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Voor inwoners van Broek in Waterland, Zuiderwoude en Uitdam 
van 65 jaar en ouder.

Dit blad verschijnt 3x per jaar (april, september en december) en wordt 
verzorgd door de

Stichting Dienstverlening Ouderen Broek in 
Waterland

Het dagelijks bestuur van deze Stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter         :  
Secretaris          : Mw. S. Utrera-Baggerman.
Penningmeester : Hr. S. Boschma.

Deze  editie staat onder redactie van A.Vogelaar en E.Dobber.

Kopij voor de volgende editie kunt u inleveren tot 20 augustus 2018 bij:

A. Vogelaar E. Dobber
De Breeck 25 Noordmeerweg 2
1151 BN Broek i/W. 1151 CV Broek in W.
Tel. 020 403 1720 Tel. 020 403 1513

of per e -mail l.dobber@planet.nl.

De Stichting stelt zich ten doel het coördineren van de uitvoering en het 
stimuleren van voor ouderen bestemde voorzieningen en activiteiten in  Broek 
i/W, Zuiderwoude en Uitdam.

mailto:l.dobber@planet.nl
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Even bijpraten

             

Veranderingen bij de Seniorenpost

Wij hebben in september 2017 het aantal pagina’s reeds terug gebracht naar 14 en 
hebben daarna nog verder gesproken over de kosten. 
Ook is ons ter oren gekomen, dat sommige 55 jarigen nog weinig interesse hebben in 
dit blad; begrijpelijk zij werken nog vele jaren en een groot deel bestaat uit bezigheden 
voor de ouderen.
De leeftijd voor de bezorging zal vanaf september 2018 verhoogd worden naar 65+ en 
bovendien zal er een website worden aan gemaakt. Daarover zal u nog geïnformeerd 
worden in De Broekergemeenschap. 

Nog een verandering binnen de St.Dienstverlening Ouderen Broek in Waterland; op 
pagina 1 mist de naam van de voorzitter. Ger Meijn heeft door drukke andere 
bezigheden zijn voorzitterschap bij ons moeten beëindigen.
Ook langs deze weg nogmaals Hartelijk Dank voor de 4 jaar dat je je met enthousiasme 
hebt in gezet voor het andere SDOB.
=====================================================

Samen Eten
Elke vierde dinsdag van de maanden september t/m april kunnen alle 55+ers 
deelnemen aan het Samen Eten. Wij maken dan gebruik van de grote zaal van 
Het Broeker Huis. U moet zich wel even aanmelden.
Op dinsdagmiddag is deze zaal echter in gebruik door de SOOS. Voor ons is de 
zaal om 17.30  uur beschikbaar.
Opgeven en afmelden kunt u t/m vrijdag daaraan voorafgaand bij Lies Dobber, 
Tel.020- 403 1513 of l.dobber @planet.nl
Kosten € 10,- p.p. aan de zaal te betalen. 

Een vriendelijk verzoek wilt u
níét vóór half zes komen?

De data zijn:,
27 maart en 24 april (samen met de SOOS leden). Na de zomer gaan we in 
september weer beginnen op de 4e dinsdag van elke maand.

Het Samen eten is een prettige gelegenheid om uw sociale contacten te 
onderhouden en/of uit te breiden.  

In Memoriam
Cor Punt

Vele jaren heeft hij voor ons het Seniorenblad in Uitdam rond 
gebracht; we zullen hem blijven herinneren als een vriendelijk 

en hulpvaardige man.
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ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN
Broekerhavenkoor  Wijksteunpunt Mw.A.Sluiters
Woensdag 14.00 – 15.30 uur Tel. 0299 687456

Biljarten in Wijksteunpunt Hr.A. Slagt, Draai 26                                        
Vrijdag 13.30 – 16.00 uur                       Tel. 403 3013

Gymnastiek 55+ Wijksteunpunt          Mw. J. de Klerk,                                                                                                                   
                                                                 De Draai 11
Vrijdag 10,00 – 10.45 uur                       Tel. 403 3108

