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Eigen Haard  
Wooncentrum Zwanenburg 
Ik ben gevraagd om een artikel te schrijven over wooncentrum Eigen Haard. 

Met alle plezier wil ik hier gehoor aangeven en zal mij bij deze even voorstellen. 

Mijn naam is Willem Goudsmit lid van de cliëntenraad en in functie als voorzitter. 

Over het algemeen heerst de indruk dat Eigen Haard een bejaardenhuis is, waar alleen maar bejaarden 
wonen, die genieten van hun oude dag. 

Maar dat moet ik even uit de wereld helpen en rechtzetten. 

Eigen Haard is meer een verpleeg- en verzorgingshuis met diverse afdelingen, waarbij de verpleging en 
zorg voor de bewoners op de eerste plaats staan. 

Alle afdelingen hebben een aparte naam om aan te geven wie waar zit.  

1. Herftslaan, een gesloten afdeling voor begeleid wonen bij dementie. 

Daar bevinden zich 12 woningen met een eigen badkamer. En tevens ook een grote woonkamer waar 
de bewoners samen ontbijten, de lunch en het avondeten gebruiken. Gedurende de dag worden zij   
verzorgd en onderhouden op hun afdeling. Het blijft altijd een probleem gezien de problematiek in de 
zorg: 

Lees bezuinigingen, personeelstekort, ect. om een optimale zorg te leveren. 

Ik wil hiermee niet aangeven dat er geen goede zorg wordt gegeven, maar het kan altijd beter. 

En wij als cliëntenraad zijn bezig om te proberen een zo goed mogelijk beleid neer te zetten, om zo aan 
die doelstelling te komen. 

Mijn vrouw Calora Goudsmit zit sinds december 2016 ook op deze afdeling, vele Zwanenburgers     
kennen haar wel. 

2. Bloemenlaan, afdeling voor bewoners met Somatische klachten. 

In de Bloemenlaan zijn 8 woningen, waarbij bewoners met Somatische (lichamelijke) klachten          ver-
blijven. Ook hier is een grote woonkamer aanwezig. 

3. Sparrenlaan beneden, daar zijn 14 woningen. 

De mensen wonen hier, waarbij ook zorg geleverd wordt. 

4 Sparrenlaan boven, hier huren de bewoners een appartement van Woonzorg Nederland en kunnen 

zelf eventueel zorg inkopen. Opgemerkt moet worden dat het hele complex van Woonzorg Nederland is 
en dat Amstelring de zorginstelling is die de zorg levert. 

Verder bevind zich in het gebouw, het restaurant, het Huis van de Buurt, een ontmoetingscentrum wat 
heel Zwanenburg zou moeten kennen! 

Maar wat naar mijn mening niet goed genoeg naar buiten wordt gebracht. De Keuken wordt verbouwd 
en het ligt in ons voornemen om hier verbetering in aan te brengen en dat het daadwerkelijk een  

Huis van de Buurt wordt. 

In het restaurant worden thema- avonden gehouden waarbij de kok specialiteiten bereid die gretig aftrek 
vinden en aldus het een gezellig samenzijn is tussen de bewoners. 

Aan het complex bevinden zich 82 aanleunwoningen en ook deze bewoners doen mee met leuke      
activiteiten die plaatsvinden in het restaurant. 

Het kan allemaal beter maar wij zijn aan het werk om meer activiteiten te ontplooien, dat het nog beter  
wordt. Gelukkig zijn er een heleboel vrijwilligers die er toe bijdragen dat er de vreugde bij bewoners   
ontstaat, bijvoorbeeld met bingo, zangmiddagen en vele andere activiteiten. 

Toch zou ik graag willen zien dat er nog meer vrijwilligers komen, om het plezier bij de bewoners te    
brengen. Al is het maar om een praatje of een kleine wandeling met iemand te maken. U kunt zich altijd 
opgeven, bel en U wordt doorverwezen of kom langs op woensdagmiddag of zaterdagmiddag. 

In Eigen Haard is ook ruimte voor de Dagopvang, bestemd voor ouderen die thuis wonen en extra    
ondersteuning nodig hebben. Er is professionele begeleiding aanwezig en zorg als dat nodig is. 

Merkt U dat U door een ziekte, reuma, artrose, hartfalen, CVA, of dat U rolstoelafhankelijk bent, dan is 
Eigen Haard een mooi huis om in opgenomen te worden. 

Het is een gastvrij huis en U kunt er zo binnen lopen om informatie te krijgen. 

Nogmaals wil ik benadrukken dat Eigen Haard geen bejaardenhuis is, maar een verpleeg- en             
verzorgingshuis. Het is, en daar ontkom je niet aan, wel voor bejaarden. 

