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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 

 MEI 2019 

opgericht 23 november 2015 
oplage 580 

Voorzitter, 2e 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 

Breggina Rovers: 

Ledenadministratie 

Samen Eten 

Email: ledenadmin.svzwh@gmail.com 

Telefoon:020-4976016 

Bezorging maandblad en puzzel: 

Liesbeth Grolman 

email: liesbethgrolman@gmail.com 

Telefoon 020-4972690 

Ons volgende maanblad komt op maandag 17 juni uit 
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Zie programma Eigen Haard  

op onze website. 
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Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg 

Verslag van de jaarvergadering dd 25 april 2019. 

De opkomst is net iets groter dan vorig jaar: 35 personen. 

1)Ton Bloemberg opent de vergadering en vertelt de aanwezigen, dat Arnoud door 

Privé-omstandigheden vandaag niet aanwezig kan zijn. Ton geeft meteen aan, dat hij stopt als 2 de 
voorzitter en dat hij daarom het woord geeft aan Jan van der Lugt, die dagvoorzitter is. 

Jan bedankt Ton voor zijn inzet in de afgelopen jaren en krijgt namens het  bestuur een bos bloemen. 

2)Daarna stelt Jan Mevr. Breggina Rovers voor als nieuw bestuurslid waarna zij door de vergadering 
gekozen werd. Zij gaat voor ons de ledenadministratie doen en het Samen Eten coördineren.     
Breggina stelt zichzelf voor: Zij komt zelf niet uit Zwanenburg, maar haar partner is een geboren   
Zwanenburger. Zij woont hier nu ongeveer 15 jaar en is sinds één jaar met pensioen en wilde wat   
vrijwilligerswerk gaan doen in Zwanenburg. Zij is toen gaan helpen bij het Samen Eten project en 
kwam daar onze voorzitter tegen en die vroeg of ze nog wat tijd over had om de ledenadministratie te 
beheren. Na verdere uitleg stemde zij hiermee in. 

3)Er waren geen ingekomen stukken. 

4)De notulen van de jaarvergadering 2018 worden voorgelezen door de secretaris. Er is één 

opmerking over het Vervoer van onze leden: Wat valt er wel en wat niet onder auspiciën van de      
seniorenvereniging? 

Er is onderscheid tussen Seniorenvervoer, gecoördineerd door Rob Mulder, dat wel onder de 

seniorenvereniging valt en het vervoer naar de Dagbestedeing, gecoördineerd door Arnoud Hulst, dat 
niet onder de seniorenvereniging valt. 

Hierna worden de notulen goedgekeurd. 

Daarna leest de secretaris haar jaarverslag voor. 

5)Jan geeft een toelichting op het financiële verslag en de begroting 2019 en vraagt of er hierover  
vragen zijn. Omdat wij een vrij groot positief banksaldo hebben wordt ook dit jaar de contributie niet    
verhoogd. 

Het negatief resultaat op de winst en verliesrekening komt door de aanschaf van materialen, die we 
voorheen steeds huurden. Hierdoor worden de uitgaven in de toekomst lager. We verwachten in 2019 
een positief resultaat. Kopjes, borden etc. hoeven niet meer te worden gehuurd. Ook de bankkosten 
zijn in 2019 door een ander systeem van incasseren slechts de helft. 

Er is een vraag wanneer de begroting wordt opgesteld, want daar staat nog wel 800 euro bankkosten 

op. Antwoord: In verband met de subsidie- aanvraag moeten we daar al halverwege het jaar mee 

beginnen zodat hij zeker per 1 januari van het begrotingsjaar vaststaat. 

Er zijn leden die de balans missen en er wordt gevraagd of er inderdaad maar 700 euro subsidie is 

gekregen, een deel van de subsidie is al in 2018 ontvangen. Uit een balans zou dat duidelijk 

geworden zijn. 

Ook wordt er gevraagd of de ontvangen contributie gespecificeerd kan worden. Dat inzicht laten we 

voor de leden van de kascontrolecommissie. 