Activiteiten van SRV”De Draai” Mw. W.Winkel,  
Draai 76 Tel. 403 8887

Samen Eten in Het Broekerhuis          Mw. L. Dobber, Noordmeerweg 2
4e dinsdag v.d. maand 17.30 uur Tel. 403 1513

Societeit voor ouderen (de SOOS) Mw.G. Louw, Oosteinde 46.
Het Broeker Huis Tel. 403 1643
Dinsdag 13.30- 17.00 uur

Steenwerpersclub”De vaste Hand” Hr. J. de Waart, Roelestraat 20
Kantine  “v.v. SDOB” Tel.  403 1870
Donderdag 14.00 – 16.00 uur

Vakantieclub voor ouderen      Mw.R,den Rooijen,De Draai 50
Tel. 403 1945

Zwemmen (bewegen in het water) Mw.T. Broersma
Zwembad “De Waterdam” Volendam    Tel. 020 3343446
Dinsdag  9.00-10.00 uur Hr. J.Nierop tel.403 1406

Bibliotheek Broeker Huis  
  Woensdag 15.00-18.00 uur
  Zaterdag   13.00- 15.00 uur. 

Hulpdiensten

Administratie/formulieren Tel.  403 1696                
Alarmering Uw Zorgverzekering 
Beheerder Draai 33 Tel.  403 3108 of 06 4855 7260
Bewonerscommissie (Klinke+Draai) Tel.  020 3343446
Buurtzorg Tel. 06 10570470
Evean Ledenconsulent (huisbezoek e.d.)Tel. 088 3832000
Felicitatiedienst Tel.  403 1513
Hulp zorg en welzijn ouderen, WMO Tel.  0299 658585
Maaltijdbezorging Tel.  0900 6666123
Thuisbezorging bibliotheek Tel.  403 1494 
Vervoer voor ouderen bij bezoek aan Tel.  403 3723 b.g.g. tel. 403 1259       
  arts of  medische hulpdienst (zie                            minimaal 24 uur van te voren                                        



  verder pagina 14.)
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Draai 33

Het wijksteunpunt Draai 33 is er voor de hele bevolking van Broek in Waterland.
De huur is schappelijk per dagdeel. (www.draai33.nl) 

U kunt zelf activiteiten organiseren als een leesclub, leuke cursus of workshop. Ook is er de mogelijkheid 
uw verjaardag (of ander feest ) in de Draai 33 te vieren. (WIFI, beamer, TV aanwezig). Contact opnemen 
met de beheerder Jan de Klerk tel. 06 4855 7260.

Wat gebeurt er reeds zoal ? 
Koffieochtend: iedere donderdag van 10.00 uur vrije inloop. 2 x per maand 
komt de brei- en haakclub langs, maar in overleg zij er ook andere bezigheden 
mogelijk. Behalve op de 2e donderdag van de maand; dan is er een warme lunch 
van Wonen Plus.
Digicafé donderdag van 14.00-16.00 uur. Heeft u problemen met uw I-pad, 
tablet, smartphone of computer; er wordt bijna altijd een oplossing gevonden. 
Ook hulp bij telebankieren. Uiteraard is er WIFI aanwezig.
Het Broekerhaven Zangkoor repeteert op woensdag middag o.l.v. Ans Sluiters (0299-687456).
Warme lunch Tweede Donderdag van elke maand van wonen Plus (info: 0299 650480)
Spreekuur Evean donderdag (13.00-16.00 uur)op afspraak :Tel. 088 3833336.
Bewegen voor ouderen op vrijdagochtend o.l.v. Jannie de Klerk (tel.020 4033108

Voor  meer informatie info@ draai33.nl  of de beheerder (tel. 06 4655 7260 )

Activiteiten van S.R.V. in Draai 33
Maandag      9.30 – 11.30 uur    Biljarten voor dames
                    13.00 -  17.00 uur    Biljarten voor heren 
Woensdag  14.00 uur Broekerhavenkoor     
Vrijdag       10 .00- 10.45 Beter bewegen voor 0uderen 
Vrijdag       13.00 – 17.00 uur    Biljarten voor heren

