormen van bestuur. Managers 

die beslissingen nemen zijn vaak tijdens de uitvoer alweer weg. Dit komt de kwaliteit van leven 

en zorg niet ten goede. 

6.  Zorg voor continuïteit in de zorg Een hoge werkdruk en ziekteverzuim zorgen voor een groot 

verloop onder zorgmedewerkers. Voor ouderen is het iedere dag weer een verrassing wie aan 

hun bed staat. Wil jij iedere dag gewassen worden door een vreemde?  

7. Bestrijd de eenzaamheid én het huisvestingsprobleem Eenzaamheid onder ouderen is een 

groot probleem. Een woonvorm waarbij jongeren tussen ouderen wonen biedt oplossingen:  

levendigheid, goede gesprekken en hechte vriendschappen. Samenleven draagt bij aan het 

welzijn van ouderen en creëert woonmogelijkheden voor jongeren. 

8. Wij komen op voor de belangen van ouderen Wij pleiten er dan ook voor dat de ouderen weer 

voorop komen te staan in de ouderenzorg. Organiseer tijd en ruimte voor elkaar, iedereen is 

daarbij gebaat. Met dit manifest roepen wij zorginstellingen, de politiek en maatschappij op tot 

veranderingen. Alleen als wij met z’n allen opkomen voor onze ouderen, onze dierbaren, onze 

opa’s en oma’s, dan is er verandering mogelijk! 

Onderteken dit manifest op geefouderenhunstemterug.nl 

Stem de jongeren van nu zijn de ouderen van later dus het gaat een ieder aan. 

Op dit moment 19 februari hebben 22000 hun steun betuigd! Dus STEM 
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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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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. 

Autobedrijf Heijne al meer dan 32 jaar het vertrouwde adres voor uw occasion. 

Bekijk onze dagelijkse wisselende voorraad op www.autovoorraad.nl 

 

Lijnderdijk 83 / Olmenlaan 1 

Zwanenburg 

Telefoon:020-4973274 
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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 

 

 

MAART 2019 

Dhr   Kersse 91 

Mvr   Maille-Henneman 89 

Mvr de Vos-de Wit 89 

Dhr v.d Meer 90 

Dhr   Bols 85 

Mvr   Janssen-Grijpink 85 

Dhr van der Flier 87 

Mvr   Heyt-Böhne 93 

Mvr   Verbeek-Visser 85 

Mvr   Keddeman 88 

Mvr   Appelman-Lust 92 

Mvr   Bijma-Haver 93 

Mvr   Leeman 86 

Nieuwe leden MAART 2019 

Mvr   Stades Halfweg Mvr  de  Ruiter Halfweg 

Dhr    Kooi Zwanenburg Mvr    Rozekrans Zwanenburg 

Dhr    Lutgerhorst Zwanenburg Mvr    Borkulo-van den Tweel Amsterdam 

Mvr ter Weeme-Flipsen Zwanenburg Mvr   Dobber-Hermans Amsterdam 
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PUZZEL MAART 

1 
 Wanneer deed Wilhelmina afstand van de                         
regering   

2   Waardoor is Leerdam bekend   

3   Wat is een kwartaal   

4   Welke taal wordt er in Brazilië gesproken   

5   In welk jaar trouwden Juliana en Bernhard   

6   Waar ligt het dwergstaatje Andorra    

7   Wat betekent Carpe Diem   

8   Waar staat het Vredespaleis   

9   Wat is een lustrum   

10   Wat is een kynoloog   

11   Hoe heet een inwoner van Malta   

12   Waar staat de Martinitoren   

13   Wat is een calligraaf   

14   Wanneer is het Prinsjesdag   

15   Wat is wrongel   

16  Waar staat de Landbouwhogeschool   

17  Waaraan herken je een schrikkeljaar   

18   Wanneer is het Sint Maarten   

19  Wie schreef het boek 'Alleen op de Wereld”   

20  Wat is een Jan van Gent   

21  In welke stad werd Vondel geboren   

22  Waar staat het Vredespaleis   

23  Hoe heette Djakarta vóór 1949   

24  Aan welke rivier ligt Rome   

25  Wat voor kleur is indigo   

Antwoorden van de puzzel van januari/februari  
 
Haarlem, Bonifacius, Brandaris, Ooievaar, Amsterdam, Kabeljauw 
ook wel eens Heilbot of Schelvis) 
Mannetjesbij, Milanees, Australië, Zuidpool, Napoleon, Slang, Roos, 
Japans dansmeisje, Acht, Oslo, Acht, de Rijn, Kolibrie, Blijvend, 
Schaken, Winston, Utrecht, Ottawa. 
 
Winnaar is:   Rene de  Broekert  
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