Wilt U iemand spreken van het  huis dat kan, Marina Eis  telefoon 020-4975444 of neem contact op met 
de Cliëntenraad van Eigen Haard. 

 

Willem Goudsmit 

tel: 06-53942471 
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JAARVERGADERING 
 Agenda jaarvergadering seniorenvereniging ZWH 

 Datum: Donderdag 25 april 2019 

 Aanvang: 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur) 

 Locatie: “De Olm” Olmenlaan te Zwanenburg 

 

 Opening en welkomstwoord door de voorzitter 

 Mededelingen door de voorzitter 

 Ingekomen stukken 

 Notulen jaarvergadering 5 april 2018 

 Goedkeuring notulen door de vergadering 

 Jaarverslag 2018 van de secretaris 

 Financieel verslag penningmeester met toelichting op dit verslag 

 Verslag kascontrole-commissie  

 Benoeming kascontrole-commisssie  

 Begroting 2019 

 Pauze 

 Vooruitblik 2019 door de voorzitter 

 Rondvraag 

  

 De jaarstukken liggen vanaf 13.00 uur ter inzage in de vergaderruimte. 

 Wij hopen net als vorig jaar, op een grote opkomst en hebben dan ook een grotere zaal in  

 “De Olm”, gehuurd. 
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Texel 1 mei volgeboekt 
We gaan met twee bussen  

Vertrek:  Woensdag 1 mei  bij  

Vertrektijd:  8.15 uur 

Thuiskomst: 19.00 uur 

Niet vergeten: Bij inschrijving telefoonnummer achterblijver 

Niet vergeten:  Indien van toepassing medicijnenkaart 

 

Zorgt u dat u op tijd bij de bus bent en als u vervoer moet         
regelen, dit op tijd te doen. 

OPROEP 
Nu onze vereniging zo groot wordt (705 leden) maken steeds meer personen gebruik van het             

seniorenvervoer, maar het aantal rijders is beperkt en er vallen ook wel weer rijders weg, daarom doen 

wij een beroep op u, meld u aan als rijder voor het seniorenvervoer. 

Er wordt alleen gereden in Zwanenburg en Halfweg en vaak wordt men maar om de 14 dagen                

gevraagd, tevens houdt Rob rekening met uw wensen, wanneer u kan rijden. 

In principe rijden wij niet op zaterdag en zondag, doen wij ook geen boodschappen,  maar rijden alleen  

b.v. naar De Olm of Eigen Haard, of naar de dokter of naar de kapper enz. 

Bij onze vereniging zijn vrijwilligers echt vrijwilligers, kan men niet jammer, dan is er altijd wel een ander  

die het overneemt. 

Neem dan ook contact op met Rob Mulder zie bovenstaand nummer of met  

Arnoud Hulst telefoon: 06-16287873 
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Woensdag 10 april, zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur. 

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

Inschrijven bij Tiny Hulst. 

Bingo op woensdag 8 mei. 

In juni geen bingo in “De Olm”, maar in de feesttent. 
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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:  Woensdag 19 juni  bij  

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 

 

We kunnen hier maar met één bus terecht  dus Vol =Vol 

 

Indien u ingeschreven heeft bij Willem Tavenier kunt u ook betalen per bank onder vermelding van: 

Busreis Anne Will Blankers. 

Of kunt u contant betalen op maandag 13 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur in “De Olm”. 

 

Gezellig klaverjassen 
elke dinsdagmiddag  

in “De Olm”. 

Elke laatste  

woensdagmiddag 

Van de maand  

in ”De Olm”. 
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Ook vrijdag 15 maart was weer volgeboekt en 52 personen waren er om gezellig samen te eten. 

De Seniorenvereniging organiseert dit samen met de kok Moon. 

De seniorenvereniging zorgt voor de financiën, betaald de zaalhuur en aanschaf van materialen en 

eventueel tekort van de maaltijden. 

Wij zijn blij dat veel vrijwilligers zich hebben opgegeven om dit mogelijk te maken. 

Er kunnen maximaal 60 personen aan deelnemen en de bedoeling is bij heel veel deelname, dat niet 

steeds dezelfde mensen kunnen inschrijven en die deze maand niet kunnen, de volgende maand     

voorrang hebben. Zo hopen wij veel mensen een plezier te doen. 

Inschrijven kan in “De Olm”, Speciaal voor de Pasen dit menu voor € 5,00 p.p. 

Het menu-1 voor vrijdag 19 april is: 

Hollandse asperges met gerookte zalm een ei + hollandaisesaus geserveerd met krieltjes en een toetje. 