Vrijdagmiddag hebben wij een afwisselend     
               programma voor u.
              Aanvang 13.30 uur.
Vrijdag  30   mrt                   Klaverjassen/Rummicub
Vrijdag   6    Apr.                 Koersbal 
Vrijdag  13    “                  Sjoelen
Vrijdag  20    “          Kienen
Vrijdag  27    “          Klaverjassen/Rummicub
Vrijdag   4   Mei                   Koersbal
Vrijdag  11    “                      Sjoelen
Vrijdag  18    “                      Kienen
Vrijdag  25    “                      Klaverjassen/Rummicub      

De kosten voor de vrijdagactiviteiten zijn € 2,- p.p. ook voor Bingo € 2,-p.p. 

Vakantie juni en juli en dan na de zomer beginnen we weer met een verlate  Kermiskien 
op 17 augustus. (De Ouderen vakantieclub is tijdens de Kermis in Millingen). 

http://www.draai33.nl/
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Bedrijven die 50 jaar of langer geleden in Broek in 
Waterland/Zuiderwoude/Uitdam reeds bestonden.

Deze keer sprak ik met Cees van Waveren over
Aannemer Jaap van Waveren

Jaap van Waveren met vader Cor

In 1944 nam Jaap van Waveren het 
timmerbedrijf van Leendert de Oude in 
Zuiderwoude over. Al snel studeerde hij in 
de vrije ogenblikken en slaagde voor het 
examen “Aannemer”.
Het timmerbedrijf werd Aannemersbedrijf 
van Waveren                    

Het aantal opdrachten nam snel toe en de 
aangenomen werken werden groter; dus ook 
het gereedschap. Naast verbouwingen werd 
b.v. ook kort na de 2e wereldoorlog de 
haven van Uitdam weer op diepte 
gebracht. En de schoeiing geslagen in de 
haven van Monnickendam (zonder 
instorting, zoals onlangs gebeurde bij de 
renovatie).

Na de watersnood van 1953 ging van 
Waveren helpen bij het graven van geulen 
voor een totale afwatering van het 
overspoelde land in  Zeeland Hiervoor 
moesten grote schotten met ijzerbeslag 
worden gemaakt.  Voor het vervoer van 
deze schotten waren grote vrachtwagens 

nodig, wat moeilijkheden opleverde op de 
smalle Dorpsstraat; er kwamen dan ook 
klachten.

Bij het lassen van dit ijzerbeslag daalde de 
stroomsterkte in heel Zuiderwoude; daar 
wist elektricien Holman uit Broek i/W wel 
raad op. Hij opende de meterkast en zocht 
met blote handen en wist de knelpunten te 
vinden. Als het nodig was klom hij zelfs 
met klimijzers in de elektriciteitspalen.

De werkplaats werd al snel te klein en 
daarom werd naast het huis een grote loods 
gebouwd.

Er was o.a. een 2e dragline aangeschaft, 

die eens verhuurd werd voor 
werkzaamheden op het Kampereiland. In 
een strenge winter ging Jaap daar kijken en 
besloot voor de terugweg over het bevroren 
IJsselmeer te gaan. Door scheuren in het ijs 
was hij wel genoodzaakt eerst wat 
zuidelijker te gaan richting de Veluwe, maar 
kwam toch bij Monnickendam heelhuids 
thuis.

In de eerste jaren werd gewerkt met +  4 
man personeel, die grotendeels uit 
Zuiderwoude kwamen, zoals Jan Bruijn, Jan 
Vis, Gerrit van Daalen, Piet 
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Kelderman, opa van Waveren, Siem van Wengerden en Ning de Groot met een 
vriend die samen in Rusland nog tegen de Duitsers gevochten hadden. En wat 
later de Volendammer Klaas Keizer, die teruggekomen was uit de Koreaanse 
oorlog, waar hij tegen de communisten gevochten had. Ook werkte Jaap 
Buitenhuis uit Uitdam er als praktikant voor zijn studie op de HTS.  

