
29 jaargang nr. 87 september 2018 

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 november 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


2

1. Titelblad 
2. Inhoud
3. Even bijpraten
4.    Permanente activiteiten 
5.    Draai 33 + activiteiten SRV
6. Oude bedrijven: Pannenkoekenrestaurant “De Witte                         
7. Swaen”

“                 “                “ 
8. Estafette Geertje Boschma-den Hartoog
9. Ouderen vakantieclub
10.    Verslag reisje Ouderen vakantieclub
11. Uitslagen SOOS 2017-2018
12.    Puzzels   
13. “
14 Medisch vrijwilligers vervoer

I N H O U D



3
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 van onze inhoud 
bestaat uit bezigheden voor de ouderen.
De leeftijd voor de bezorging zal vanaf september 2018 verhoogd worden naar 65+ en 
bovendien is er een website gemaakt. U vindt ons bij www.debroekergemeenschap.nl 
N.B. 65+ers, die voldoende hebben aan deze website en geen prijsstellen op een gedrukt 
exemplaar, kunnen dit melden bij Abra Vogelaar (403 1720), Simonet Utrera 
(simonet@ziggo.nl) of Lies Dobber (l.dobber@planet.nl of 403 1513), dit spaart ons de 
drukkosten. 
=====================================================

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.
  Opgeven en afmelden kunt u t/m vrijdag daaraan voorafgaand bij Lies Dobber, Tel.020- 

403 1513 of l.dobber @planet.nl
Op dinsdagmiddag is deze zaal in gebruik door de         SOOS. 

Voor ons is de zaal om 17.30  uur beschikbaar.
Kosten € 10,- p.p. aan de zaal te betalen. 

Een vriendelijk verzoek wilt u
níét vóór half zes komen?

De data zijn:, 
25 september, 23 oktober, 27 november (december wordt later bekend gemaakt)

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

=========================================================
Waterlandse ouderendag 2018

Vrijdag 2 november
 We gaan weer met de ouderen organisatie SWOW per bus naar de  “Rijpereilanden”, waar 

we kunnen genieten van een gevarieerd stamppotten-buffet, opgeluisterd door optredens 
 van zangeres Jolanda v.d.Berghe en het inmiddels bekende duo “dubbel R”.

Gaat u ook weer mee?!

Opgeven: Vóór 25 oktober a.s. bij mw.S.Utrera (tel.020 403 1696) of mw.R.van Rooij 
(tel. 020 403 1392)      Kosten € 20,00 p.p.  

http://www.debroekergemeenschap.nl/
mailto:simonet@ziggo.nl
mailto:l.dobber@planet.nl
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Bedrijven in Broek in Waterland/Zuiderwoude/Uitdam, die al vele jaren 

bestaan.
Deze keer sprak ik met Sander Herrenburgh over:

Pannenkoekenrestaurant  De Witte Swaen.

Wouter Herrenburgh woonde en werkte als kroegbaas in Amsterdam, maar had het daar 
wel gezien (o.a.Werktijden) en wilde iets anders gaan doen. Hij verhuisde met gezin 
(vrouw Bep en 2 kinderen Sander en Marieke) naar een woonark aan de Broekermeerdijk 
en hield de woningmarkt goed in de gaten. In 1981 kon hij het pand aan de Dorpsstraat 
kopen, waar toen een sigarenzaak (Baggerman) en kapper (Nol) in zaten. Dit pand had 
reeds een rijke geschiedenis.
Gebouwd + 1596 als stalhuis voor mens en dier; kreeg het in 1624 een horeca bestemming 
n.l. herberg “De Prins van Oranje”, daarna (v.a.1670) wisselde het vele malen van 
eigenaar en bestemming. Van schoenmakers werkplaats tot patriciërshuis van 
gezagvoerder  Jacob Meyer en daarna van antiquair Piet Heyloo.   
Er vond in 1983 een grote verbouwing plaats, waarbij alleen de spanten gespaard zijn 
gebleven. Het gezin ging achter wonen en Wouter had het plan in het voorgedeelte een 
pannenkoeken restaurant te beginnen. Dit kon al snel van start, want burgemeester
 J. Koppenaal vond het een goed plan; dus de vergunningen waren snel geregeld. Het 
restaurantgedeelte kreeg een antieke inrichting met allerlei voorwerpen uit vroeger tijden; 
zelfs de eerste trompet van Wouter kreeg een plaatsje naast een schoenmakers naaimachine 
en vele oude huishoudelijke artikelen. 
Ook oude ansichtkaarten en schilderijen van Broek in Waterland kregen een plaatsje aan de 
wand.   