6)Van de kascontrolecommissie is Willem Henze aftredend, maar niet aanwezig. We geven het 

woord aan Lia Sloot. Zij geeft het bestuur decharge maar heeft ook aangeraden een balans te 

maken, waar ze volgend jaar eventueel bij wil helpen. 
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7)Voor de nieuwe kascontrole biedt Henk Vorstermans zich aan. 

Hierna volgt de pauze, waarin een drankje wordt aangeboden door de vereniging. 

8)Vooruitblik 2019. 

Dit jaar is het project Samen Eten gestart; Het is een succes en voorlopig zal de                   
seniorenvereniging een mogelijk tekort bijpassen. Het is niet de bedoeling dat dit teveel wordt, 
dus dit wordt in Juli 2019 geëvalueerd. 

Op de agenda voor dit jaar staat op 3 november in samenwerking met de Speeltuin een feest 
om sponsorgeld voor de nieuwe speeltoestellen van de Speeltuin op te halen. Nadere          
informatie volgt uiteraard in het maandblad. 

Op 4 december staat een sinterkerstreis gepland. Verdere invulling volgt nog. 

En dan het Seniorenvervoer: WE HEBBEN CHAUFFEURS NODIG. 

Er volgt een heftige discussie. Jan noemt een aantal mogelijkheden: 

Rob Mulder geeft aan dat de mensen, die voor de Dagopvang rijden niet ook bij het Senioren-
vervoer kunnen helpen omdat de tijden overlappen. 

Hij gaat bellen met de klant/dagopvang om te overleggen over de ophaaltijden. 

Iemand merkt op, dat het Seniorenvervoer aan zijn succes ten onder gaat. 

Er wordt afgesproken dat rijders en bestuur zo spoedig mogelijk bij elkaar komen om goede 

afspraken te maken. 

Rondvraag: 

Rob geeft aan dat er dagelijks tussen 17.00 en 18.00 uur gebeld kan worden voor het vervoer. 
Liefst twee dagen van tevoren in verband met de planning. 

Bij geen gehoor nogmaals bellen, er wordt geen voicemail afgeluisterd en niet teruggebeld. 

WillemTavenier vraagt een rolstoel voor de busreizen voor het geval dat. Rollators heeft hij al. 
Hij vraagt het bij Eigen Haard en misschien zijn er leden die een rolstoel over hebben en deze 

beschikbaar willen stellen. 

De heer Maliepaard had een probleem met verschillende activiteiten op dezelfde dag, maar 
het is duidelijk dat dit een uitzondering is geweest.     

Breggina vroeg of de volgende keer de notulen van de vorige jaarvergadering bij de             
uitnodiging of agenda van de nieuwe jaarvergadering in het maandblad kunnen worden gezet. 

Door het aftreden van Ton Bloemberg als 2e voorzitter zoeken we hiervoor een nieuw          
bestuurslid. 

Vervolg pagina 3 
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Nadat vorig jaar Amstelring had aangegeven niet meer de mensen te kunnen vervoeren naar 
de Dagbesteding in Eigen Haard, daar dit gua kosten te veel zou zijn, hebben veel vrijwilligers 
zich aangemeld om deze klus over te nemen. 

In april was dit alweer een jaar geleden dat 15 vrijwilligers elke dag de bezoekers, met veel   
plezier, naar de Dagbesteding rijden. 

In dit jaar hebben wij als rijders veel contact gekregen met de bezoekers en doet het ons pijn 

als zij door slechter worden of verhuizing niet meer in ons rijschema voorkomen. 

Dinsdag 9 april was de dag dat alle rijders waren uitgenodigd om het eenjarig bestaan samen 
te vieren bij de dagbesteding en hartelijk werden ontvangen door de leiding en bezoekers.  