 
Het bedrijf groeide en het terrein aan 
de Dorpsstraat in Zuiderwoude werd 
te klein en was bovendien niet 
gunstig gelegen; 
toen in Monnickendam het 
bedrijventerrein Galgenriet werd 
ingericht, verhuisde ook dit 
aannemersbedrijf daar heen. Het 
nieuwe bedrijf daar werd feestelijk 
geopend door burgemeester De 

Groot. Ook  het aantal werknemers groeide naar  ca. 30 man personeel. 
Inmiddels waren de zonen Cees en Klaas ook in het bedrijf werkzaam en zij 
zouden in 1971 het bedrijf voortzetten als De gebroeders van Waveren.

In hun vrije tijd werden verschillende boten gebouwd; het begon met een kano, 
daarna een roeiboot en een zeilboot in de Topklasse. Ook werd een Urker-botter 
opgeknapt en op zolder lag de ijszeilboot “de IJslol”.

In 1985 stapte Cees uit het bedrijf en rond de eeuwwisseling (+ 15 jaar later) 
nam Leguit en Roos de verbouwingen (ook in Amsterdam) over, maar heeft nog 
5 jaar onder de naam “Leguit en Roos en van Waveren” gewerkt. 

Heel hartelijk dank voor jullie fijne medewerking en gastvrijheid. 

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

Vandaag

Vandaag is de dag Niet zeuren, geniet

Hij komt maar één keer Van het leven, het mag

Morgen dan is het Maar doe het vandaag

Vandaag niet meer Want vandaag is dè dag

                                                                              Toon Hermans
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Estafette.

Deze keer nam Wil Martens het stokje aan. 

Verhuizen naar Broek, hoe verging ons dat?
                                                  

                            

Het is al weer ruim vier jaar geleden dat ik en mijn vrouw, gezeten op een riant 
balkon met een grandioos uitzicht over de Amstel, ons afvroegen:, worden we hier 
oud of gaan we nog een keer een verhuisavontuur aan. Hoewel we al in de zestig 
waren kozen we ervoor om de “omgekeerde” weg te volgen, namelijk om van een 
van alle gemakken voorzien appartement naar een woning aan de grond met een 
tuin te verhuizen. Onze keuze werd aanzienlijk vereenvoudigd toen we de kans 
kregen ons in Broek in Waterland te vestigen.
Onze nieuwe woning is pittoresk gelegen, Amsterdam is met de regio bus dichtbij, 
de tuin is net groot genoeg en er is een ruimte waar ik mijn hobby, beeldhouwen in 
steen, naar hartenlust kan uitoefenen. En Broek is natuurlijk een schilderachtig 
Noord-Hollands dorp met een rijke historie.
Een vraag was ook: hoe worden we ontvangen door de Broekers, en zal het ons 
lukken een beetje te integreren. Dat bleek achteraf geen probleem. Broek is een 
levendige en actieve gemeenschap met vele jaarlijks evenementen en verenigingen 
die ons de kans gaven de bewoners van Broek te ontmoeten. Dat heeft geleid tot een 
aantal prettige contacten en zelfs vriendschappen.
Bridge speelde een belangrijke rol in het integratieproces. Vlak na onze 
pensionering hebben wij dit kaartspel geleerd als een “oude dag besteding”. En het 
toeval wilde dat er in Broek een actieve bridgeclub is die ons op de vrijdagavonden 
in de voetbalkantine met open armen ontving. Een van de leden is er ook de oorzaak 
van dat ik het estafettestokje voor deze rubriek heb overgenomen en u nu mijn 
verhaal kunt lezen.
Ondertussen zijn we al heel wat te weten gekomen over de Broekse historie en over 
zaken die nu spelen. We weten nu af van het bestaan van het “Beroemde Huis” en 
ook dat er ooit een zeer rijke vrouw in Broek woonde met de naam “Neeltje Pater”. 
De inspanningen van de gemeenschap, verenigd in een dorpsraad, om een 
onderdoorgang in de provinciale weg te creëren en het gedoe over een “ 
onzichtbare” supermarkt volgen we met belangstelling. Momenteel denk ik mee in 
een werkgroepje, met de mooie naam gilde, dat bezig is met het opzetten van een 
fondsenwerving voor het in stand houden van de Broekerkerk, die trots haar 
schoonheid toont in het hart van het Dorp. 