Menu-2: 

Gesneden Varkenshaasje met champignonsaus, snijboontjes en krieltjes en een toetje. 

Ook kunt u al inschrijven voor vrijdag 17 mei. 

Menu-1 : 

Macaroni Bolognese en een toetje 

Menu-2 

Lasagne Verde zonder vlees en een toetje 

Al onze menu’s kosten € 5,00 p.p. 
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Foto’s van vrijdag 15 maart j.l. 
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Het leukste van werken in de bibliotheek vind ik toch wel het dwalen tussen de 

boeken. Nu is daar natuurlijk niet zo veel tijd voor, want er moet ook echt wel 

gewerkt worden! Maar tijdens het opruimen en het herverdelen van de boeken 

valt mijn oog vaak op leuke boekomslagen. Zo was daar deze: “Volle Bloei” van 

Hetty Kleinloog. Ik moest er meteen om lachen omdat er vroeger tijdens mijn 

zwemlessen ook altijd een dame met net zo’n badmuts op aan het zwemmen 

was. Dit tot grote hilariteit van ons klasje. Dus dit boek ging natuurlijk mee naar 

huis. 

De schrijfster Hetty Kleinloog (Amsterdam, 24 juni 1958) kende ik nog niet, 

maar zij is een bezig bijtje; ze is toneelschrijver, scenarioschrijver voor film en 

tv, tekstdichter, librettist (tekstschrijver van opera/operette teksten), 

romanschrijver, dramadocent, docent creatief schrijven en toneelregisseur. 

“Volle Bloei” is het eerste deel van een trilogie. Het tweede deel, “Volle Kracht” 

verschijnt op 15 oktober 2019 en daarna kunnen we nog “Volle Glorie” 

verwachten. 

In “Volle Bloei” maken we kennis met vier vrouwen op leeftijd: Danny, Lies, 

Anneke en Greetje. Ze leren elkaar kennen op een begraafplaats in Amsterdam 

die velen wel zullen herkennen. De dames zijn allemaal weduwe of doen alsof 

om zo toch nog een leuke weduwnaar aan de haak te kunnen slaan. Alle 

vrouwen blijken nog een droom te hebben die ze graag voor het einde van hun 

leven willen verwezenlijken. Ze besluiten elkaar daarmee te gaan helpen en ze 

worden dikke vriendinnen. Er volgt een verhaal met een lach en traan, soms 

hilarisch, soms somber en zelfs een portie seks wordt niet overgeslagen (U bent 

gewaarschuwd!) In de media werd er al snel een vergelijking getrokken met de Dagboeken van Hendrik 

Groen, die ik ook al eerder besprak in deze rubriek (december 2018) Ik moet u eerlijk bekennen dat de-

ze dames de krasse Hendrik niet evenaren, maar ze komen in de buurt en ze hebben mijn hart wel een 

beetje gestolen. Ik kijk dus wel uit naar het tweede deel. Hopelijk heeft deze ook weer zo’n grappige  

omslag, dan valt het lekker op tussen alle boeken! Volle Bloei is uitgegeven door Uitgeverij Marmer en 

overal verkrijgbaar in deboekhandel. En natuurlijk te reserveren bij de bibliotheek. 

 

Veel leesplezier! 
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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 of 

    Maandag 24 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. 

Natuurlijk wordt er weer gegeten en zijn er gratis consumpties. 

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

De altijd jong ogende Willeke D'estell is 
een ervaren zangeres die klasse        
uitstraalt, zij treedt bij de senioren-
vereniging 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 leeftijdsklassen te boei-
en.  
 
Na optredens in diverse radioprogramma's kreeg Willeke 
landelijke bekendheid door televisieoptredens 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 Fillet 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. Op hun aanraden veranderde hij zijn 
artiestennaam in E.J. Fillee.  
 
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 nog steeds zeer 
veel belangstelling voor het doen en laten van 'zijn    
protegé'.  

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 ras entertainer Ronnie Tober.  
Samen brengen ze een programma op de planken waar 
uw gasten nog lang over zullen napraten.  
 
Niet alleen brengen ze hun solo hits, 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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Haarlemmermeermuseum De Cruquius 

Haarlemmermeermuseum De Cruquius is gehuisvest in het voormalige stoomgemaal Cruquius, 

één van de drie stoomgemalen waarmee de Haarlemmermeer tussen 1848 en 1852 is droog-

gelegd. Het museum is gewijd aan de industriële geschiedenis. Het gebouw is al een mooi voor-

beeld van neogotische, industriële architectuur uit de 19e eeuw. Na een grondige restauratie 

verkeert het nagenoeg in oorspronkelijke staat. Sinds 1973 staat het als jong monument op de 

Rijksmonumentenlijst. De tentoonstelling in het ketelhuis en de aangrenzende ruimten geeft een 

beeld van de Nederlandse strijd tegen het water. Centraal staat een grote maquette van        

Nederland, die de gevolgen van een stormvloed toont. 