Onder het genot van een kopje koffie en gebakje werd het afgelopen jaar doorgenomen en 
werden alle rijders door de leiding bedankt voor hun inzet en fijne bijdrage die zij steeds         
leveren aan de bezoekers, door te helpen met in en uitstappen en het vaak ophalen boven in 
het appartementsgebouw. 

 

Even nu een persoonlijk woordje: 

Toen ik aan dit project begon samen met Stef Spigt van Amstelring hebben wij vele hobbels 
moeten overwinnen om dit tot een succes te maken. En nu een jaar later is bewezen dat  

ouderen en jongeren uit de samenleving ook nog een bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Mijn dank gaat dan ook uit naar de rijders die toch s‘-morgens en s’-middags de bezoekers   
van en naar huis brengen en als het moet meerdere keren per week. 

Ik dacht altijd, als ik zelf misschien zo ver ben dat ik gebruik moet maken van de dagbesteding, 
ik daar verschrikkelijk tegen op zou zien. 

Inmiddels is mijn mening danig bijgesteld het is op de dagbesteding reuze gezellig, men wordt 
niet opgesloten en er wordt de hele dag voor de bezoekers gezorgd. 

Er worden spelletjes gedaan, geheugentraining, de krant voorgelezen, getekend, geschilderd 
en meer handenarbeid, gepraat met elkaar, kortom een heel gezellige dag. 

Mij valt op als ik op de dagbesteding kom en dat is meerdere malen per week, ik altijd vrolijke 
mensen zie die genieten van een dagje uit. 

 

Voor wie is de Dagbesteding: 

Voor mensen die zich eenzaam voelen. 

Voor mensen die nog zelfstandig wonen, maar dat niet meer zo goed alleen kunnen. 

Deze mensen hebben vaak al veel zorg van mantelzorg en of partner. 

Om de mantelzorg of partner te ontlasten, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen, kunnen  

zij één of meerdere dagen naar de Dagbesteding. 

Dit kan aangevraagd worden via Amstelring, huisarts of wijkverpleging. 

Of loop even binnen bij de Dagbesteding die elke dag open is. 

 

Arnoud Hulst 
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Wie een laag inkomen heeft en woont in een sociale huurwoning met een relatief hoge huur, kan in aan-
merking komen voor 'huurbevriezing' of zelfs een verlaging van de huur. Dat meldt de Woonbond. 
Via een checklijst op de website kunnen huurders kijken of ze ervoor in aanmerking komen. 
De afgelopen jaren zijn de huurprijzen flink gestegen. De bond heeft met de koepelvereniging van 

woningcorporaties Aedes afgesproken dat huurders daar compensatie voor kunnen aanvragen. 

Voorwaarde is dat ze een relatief laag inkomen hebben en dat de maandelijkse huur 720,42 euro of 

hoger is. 

300.000 huishoudens komen in aanmerking 

'Het gaat in totaal om ongeveer 300.000 huishoudens', aldus een woordvoerder van de bond. 'Ook 

huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot 38.035 euro kunnen 

huurbevriezing krijgen.' Hoe groot die groep precies is, is volgens de woordvoerder onduidelijk. 

Voorbeeldbrief 

Als het zinvol blijkt (na de checklijst) om te vragen om een huurbevriezing (stabilisatie van de huur-

prijs) of een verlaging, verstrekt de Woonbond een voorbeeldbrief die aan de verhuurder kan wor-

den gestuurd. De bond denkt dat het gaat om één op de acht (13 procent) mensen met een sociale 

huurwoning. 

Directeur Paulus Jansen van de Woonbond:'We gaan ervan uit dat woningcorporaties zich aan het 

huurakkoord houden. Dat is voor deze huishoudens, met forse huurprijzen gezien hun inkomen, 

hard nodig.' 

Bron: ANP 

Sociale huurbewoner kan huurbevriezing aanvragen 

Hoe kan ik zorgtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen? 
 