9
Vanwege mijn hobby en interesse, beeldhouwen dus, was ik ook nieuwsgierig of er 
in Broek ook beelden staan in de openbare ruimte. De oogst viel me tegen. Ik heb er 
tot nu toe een gevonden, maar wellicht zie ik er eentje over het hoofd. Er staat aan 
het begin van de gesaneerde Volgermeerpolder een prachtig bronzen beeld, de 



Veenarbeider (2011) van de in Broek in Waterland wonende kunstenares Heleen 
Levano.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een lans te breken, als straks de 
gedroomde onderdoorgang werkelijkheid is geworden, voor het plaatsen van een 
beeld op het nieuwe plein.. Een beeld dat net als bij de Volgermeerpolder, symbool 
staat voor een project dat het leefklimaat en de saamhorigheid in het dorp blijvend 
heeft verbeterd.

Met plezier geef ik het stokje van deze rubriek door aan Geertje Boschma.

Met vriendelijke groeten

Wil Martens.

                                                    Dank je wel Wil
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Vandaag

                                                             Vandaag is de dag
Hij komt maar één keer

Morgen dan is het
           Vandaag niet meer

    Niet zeuren, geniet
      Van het leven, het mág
         Maar doe het vandaag

         Want vandaag is dé dag

                                  Toon Hermans
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Ouderen Vakantieclub

Er is weer gereserveerd voor een 8 daagse reis.
Dit jaar gaan we naar Millingen a/d Rijn gelegen in de Gelderse Poort; in 
familiehotel Millings Centrum een mooi hotel met prima kamers met douche en 
toilet. 
Deze vakantieweek is van 

vrijdag 3 augustus t/m vrijdag 10 augustus 2018.
Mooie uitstaojes en gezellige verzorgde avonden en bekende mensen om u heen. 
Het belooft een fijne week te worden.

De prijs is dit jaar flink omhoog gegaan, dat is echter met andere hotels ook zo.
Het bedrag voor deze week is nu vastgesteld op € 555,00 p.p., voor een 1 
persoonskamer € 60,00 extra.

Als u besloten heeft met ons mee te gaan (het hotel wil graag vòòr 15 maart een 
eerste aanbetaling van € 100,00 p.p. hebben.

Betaling: op bank nr. NL 38 RABO 0310754585 t.n.v. Ouderen Vakantieclub 
Broek in Waterland.
Een annuleringsverzekering is bij deze reis niet inbegrepen!
Wij adviseren u met klem deze verzekering in uw eigen belang bij een bank 
af te sluiten. Doe dit wel bij de eerste aanbetaling.

Als u vrienden of kennissen heeft die ook geïnteresseerd zijn; geef het dan 
mondeling door.

Als u met ons mee gaat met deze fijne vakantieweek, zult u daar geen spijt van 
krijgen.

Het adres van het hotel is : Hotel Millings Centrum
                                            Heerbaan 186
                                            6566 EW Millingen a/d Rijn.

Vriendelijke Groeten.
De Ouderen vakantieclub : Jannie de Boer          Tel. 020 403 1598
                                            Corrie de Vos        Tel. 020 436 0659
                                            Rins den Rooijen      Tel. 020 403 1945. 



 e en na nog wat vrolijke liedjes van Jolanda, n en

 koffie kon het gezelschap om half 9 tevreden huiswaarts keren.
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LENTE ! 

                                       Geachte cliënten, ’t wordt lente
Wat zullen we nou ’s voor prettigs gaan doen

Geachte cliënten, ’t wordt lente,
De merel zingt aria’s in het plantsoen,

Hij heeft z’n tarief niet gewijzigd dit jaar,
Dus wij doen het ook niet, we laten het maar,

Wat kan het ons schelen, die centen.
Hoogachtend, komma, ’t wordt lente!