Openingstijden                                             Adres 

apr t/m okt                                              Cruquiusdijk 27 
ma t/m vr 10-17 u, za + zo 11-17 u                   2142ER CRUQUIUS 
nationale feestdagen: 11-17 u                         023-528 57 04 
 
nov t/m mrt  
ma t/m vr 13-17 u, za + zo 11-17 u 
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Marktwerking in de zorg is doorgeslagen 
De marktwerking in de gezondheidszorg is ‘doorgeslagen’ en moet    
ingeperkt worden. Anders wordt goede zorg steeds moeilijker te         
organiseren en te betalen.  

Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA).   

De CDA-bewindsman kraakt hiermee het liberale heilige huisje van keuzevrij-
heid voor patiënten. Het in zijn ogen ‘absolute’ recht om de eigen zorgverlener 
te kiezen, maakt de organisatie van de zorg volgens De Jonge duur en lastig. 
Nieuwe aanbieders, vaak van bedenkelijke kwaliteit, schieten 
als paddenstoelen uit de grond. Daarnaast wordt de uur zorg nu per uur      
vergoed; een ongezonde prikkel om te veel zorg te leveren. ,Dat is een            

ongezonde cocktail. De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Anders houden we het 
niet vol. En samenwerking gaat niet vanzelf, maar moet ingebakken zijn in de manier waarop we de zorg 
met elkaar “organiseren", aldus De Jonge. 
De bewindsman, die eerder als wethouder in Rotterdam ook al aanliep tegen ‘ongezonde situaties’ door 
doorgeschoten marktwerking, vindt het tijd om het roer om te gooien. Hij wil nieuwe zorgaanbieders 
strenger controleren en wil in elke wijk een herkenbaar team van wijkverpleegkundigen, waarbij de zorg 
niet meer per uur wordt gefinancierd. Ook lobbyt de minister in Brussel voor soepelere Europese regels 
bij de inkoop van zorg. 

Verantwoordelijkheid nemen. 

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten moeten wat De Jonge betreft in de toekomst samen de 
verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheidszorg in een regio. Daarbij moeten zij aanspreekbaar 
zijn en regelen dat het aanbod de stijgende zorgvraag aan kan. Dan zullen de kosten van de gezond-
heidszorg vanzelf ook minder snel stijgen. 
 
De uitspraken van zorgminister De Jonge zijn politiek saillant, omdat 'zijn' CDA meermaals heeft        
deelgenomen aan kabinetten die de marktwerking in de zorg juist hebben vergroot. Momenteel zit de 
partij in een coalitie met twee liberale partijen. Vooral de VVD is een groot voorstander van een vrije 
zorgmarkt. 

Grote veranderingen in de ouderenzorg  

Er komen grote veranderingen aan in de ouderenzorg.  

We zien drie ontwikkelingen waar elke organisatie mee te maken krijgt, onder meer op basis van            

interviews over de zorg van morgen. 

De drie belangrijke ontwikkelingen zijn: 

1. Preventie wordt een belangrijk thema in elke langdurige zorginstelling; 

2. Thuiszorgorganisaties verdwijnen in de huidige vorm; 

3. Ontwikkelen technologische kennis verpleegkundigen. 

 

WMO 2019! 

Chronisch zieken of ouderen die zorg nodig hebben, maken soms 
hoge kosten voor de zorg die ze krijgen. Met ingang van 2019 is er 
een vast abonnementstarief voor de WMO in gegaan.               
Huishoudens die gebruik maken van een WMO voorziening       
betalen als eigen bijdragen een vast tarief van maximaal € 17,50        
per 4 weken (vanaf 2020 € 19,00 per maand), ongeacht het        
inkomen, vermogen of gebruik. En dat is goed nieuws voor zo'n 
180 duizend huishoudens. Want hen scheelt het honderden – tot 
soms zelfs duizenden – euro's per jaar. 
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Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer 

Zwanenburg Cultureel Centrum “De Olm”.    

Zondag 21 april 2019, zaal open 13.30 aanvang 14.00 uur. 

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

De Schakel met nostalgische Amsterdamse liederen.   

Het gezelschap De Schakel is een enthousiaste groep muzikanten, die al bestaat sinds 1985. 

Zij treden op in klederdracht en brengen met veel plezier en humor een gevarieerd             

programma boordevol bekende liedjes en korte conferences.  