Heb je vorig jaar geen zorgtoeslag ontvangen, maar had je daar wel recht op? Dan kun je met terugwer-
kende kracht zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dat kan tot 1 september en doe je in een paar 
simpele stappen:  
Ga naar de website MijnToeslagen.nl  

• Log in met je persoonlijke DigiD 

• Kies je het jaar waarover je zorgtoeslag wilt aanvragen 

Vul je gegevens in  

Beschikking zorgtoeslag terugwerkende kracht 

De Belastingdienst neemt vervolgens je aanvraag in behandeling en stuurt je een beschikking. Hierin staat 
of je recht had op zorgtoeslag in het jaar waarover je de toeslag hebt aangevraagd. Als dit het geval is, 
staat in de brief ook meteen hoeveel zorgtoeslag met terugwerkende kracht je ontvangt. 

Zorgtoeslag met terugwerkende kracht zonder internet 
Vraag de zorgtoeslag dan aan via de Belastingtelefoon: 0800-0543. 

Tot wanneer zorgtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen? 
Tot 1 september van elk jaar mag je zorgtoeslag aanvragen over het voorgaande jaar. Hieronder zie je per 
jaar tot welke datum je nog zorgtoeslag kunt aanvragen: 

Zorgtoeslag voor het jaar Met terugwerkende kracht aanvragen tot  

2018 1 september 2019 

https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
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Donderdag 25 april jl hebben wij Liesbeth Grolman in het zonnetje gezet voor meer dan 30 jaar         

vrijwilligerswerk voor Eigen Haard, ANBO, Seniorenvereniging en Meerwaarde. 

Vorig jaar op 10 juli hebben wij, Marina Eijs van Eigen Haard, Arnoud Hulst van de Seniorenvereniging 

en Marjo van Meerwaarde een motivatiebrief geschreven en hebben Liesbeth voorgedragen voor een 

koninklijke onderscheiding.  

En dan komt er een tijd van afwachten of het gehonoreerd wordt en dan opeens is het zover en is de 

voordracht goedgekeurd.  

Marina Eijs van Eigen Haard heeft daarna de organisatie op zich genomen en heeft gezorgd  

dat donderdag 25 april voor Liesbeth een onvergetelijke avond is geworden in het restaurant van      

Eigen Haard. 

Wij kennen Liesbeth als een vrijwilligster die jarenlang in het bestuur zat van de ANBO-Zwanenburg en 

zij was in 2015 erbij bij de oprichting van de Seniorenvereniging. 

Om zoveel jaren onbetaald vrijwilligster te zijn moet je wel heel veel voor de verenigingen voelen, want 

vrijwilligerswerk wordt niet altijd door sommige personen geapprecieerd. 

Liesbeth verzorgd bij ons de verzending van het maandblad, geeft leiding aan het sjoelen en is altijd 

bereid een helpende hand te bieden. 

Wij als bestuur feliciteren Liesbeth en het is je van harte gegund. 

 

Het heeft zijne Majesteit behaagt Liesbeth Grolman te benoemen als ridder in de orde 

van Oranje Nassau waarna burgemeester Onno Hoes de versierselen opspeld. 
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Walking Footbal-team vv Zwanenburg in het nieuw 

 

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het 
Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief  
bezig willen zijn. 

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo 
op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt    
gerend, al is dit voor sommigen soms een probleem, want je wilt immers die bal halen! 

Ook mogen er geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. 

Via Walking Football kun je een leven lang blijven genieten. Bovendien kun je bewijzen dat je je     
voetbalstreken nog niet bent verleerd.  

Het Walking Footbal is een initiatief van de het Nationaal Ouderenfonds. Zij hielden door het hele land 
informatiebijeenkomsten, waarop alles uitgelegd werd, zoals het doel van het Walking Football, de 
spelregels enz. 

Zo ging ik in oktober 2017 naar een bijeenkomst bij de Sv Spaarnwoude en of dat kwam door de      
enthousiaste vertegenwoordiger van het Ouderenfonds of door de verhalen van de aanwezige       
Walking Footballspelers, maar ik vond het dermate interessant, dat ik dit ook bij de vv Zwanenburg op 
wilde zetten.  