Samen met zijn vrouw runden ze het restaurant. 
Wouter bakte de pannenkoeken achter in het 
restaurant; Bep ging in de bediening.

Het bleek een gat in de markt; in de wijde omgeving 
werd De Witte Swaen bekend om zijn lekkere 
pannenkoeken; dus kwamen er steeds meer klanten.
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Veel fietsers stopten even, er werden  kinderverjaardagen gevierd, maar ook gingen vele 
Broekers gezellig een pannenkoekje eten.

Door deze grote klandizie en mede doordat zijn beide kinderen voor de koksschool aan de 
Da Costastraat in Amsterdam kozen en daarna alle twee (+ schoonzoon) in de zaak 
kwamen werken, vond in 1994 weer een flinke verbouwing plaats. 
Het gezin ging toen in Zuiderwoude wonen en in het woongedeelte kon de keuken komen 
en bovendien kon het restaurant worden uitgebreid. 

In 2002 nam Sander de zaak over; hij ging de keuken bakken en koken, deed de 
administratie (boekhouding) en Wouter ging in de bediening helpen.(Bep kon zich meer 
aan haar liefhebberij X wijden) Inmiddels was ook het personeel uitgebreid X
De nieuwe keuken gaf meer mogelijkheden dus werd de menukaart aanmerkelijk 
uitgebreid; er kwamen naast de 60 verschillende pannenkoeken ook andere gerechten op te 
staan, zoals Kaasfondue (verschillende soorten), soepen, chili con carne en gehele menu’s 
(met vele vis- en vleessoorten) , maar de pannenkoeken in grote verscheidenheid; zowel 
zoet als hartig, bleven de hoofdzaak. 

Velen kregen prachtige namen als Groene weide, Suyderwoude, Florida en Napoli.  Door 
deze grote verscheidenheid kwamen er vooral veel  gezinnen (de kinderen vonden altijd 
wel iets te spelen in de kast). 

In 2008 bleken er enkele anonieme gasten van de ANWB aangeschoven te zijn, waarna de 
pannenkoeken van De Witte Swaen werden uitgeroepen  tot De beste pannenkoek 
van Nederland!!

Bedankt Sander voor je fijne                                                                                            
medewerking.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Of je ze nu eet in een restaurant of thuis; pannenkoeken scheppen een band tussen de 
generaties. Als bewijs twee gedichtjes.

Pannenkoeken bakken

Dat is hier bij opa een grote sport.
Wanneer de kleinkinderen er zijn.

Staat opa in de keuken,
met een levensgrote schort.

Dolle pret in die kleine keuken,
met een groot klieder festijn.

Maar eerlijk is eerlijk ,toegegeven
dat de pannekoeken heerlijk zijn!

Pannenkoeken

Je bent de liefste oma die ik ken,
Ja dat ben jij.

We maken samen pannenkoeken,
dan kunnen we lekker snoepen.
Je bent de liefste oma die ik ken,

ja dat ben jij
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Estafette

Deze keer nam Geertje Boschma-den Hartoog het stokje aan.                                              
                            

Broek in Waterland
Mijn verhaal over Broek begint op 1dec.1955. Bijna 6 jaar oud kwam ik hier als 
jongste van vijf  omdat mijn vader al enige maanden hier als de nieuwe huisarts 
fungeerde. Er lag ijs en omdat ik nog niet naar school hoefde, was de eerste klus: 
leren schaatsen. Mijn schaatsen werden ondergebonden op de keukentafel,  
waarna ik op het havenrak werd gezet en als enige rond krabbelde om er 
s’avonds ( met onderbreking ) "pootje over" schaatsend 
afgehaald te worden. Vanaf die dag is mijn liefde voor het 
schaatsen geboren.
 (tot zelfs het rijden van de  Elfstedentocht; redactie) 

Mijn tijd op de lagere school zit nog goed in mijn geheugen; het was al met al 
toch wel een fijne tijd. Wat de meeste broekers niet weten is dat meester Smit bij 
ons thuis in de kelder was gevallen; hij zei zich even te moeten "ledigen" en koos 
de verkeerde deur in de gang. De volgende dag had zijn klas lekker vrij. 
Uiteraard zonder vermelding wat er precies was gebeurd.

De zomer daarop mocht ik met mijn broer Evert mee paardrijden op Ras, het 
paard van de buren. We reden bareback ( zonder zadel ). Gewoon net zolang eraf 
vallen tot je bleef zitten. Vanaf dat moment “ paardenliefde”. 

Mijn hele jeugd was ik op de boerderij te vinden, ook heb ik veel 
geholpen in de praktijk van mijn ouders. We hadden een 
apotheek aan huis waar ik ook in meehielp.  Verdiende wat en op 
mijn 15e kon ik mijn eerste paard kopen. 