                                                                                  Annie M.G.Schmidt

Bij lente denken we meestal aan vrolijkheid; dartelende jonge dieren, huppelende 
kinderen, ontluikende bloemen, een zonnetje enz.
De dagen lengen (langer licht) en dat heeft inderdaad effect op de  hele natuur; alles 
ontwaakt. Dieren komen uit hun schuilplaats weer tevoorschijn , planten komen boven de 
grond en krijgen nieuwe scheuten. (vooral de bolgewassen groeien snel). De sneeuw smelt 
in de bergen, waardoor de rivieren zwellen.

Bij mens en dier wordt het verlangen naar een partner/seks 
groter.    
Door dit “ontwaken” wordt de mens ook daadkrachtiger    
(o.a. de Nederlandse grote schoonmaak) en dus opstandiger 
(denk aan de Praagse- en Arabische Lente).  

Het voorjaar inspireert ook componisten zoals b.v. Benjamin 
Britten met de “Spring Symphony”.

Naast al deze vrolijkheid is er voor enkele mensen de zgn. voorjaarsmoeheid;  ze zijn 
somber, moe en zien weinig plezier.
Er zijn wel enkele tips om dit te beperken:
 - Zorg voor voldoende vitamine D  (in de winter vlug een te kort door te lage                                                         
zonkracht.)                                                                                 
  -Leer “nee” zeggen.
  -Zorg voor een goede balans tussen spanning en ontspanning.
  -Slaap goed en beweeg veel.
  -Los problemen op; blijf niet piekeren. 
 - Doe leuke dingen! 
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 Doorloper Pasen 2018

Horizontaal

1 waterplant; woud; onaangename prikkel; verkeren – 2 eer; vreemd; moraal; vereniging – 
3 waterlelie; sprookjesfiguur; niveau; ongezouten – 4 terreinfiets; houtsoort; advies; 
gereedschap om gaten te slaan – 5 ets; mengeling; naad – 6 nota; Balt; nauw – 7 
grondsoort; deel van het skelet; zangstem; stevig – 8 bevel; dank; deel van het lichaam; 
behoeftige – 9 bestuurlijk document; varkensverblijf; inname; boom – 10 pas gebakken; 
kaartspel – 11 beroepsvereniging van advocaten; gezet; hoeveelheid; zielig – 12 
gebeurtenis; bio; Noorse munt; toets – 13 langer worden; voordat; aanwijzend vnw.; 
doping

Verticaal

1 aansporing; 12 dozijn; edel – 2 ent; klein hert; ten opzichte van; gegroet – 3 kliko; veel 
en snel praten – 4 droge mousserende wijn; berisping – 5 vruchtbare plek; enig; blijvende 
vijandschap – 6 wildexpeditie; op eieren zitten – 7 moraliseren; toneelspeelster – 8 
delfstof; vergelijk; inbewaringstelling; rund – 9 onecht; gier; hoofd van een school – 10 
lofzang; vlaktemaat; sukkel; natuur – 11 maand; aanwijzend vnw.; tonen; grijs gesteente – 
12 broeksluiting; deel van een haard; logée – 13 Zuid-Afrikaanse partij; boom; deel van het 
oog; ontkenning – 14 houding; verbinding; voorzetsel; boom – 15 reukorgaan; takelwagen
Kruiswoord Pasen 2018
 Horizontaal

1 tactisch spel – 6 rivier in Noord-Holland – 11 Spaanse uitroep – 12 familielid – 13 stuk 
vlees – 15 achting – 17 boom – 18 buitenschoolse opvang – 20 zulke – 21 organisatie van 
olieproducerende landen – 23 drijfkracht – 25 roofdier – 26 serviesgoed – 29 koppel – 30 
gevangenis – 32 een graad bezittend – 37 kelner – 39 kledingstuk – 40 peulvrucht – 42 
noodsein – 44 ongeveer – 46 bloeiwijze – 47 lid van de Eerste Kamer – 50 Britse – 52 
invorderen – 53 afwatering – 54 tegel voor dakbedekking – 55 belemmering