Het doel was tweeledig: de 60-plussers weer in beweging krijgen en sommigen uit hun isolement     
halen. 

Maar hoe krijg je oudjes zo enthousiast dat zij mee willen doen. Mede dankzij de inzet van de         
voorzitter van de plaatselijke Seniorenvereniging, de heer Arnoud Hulst, werd er voorzichtig een start 
gemaakt.  

 

Vervolg pagina 9 
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We begonnen met ongeveer 8 man, maar dat aantal werd 
steeds groter en dat kwam zeker door de verhalen bij de   
biljart- en klaverjasclub en de bezoeken van Arnoud Hulst 
aan die clubs. 

We zitten nu in maart 2019 en het aantal deelnemers bedraagt nu 20 man. Natuurlijk zijn de oude     
spieren blessuregevoelig en zijn alle 20 man niet altijd, vanwege een blessure, aanwezig, maar           
gemiddeld staan er op de dinsdagochtend 18 man te trappelen om het spelletje te spelen. 

Het programma op de dinsdagochtend begint om 9.30 uur. Dan wordt er eerst in de kantine van de vv 
Zwanenburg een half uur koffie gedronken en worden de resultaten van de ingevulde voetbalpool        
besproken. De heren vullen namelijk iedere week een voetbalpool in. 

Om 10 uur wordt er met de warming-up begonnen en om half 11 gaat de wedstrijd beginnen. Eigenlijk 
hoort het 6 tegen 6 te zijn, maar wij spelen 8 tegen 8 of 9 tegen 9.  

Om half 12 blaast de scheidsrechter voor het einde en wordt er weer in de kantine onder het genot van 
een kopje koffie nagepraat over de gemiste kansen en het optreden van de scheidsrechter, want die 
doet weinig goeds natuurlijk. 

De gemiddelde leeftijd van de heren is 72 jaar. De oudste is 80 en de “jongste” is 66 jaar. 

Na zo'n 1 ½ jaar onderling spelen werd het een keer tijd om de krachten met andere teams te gaan   
meten. Weet je ook gelijk waar je qua speelsterkte staat. 

De eerste mogelijkheid die zich voordeed, was een toernooi bij de Sv Overbos op 29 maart en een  
toernooi bij Telstar op 10 april. 

Maar het probleem was de kleding. Die was er dus nog niet. Maar uiteindelijk bood één van de spelers 
uitkomst. John Luykx, oud-directeur van autobedrijf Auto Luykx kwam met het heugelijke bericht dat het 
bedrijf de kleding wilde sponsoren.  

De maten van de shirts, broekjes en kousen werden genomen en het is niet verbazingwekkend dat de 
maat XL het grootste aandeel had.  

Op dinsdag 26 maart jl., was het zover. De tenues werden aan de spelers uitgereikt en deze gingen  
samen met één van de directeuren van Auto  Luykx, de heer Carlos Cuvelier en ook een nieuw model 
van Suzuki op de foto. 

De spelers van het OldStars of Walking Footballteam van de vv Zwanenburg bedankt hierbij de firma 
Auto Luykx voor hun sponsoring.  

We kunnen in ieder geval weer een tijdje voort. De komende jaren prijkt de naam van Auto Luykx op de 
borst. 

Als u door het lezen van dit verhaal enthousiast geworden bent en u wilt een keertje komen kijken, bent 
u altijd van harte welkom op de dinsdagochtend vanaf half 10 bij de vv Zwanenburg. 

Rien Kruijt. 

Walking Football 
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Woensdag 8 mei, zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur. 

In juni geen bingo in “De Olm”, maar in de feesttent. 

Juli en Augustus is er geen bingo maar wij starten 

dan weer op woensdag 11 september. 
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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 is 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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Elke derde vrijdag van de maand in “De Olm” van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

Doel samen lekker gezellig eten. 