Maar ook op de  boerderij vond ik mijn man Sytze. We trouwden 
en gingen op het Nieuwland wonen. Kregen 2 zoons Merijn en Romke. Helaas 
hebben we Merijn al op jonge leeftijd verloren. Nooit zullen we vergeten, hoe 
het dorp hierbij betrokken was en ons  steunde. De dag dat Alex en Merijn 
verongelukten. Als een warme deken. Ik heb toen letterlijk gedacht: ik ga hier 
nooit meer weg! 
Mijn hele leven draaide daarbuiten voornamelijk om de paarden en het gezin. Nu 
ik door wat kommer en kwel het paardrijden eraan heb moeten geven, is hun 
aanwezigheid op de boerderij van Pronk voor ons nog steeds van groot belang. 
We zijn inmiddels wat ouder geworden maar leiden ons leven in dit prachtige 
dorp nog altijd met veel plezier en mooie herinneringen, veel fijne 
medebewoners en vrienden en buren en buitenlui, want ook zuiderwouders en 
uitdammers die we nog van vroeger kennen, liggen mij na aan het hart en ik kan 
vreselijk genieten van hun oude verhalen. Alles bij elkaar genomen kan ik 
zeggen dat ik het geluk heb gehad mijn leven in Broek te mogen wonen en 
werken en dat geldt zeker ook voor mijn echtgenoot. Hopelijk blijven we nog 
een aanzienlijke tijd in dit fijne dorp rond scharrelen.

Geertje Boschma - Den Hartoog       Dank je wel Geertje.

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LzxFPIL1&id=658E76ACB6FCBECC264787F996CFE36C08A5D1B2&thid=OIP.LzxFPIL1AxORdHs2EtdVlwHaIJ&mediaurl=https://surfsleutel.nl/wp-content/uploads/2017/07/image/Eigen%20content%20pagina/sport%20nieuw/paardrijden.jpg&exph=880&expw=800&q=paardrijden&simid=608050647346250358&selectedIndex=430
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Ouderen vakantie club Broek in Waterland

Deze club is ontstaan uit een initiatief van de SOOS. In 1966 werd op de SOOS-
middag gevraagd of er mensen zin hadden in een reisje naar Hotel de Lutte in 
Overijsel. Het Soos bestuur bestond toen uit hr.J.Nierop sr., Mw.G.Buster en 
Mw.G.Terpstra. En de reis ging door; met 30 personen vertrokken ze met een 
bus naar Lutte in het Overijselse Twente.
Dit was  zo goed bevallen, dat meteen aan het volgend uitje in 1967 werd 
gedacht en zo volgden er nog vele jaren met een fijne week voor de ouderen van 
Broek/Zuiderwoude/Uitdam. Ze wisselde steeds van vakantiebestemming om het 
verrassend te houden; zo zaten ze in de plaatsen Valkenburg, Vledder, 
Ootmarsum, Odoorn Zeddam ,Millingen e.a. 
Het was natuurlijk wel een hele organisatie, die dit bestuur vele jaren 
verzorgden, want naast een bus en hotel moesten 
ook op het vakantieadres excursies geregeld en de 
avonden verzorgd worden

In 2003 kwam ook de zus van mw.Terpstra erbij, 
Rins den Rooijen.
We weten allemaal wat ook zij voor deze 
vakantieclub betekend heeft; jaar na jaar  over nu 
reeds 15  jaren.  
De dames Buster en Terpstra besloten het in 2007 wat kalmer aan te doen en het 
bestuur werd uitgebreid met de dames Janny de Boer en Ans Egberts. 
In het jaar 2007 werd met een gang naar de notaris besloten een zelfstandige club 
te worden; dus los van de SOOS. Haar echtgenoot Jan den Rooijen verzorgde de 
boekhouding en blijft dat doen.
Het bleven geweldig fijne weken, waar de gezelligheid voorop bleef staan. Waar  

vele deelnemers met plezier aan terug 
denken en ieder jaar weer naar die week 
uitkijken. 

Rins trekt zich nu terug van het bestuur, 
maar blijft wel meegaan.