Voor de pauze hoort u onder andere uit de musical De Jantjes en ander zeewaardig            

repertoire. 

 

Na de pauze gaan we terug in de goeie oude tijd met oude bekende Amsterdamse liedjes en 

natuurlijk met nostalgie van die ouwe Jordaan. 

 

De Schakel met Piet Klaasen: drum en zang, Astrid de Haan: zang, Leo Smit: saxofoon,      
Arie Vereijken: Accordeon, Jan Wolf: zang en Ina Heinhuis: zang.  
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Donderdag13 juni 2019, van 13:00 tot ongeveer 17:00 uur, organiseren wij 

weer de jaarlijkse seniorenmiddag tijdens de feestweek van 

Zwanenburg/Halfweg. Ook dit jaar vindt de middag weer plaats in de feesttent op 

het terrein van wielervereniging “De Bataaf” op Kinheim 7. De feesttent zal 

geopend zijn vanaf 12:45 uur. 

 

Deze gezellige middag bestaat uit o.a. een      

grandioze bingo met vele mooie prijzenen live   

muziek. De innerlijke mens wordt niet vergeten 

want er zullen hapjes en drankjes geserveerd  

worden. 

 

 

 

 

 

 

Als U slecht ter been bent hebben wij vervoer geregeld naar de feesttent en weer 

retour, deze zal vertrekken vanaf “Eigen Haard” om 12.00 uur. Wilt u gebruik maken van deze 

service geeft U zich dan op via “Eigen Haard” of via de seniorenvereniging in de persoon van 

dhr. A. Hulst, 06-16287873. Dit zodat de vervoerder “Shuttle to Amsterdam” kan inspelen op 

de vraag. 

 

Wij hebben er weer zin in !!! Tot 13 juni. 
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Wordt lid of maak iemand lid van onze vereniging. 

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 ___________________________ 

Deponeer dit formulier in onze brievenbus in “De Olm”. 

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. 

Eén van de twee dames komt u persoonlijk  

namens de vereniging een fruitmandje     

brengen. 

 

Kitty van Rooyen 

 

 

 

Loes Jansen 

 

 

APRIL 2019 

Mevrouw Berkhout 85 

Mevrouw Klaasen-Kerkhof 91 

Mevrouw Denderen-Rozemalen 91 

Mevrouw Kroon-Braas 88 

Mevrouw Brusselaars 91 

Mevrouw Knijn-van Scheppingen 91 

Mevrouw Deijl 88 

Nieuw Leden 
Mvr   Tol Zwanenburg Dhr   Tol-Borghoff Zwanenburg 

Dhr   Lutgerhorst Zwanenburg Mvr v.d Brink Zwanenburg 

Dhr   Vercouteren Zwanenburg Mvr   Vercouteren Zwanenburg 

Mvr v.d Schaaf Zwanenburg Mvr   Gijzen-Hillmann Zwanenburg 

Mvr   Baars Halfweg Dhr  v.d Schaaf Halfweg 

Mvr    Haak Zwanenburg         
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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 voor april               

 In deze puzzel zitten diverse waterdieren verborgen.      

 Ik geef u vast 2 voorbeelden (zie markering)  zalm  en prik.    

                   

z o b d f y x c l m q u e r t y z x q 

x b a a r s a s c h o l h p o o n r u 

j r q u e r t y z i p p e r a b c d e 

z a l m j k l r w g m n o s p q r s r 

q s z w k a n o a z e n i n k t v i t 

w e b u r g h t r a l v f o w e g y y 

e m a k r e e l t g l v e e e l t n e 

r n d a p u i t a a l l l k u n t s e 

t e b r l e p n w e r t i z m o j t v 

y r o g r h o o i f s t c u r d d o r 

p a k e z e s l t m u a a i l d i k e 

m r k a n a r t v o o r n v o l m v i 

u t e l f t l e i t i b g r a v t i u 

l r m m o n t e s v i o f d w e o s h 

a w a i q i o l s d o t o n ij n r p p 

i k a b e l j a u w n n r o t o d h r 

e n r r s e n n s c h i e m ij m e n i 

b o i u d m d s e n s o l e n g p e k 

e r n i b e e j d v i c o l g e n l o 

o h r n l e g o r k a s h w ij u n a t 

r a l v e r s v p i e g e a l b p m e 

e a l i d v q i w e r t y j r x v p z 

d n e s z a e s a r d i n e p u z r y 

l q b l e r o z t o t m i s u d a e a 

m b e u n d i s t e k e l t j e g i e 

o e t j i n v u l l e n s u c c e s f 

                   

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 
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