Kosten € 5,00 p.p. voor leden van de Seniorenvereniging, niet leden € 7,50 p.p. 

Inschrijven aan de bar van “De Olm”, wel contant betalen. 

Indien betaald vind bij geen deelname geen restitutie plaats. 

 

 

 

Menu vrijdag 17 mei 

Menu 1  Macaroni Bolognezer 

Menu 2  Lasagne Verde  

Toetje Sinaasappel Tiramisu 

 

 

 

Menu vrijdag 21 juni 

Menu 1  Visschotel met gebakken aardappels 

Menu 2  Kipsaté met aardappelsalade 

Toetje Rabarber Créme brulée 

 

 

 

Menu  vrijdag 19 juli 

 

Menu 1  Broodje Hamburger de luxe 

Menu 2  Spareribs bied met ovenpatat 

Toetje  Dame blanche                                

 

 

 

 

Menu vrijdag 16 augustus 

Menu 1 Macaroni salade á la moi 

Menu 2 Spaghetti carbonare 

Toetje Cassata ijs 
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Met een boek de wereld rond 
Lezen is voor mij even wegduiken van de drukte van alledag. Hoe mooi is het dan dat je door het lezen 

van een boek ook nog eens op plaatsen komt waar je in je gewone leven waarschijnlijk nooit naar toe 

zult gaan. Reisverhalen zijn daarom dan ook favoriet bij mij.      

Met veel belangstelling las ik onlangs “Erebus, het verhaal van een schip” van Michael Palin.            

Deze Engelse schrijver (1943) is eigenlijk acteur en bekend van zijn rol in                                        

Monty Python's Flying Circus. Vanaf 1980 maakt hij reisprogramma’s voor de BBC en is hij zijn          

reisverhalen ook in boekvorm gaan uitgeven. Voor mij was dit het eerste boek dat ik van hem las, zijn 

TV programma’s kende ik al wel. Ik werd vooral getrokken door de geweldig mooie omslag van dit 

boek. Het lijkt wel een avonturenroman zoals we die kennen van Jules Verne.  

                                                                                                        Michael Palin 

 

 

 

 

Palins schrijfstijl is heel vlot en het lijkt dan soms ook wel of je een roman leest. Maar niets is minder 

waar. Michael Palin reisde voor dit boek de hele wereld af, van Tasmanië en de Falklandeilanden tot 

het Canadese poolgebied om aan de hand van lokale verhalen en overblijfselen een beeld te      

scheppen van dit stokpaardje van de Britse marine. De Erebus werd gebouwd als kanonneerboot maar 

na de oorlogen met Napoleon waren dergelijke schepen niet meer nodig bij de Britse marine. Na een 

tijd als patrouilleschip op de rustige Middellandse Zee te hebben rondgedobberd ging het met         

pensioen en lag het niks te doen in een Engelse haven. Intussen kreeg de Britse marine steeds meer 

belangstelling voor expedities om zo toch nog het Britse Rijk verder uit te kunnen breiden en hun  

stempels te drukken op de wereldkaart. De Erebus en tweelingschip de Terror worden omgebouwd 

voor een Zuidpoolexpeditie en in 1839 vertrekken ze onder leiding van kapitein James Clark Ross via 

Zuid Afrika en Tasmanië (toen nog Van Diemens Land) naar het koude zuiden met als opdracht de 

magnetische zuidpool te vinden. Dit lukt hen niet maar ze komen na een reis van bijna vier jaar weer 

heelhuids aan in Engeland. Daar beleeft de expeditie koorts zijn hoogtijdagen en beide schepen     

worden dan ook al weer snel gereedgemaakt voor een reis naar het Noordpoolgebied, dit keer met de 

opdracht een Noordelijke Doorvaartroute te ontdekken. In mei 1845 vertrekken ze weer vol goede 

moed, dit keer onder leiding van kapitein sir John Franklin. Helaas zal dit de laatste reis worden van de 

roemrijke schepen. In juli van dat jaar worden de schepen voor het laatst gezien in de Baffinbaai voor 

de westkust van Groenland. Daarna wordt niets meer van hen vernomen…Natuurlijk worden er       

verschillende reddingsoperaties georganiseerd maar er wordt lange tijd niets gevonden. Vele jaren    

later, in 1859, wordt er eindelijk een brief gevonden maar het zou nog tot 2014 duren voor men        

eindelijk het wrak van de Erebus ontdekt. 

