
 

 

Zes Jarig jubileum van onze 

seniorenvereniging  

zondag 14 november 2021 

 

Het was de bedoeling een jubileumfeest in 2020 te vieren, want toen bestond de vereniging 5 jaar. 
Echter door de corona hebben wij  dit moeten uitstellen naar dit jaar. 

Het feest zou dit jaar in het Dorpshuis gevierd worden, maar door allerlei omstandigheden is dit niet 

mogelijk. De helft van de zaal is verhuurd voor een basketbalwedstrijd, met publiek op de tribune, wat 

verstorend werkt. Bovendien kan de zaal daardoor niet extra verwarmd worden voor onze senioren. 

De oplossing kwam door de mensen die de Olm voor ons versierden, namelijk Arie Baars en Jeroen 

Hulst. Bij de firma Baars in de Lijnden, wordt in een loods een grote feesttent geplaatst. Uiteraard zal 

deze weer versierd worden. Zij maken er ook voor ons een verassing van, want het is ons verboden tot 

aan het feest om ons op het terrein te begeven. 

Mooi is, dat de mensen van de bediening zich 

weer spontaan aangemeld hebben om te helpen. 

Dus alle ingrediënten voor een prachtig feest zijn 

er. 

Wij krijgen een 3 gangen diner, een kopje koffie of 

thee en nog 3 consumpties naar keuze. 

Dit alles wordt muzikaal verzorgd door René 

Bishop  
 

Waar wordt het gehouden: 

 

Gebr. Baars: Hoofdweg Oostzijde 298 meteen onder het viaduct van de A5. 

De kosten bedragen: € 20,00 per persoon. Er zal geen restitutie gegeven 

worden van inschrijfgeld. 

De aanvang van het feest is om 12:00 uur en de zaal gaat om 11:30 uur 

open. Het einde van het feest is ongeveer om 16:00 uur. 

U kunt ook inschrijven per tafel van 8 personen en natuurlijk ook individueel. 

Op het toegangsbewijs staat, aan welke tafel u zit. Inschrijven kan op 

dinsdag 19 november in het Dorpshuis van 10:30 tot 12:00 uur. Ook kunt u 

bellen met: Arnoud Hulst Mobil: 06 16 28 78 73. Of per e-mail aanmelden:  

voorzitter@sv-zwh.nl onder vermelding van jubileumfeest. 

U kunt betalen per bank: NL 24 INGB 0007 0479 96 ten name van de 

Seniorenvereniging ZWH onder vermelding van jubileumfeest. 

 

Indien u geen eigen vervoer heeft, rijdt er een bus vanuit Zwanenburg vertrek Dorpshuis om 11:30 uur 

voor heen en terug € 5,00 per persoon. Voor personen met eigen vervoer is er voldoende 

parkeergelegenheid. 
 

Belangrijk: Zolang men in de horeca nog een QR code moet laten zien, geldt 

dat ook voor ons, dus neem uw QR code mee. Er wordt gecontroleerd. Indien u 

geen geldige QR code heeft, kunnen wij u helaas niet binnen laten.  

 

Geeft u zich snel op want VOL=VOL 
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