Verticaal

1 cowboycafé – 2 rotzooi – 3 indien – 4 begrip – 5 mensaap – 6 vlaktemaat – 7 ongegist 
druivensap – 8 september – 9 stappen – 10 gokspel – 12 voedsel – 14 hoge berg – 16 
compagnie – 19 vervanging -22 appeldrank – 23 van de Moren – 24 appelsoort – 25 
balletrek – 27 insect – 28 rund – 31 Israëlische inlichtingendienst – 32 uiting van verdriet – 
33 boom – 34 dringend – 35 treuzelen – 36 spanning – 38 geluid van een koe – 41 
bijenproduct – 43 vulkaan op Sicilië – 45 sneeuwhut – 48 persbureau – 49 sufferd – 51 
deugd

De letters in de vakjes 55, 9, 40, 49, 30 en 28 vormen de oplossing.
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Vervoer voor ouderen naar Medische bestemming

Wanneer u geen familie, buren of kennissen heeft, die u kunnen brengen naar een 
medische afspraak, kunt bellen met de contactpersonen van het medisch ouderen vervoer 
van de Stichting Dienstverlening Ouderen Broek in Waterland.
Dit zijn: Mw. Tonny Spaan (tel.403 3723) en Hr. Bert Olie (tel.403 1259). Zij regelen een 
vrijwilliger voor u om te rijden.
Deze regeling is voor een enkel bezoek; moet u vaak terug komen (b.v. voor therapie), dan 
regelt u dit met de Connectiontaxi.
U belt ons minimaal 24 uur van te voren, n.b. dit geldt ook voor het evt. intrekken van uw 
verzoek.
Maak uw afspraken in het ziekenhuis liefst tussen 10.00 en 14.00 uur. (om de file te 
vermijden).

Deze vrijwilligers rijden naar: 
Amsterdam € 10,-  per rit heen en terug (BovenIJ € 7,50)
Purmerend  € 7,50   “   “   “       “    “
Volendam    € 7,50   “   “   “       “    “
Zaandam     € 10,-    “    “   “       “    “  
Binnen Broek/Zuiderwoude/ Uitdam € 2,50.
De klant rekent dit bedrag + parkeerkosten af met de bestuurder.

Vervoer met Connectiontaxi.
Als u weet dat u vele malen (b.v.bestraling) moet terugkomen of een afspraak heeft met 
een veraf gelegen instelling, dan kunt daar de vrijwilligers niet mee belasten en dient u uw 
zorgverzekering te bellen.
Dit gaat zo:    

1. U belt de vervoerslijn 0900-2302340 op werkdagen van 8.00-17.00 uur.
Uw aanvraag wordt direct beoordeeld. U hoort óf u toestemming voor vergoeding 
krijgt en zo ja voor welk vervoer (openbaar-, eigen- of taxivervoer).

2. U krijgt een machtiging en dan belt u 0900-8294224 (op werkdagen van 8.00-17.00 
uur) en wordt doorverbonden met dichtstbijzijnde taxicentrale, waarmee u een 
afspraak kunt maken.

3. Is de duur van uw behandeling bekend, dan spreekt u gelijk het tijdstip van 
terugbrengen af. Weet u dit niet dan belt u vanuit het ziekenhuis (b.v. bij de balie of 
mobiel) 0900-8294224 en u wordt binnen 30 min. opgehaald.

4. Heeft u toestemming voor openbaar of eigenvervoer, dan kunt u de kosten bij uw 
ziekenverzekering declareren door een formulier in te vullen, dat u bij uw 
verzekering kunt opvragen of downloaden via hun site.
N.B. bij eigen vervoer krijgt u € 0,25per kilometer.

Bij al deze mogelijkheden bedraagt uw eigen bijdrage € 85 per jaar.

Deze mogelijkheden gelden alléén voor medisch vervoer voor uzelf; al het andere 
vervoer, dus ook als u op ziekenbezoek gaat (b.v. bij uw echtgenoot), is sociaal 
vervoer en moet worden aangevraagd bij het WMO-loket van de Gemeente Waterland 
(tel.0299-658585).