“Erebus, het verhaal van een schip” is uitgegeven door Uitgeverij Spectrum en is voorzien van vele 

mooie tekeningen en foto’s. Ook de tijdlijn achterin het boek is bijzonder handig om een beetje houvast 

te hebben in het verhaal wat door de vele namen en plaatsen soms een beetje tot verwarring leidt. 

Maar een mooie aanrader en uiteraard te leen 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 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. 

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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Donderdag 13 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 o.a.uit een      

grandioze bingo met vele mooie prijzen en 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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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 

 

 

mei 2019 

Nieuw Leden 

De heer Brandt 88 

Mevrouw Kabel-Zoetelief 89 

De heer Arends 86 

Mevrouw Wilderom-Aal 87 

Mevrouw Lammeren 89 

Mevrouw Vercouteren 89 

Dhr   Smulders Zwanenburg Mvr   Smulders Zwanenburg 

Dhr de  Jong Zwanenburg Dhr  van Haeften Halfweg 

Mvr   Dumernit Halfweg Mvr   Stranger-Lafleur Halfweg 

Dhr   Felderhoff Amsterdam Dhr    Weij Zwanenburg 
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1954, de Fransen zijn verslagen in Vietnam, wordt de eerste draagbare transistorradio in 

zakformaat op de consumentenmarkt gebracht, heeft Nederland een 11 stedentocht en 

regeert het derde kabinet Drees. In Suriname en Aruba treedt het Statuut voor het 

Koninkrijk der Nederlanden in werking. Zo zijn er meer nieuwswaardige momenten 

geweest die voor de een gedenkwaardig is geweest en voor de ander minder. 

Maar 2 jaar eerder werd er ook geschiedenis geschreven. Er kwamen een paar bewoners bij 

elkaar om een speeltuin te beginnen in Zwanenburg. Deze werd in 1954 gerealiseerd. 

Inmiddels zijn we 66 jaar verder en kan er met veel plezier terug gekeken worden naar de 

ontwikkelingen van de Speeltuin. 

Een gedenkwaardige ontwikkeling is het grote speelfort geweest die door een van de 

besturen gerealiseerd is. Vele ouders van toen hebben hun kind of kinderen op het fort 

laten spelen. Samen met vriendjes en vriendinnetjes vertoefden ze zich op warme zomer 

dagen en frisse natte herfstdagen in de speeltuin om in en rond het fort te klauteren. Ik 

denk zelfs dat er een nieuwe generatie zich heeft aangemeld om hetzelfde te doen wat 

hun ouders ook gedaan hebben. Zich kostelijk vermaken op en rond het fort van de 

speeltuin. 

Maar niets is oneindig. Zo werden de kinderen volwassen en werden zij zelf een ouder. Zo 

is het fort met de tijd meegegaan en heeft het na 26 jaar zijn dienst gedaan. Ondanks het 

goede onderhoud heeft het te veel gebreken en mag het niet meer dienst doen omdat het 

volgens de huidige norm afgekeurd is. 

Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert de emotionele, 

cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Wij stimuleren ouders en kinderen om 

jong te beginnen met bewegen in onze speeltuin. De kinderen kunnen alleen of met ouder 

spelen of samen met andere kinderen. Daarom doen wij moeite om bewegen te stimuleren 

omdat bewegen meer is dan sporten. 

Een van de doelen van de vereniging is een veilige en leerzame speelomgeving creëren 

voor onze jonge gasten waarbij we bewegen in de buitenlucht stimuleren. Wij hebben daar 

onder andere een speeltuin voor ingericht om voldoende bewegingen aan te bieden. 

Aangezien het speelfort een belangrijk onderdeel is van de speelbeleving en een motivatie 

voor de kinderen om de speeltuin te bezoeken, willen wij graag het toestel vervangen door 

een nieuw Fort voor het nieuwe speeltuinseizoen start. 

Na onderzoek en gesprekken met diverse leveranciers heeft de projectgroep bestaande uit 

het bestuur en een aantal vrijwilligers de keuze gemaakt voor een geweldig speeltoestel 

dat een stuk duurzamer en onderhoudsvriendelijker is. De kosten voor het verwijderen van 

de oude en het plaatsen van het nieuwe speeltoestel lopen echter op tot € 143.825, -. Een 

investering die we als vereniging onmogelijk zelf geheel kunnen opbrengen. 
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De Seniorenvereniging gaat aktie voeren voor de Speeltuinvereniging. 

Zoals u al gelezen hebt op de vorige pagina moet de Speeltuin door afkeuring van het mooiste  

toestel dit slopen. De zomer van 2019 zal er een beetje kaal uitzien . 

Wij als Seniorenvereniging hebben besloten de Snertdag op zondag 3 november in het teken 

van de Speeltuinvereniging te doen. De gehele opbrengst zal dan ook naar de speeltuin gaan. 

Wij zijn druk bezig samen met de speeltuin deze dag te organiseren. 

Wel kan ik vertellen dat het een groot feest wordt met verschillende artiesten en een zaal in de 

Olm die u niet meer terug zult kennen,  in de komende maandbladen geven wij uitleg wat er 

gaat gebeuren. Één van de artiesten die wij al gecontracteerd hebben is Rene Bishop u weet 

wel één van de finalisten van Senior Voice. 

Hierover natuurlijk later veel meer!! 

Uitslag van de aprilpuzzel: 
 Baars, schol, zalm, inktvis, makreel, zeelt, puitaal, rog, steur, voorn, elft, tonijn, kabeljauw, 
leng, orka, alver, sardine, meun, stekeltje, brasem, knorhaan, bruinvis, karper, meerval, sprot, 
ansjovis witvis, tarbot, forel, snoek, wijting, stokvis, prik, walvis aal en een guppy. 
 De winnares van deze (april puzzel) is Mw. Oudshoorn, Eikenlaan 9. 
En de winnaar van de maartpuzzel is Dhr. Stroop, Kuyperlaan 36. 

Voorjaarsfeest was weer een succes, 125 personen genoten weer van een gezellige middag 

in “De Olm’. Wij danken dan ook weer de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Ingekomen post: 

Zondagmiddag 31 maart was het zover de feestmiddag. 

Wat hebben jullie ons een fijne middag bezorgd. 

Lekker eten en gezellige muziek fantastisch. 

Ik kijk alweer uit naar het Najaarsfeest. 

Alle medewerkers petje af en heel erg bedankt. 

 

Met vriendelijke groet Hennie Otten 
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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 

 

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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  Puzzel mei 2019     
        

  Plaats in het midden een woord, wat weer een woord vormt   

   met het 3e woord,  meer-val-lei    zie ook het 1e voorbeeld.   

  het 1e woord       

        

   val    kuil    gras   
   morgen      worm   

   knal      lood   

   voor      tal   

   herfst      eren   

   trom      je   

   op      ten   

   straf      pen   

   kat      pens   

   toren      muis   

   kakel      jas   

   eet      aar   

   stop      flits   

   hoe      ster   

   klomp      zool   

   vlucht      top   

   al    zo    dra   

   schoen      regel   

   rond      komst   

   bruin      zaad   

   pa      je   

   af      portaal   

   bus      strip   

   enkel      en   

   scherp      hand   

   foto      schap   

   front      bes   

        

 Naam:       
 Adres:       



 22 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

   

 

 

     

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