Rins namens velen heel hartelijk bedankt 
voor je inzet, dank je wel! 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   Een motto voor lezers die alleen zijn komen te staan:

Gisteren is geschiedenis
Morgen is een mysterie
Maar vandaag is een geschenk
Leer van gisteren, droom van morgen,
Maar leef vandaag.
                               Guus
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Verslag reisje Ouderen Vakantieclub

We stapten met 
zijn allen op 
vrijdag 3 
augustus met 
een goed humeur in de bus. Het was 
een warme dag; zoals het al weken 
was. Bij aangekomen in Millingen 
stond er een heerlijke lunch op ons te 
wachten; de verdere middag was 
voor ons en ’s avonds hebben we 
naar een prachtige natuurfilm 
gekeken. ’t Was een geslaagde dag. 
De volgende dag gingen we naar de 
tingieterij “De tinnen Roos” en 
werden ook daar heerlijk ontvangen 
met een kopje koffie en een lapje 
cake. Daar werd ons alles verteld 
over tin; hoe dat verwerkt werd. Zo 
vloog de dag om; ’s avonds gezellig 
spelletjes gedaan, we hadden grote 
pret. Bij die lol speelde Jan Vos een 
grote rol, want het was dan ook een 
vrolijke troep.
Zondags na de lunch gingen we met 
de Zonne-energietrein door de 
Ooijpolders, waar we vogels 
hoorden fluiten. Een gids vertelde 
ons van de kleiputten en de oude 
steenfabrieken.
We gingen maandag naar de Aalshof 
in Haps, waar ons alles werd 
uitgelegd over de advocaat. Ze 
hadden alle 4 een naam; de eerste 
hete Doortje; waarop een pracht 
antwoord kwam van Jan Vos “de 
tweede is dan Moortje” (wat ook nog 
zo was). De derde heette “Suip” en 
de vierde M.C.Egg. Ze waren 
heerlijk, maar wel sterk. Veel plezier 
gehad zoals iedere dag.

Dinsdag met de bus naar het
Kijk en Luistermuseum in 
Bennekom daar waren allemaal 

muziekinstrumenten. We kregen 
weer gratis koffie of thee; 
we hadden weer een prachtige dag. 
  
Woensdag gingen we naar 
Appelterm;  waar we een rondvaart 
maakten van 2 uur en ’s avonds een 
gezellige 
Bingoavond, 
die de baas van 
het hotel 
regelde een 
prachtavond.
Donderdag was onze laatste dag. We 
gingen die middag met de bus naar 
Kleef, waar we een lekker 
regenbuitje kregen. ’t Was te kort om 
iets te doen, maar alles maakte het 
goed, toen we zagen wat voor warm 
en koud buffet op ons stond te 
wachten; in één woord geweldig! 

Ik denk dat iedereen wel genoten 
heeft; ook van die prachtige 
slotavond met veel lol en plezier. ’t 
Was ook een geweldige groep.
Hierbij wil ik hopen dat iedereen er 
zo over heeft gedacht. Dan nog even 
iets, dat mag ook wel even op de 
voorgrond komen: we hadden een 
geweldige leiding. Er hoefde maar 
iets te zijn of ze stonden al klaar voor 
iedereen. Daar natuurlijk een groot 
applaus voor. Het was geweldig! 
Bedankt voor jullie goede hulp en ik 
hoop tot volgend jaar. Vele groeten 
tot ziens.   Truus Boer
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Uitslagen SOOS 2017-2018

Klaverjassen
                            Punten                       Marsen 

1.   Cees                135300                      40
2.   Gradda         133760   28
3.   Rina         132946   21
4.   Gre                 132310             26
5.   Adriaan          131815                      28
6.   Rins                131150               27
7.   Mary              131009                      29
8.   Ans                 130442                      24
9.   Riet                 130251                      25
10. Tonny             130166                      24
11. Lydia              129078                      22
12. Martin            128895                      23 
13. Eb                   128130                      26
14. Adri                126666                      22
15. Paulus            125310                      30
16. Piet                 122855                      21
17. Tiny                120124                     16
18. Marie             118766                      18
19. Cor                 115259                      11
20. Tiny                111627                       7

Bridge
1. Bram en Ger                   57,71   59,38   59,94   52,71        229,74   57,43%
2. Leo en Toon                    56,61   58,65   56,06   50,15        221,47   55,37%
3. Jaap en Herman             57,54   54,71   51,47   57,74        221,46   55,36%
4. Marja en Niek                50,14   52,49   55,79   56,79        215,21   53,80% 
5. Wil en Harm                   49,61   55,93   55,88   53,45        214,87   53,71%
6. Carla enMax                   51,60   52,08   52,68   53,19        209,55   52,38%   
7. Cees en Jan                          0     60,70   48,49   45,32        154,51   51,50%
8. Gre en Lies                     52,32   49,09   46,37   49,91        197,69    49,42%
9. Henny en Henk              49,83   46,21   49,50   43,58        189,12    47,28%
10. Henk en Ton                 48,44   43,67   47,97   48,47        188,55   47,13% 
11. Yvonne en Joke            44,44   46,91   47,16   46,60        185,11    46,27%    
12. Bep en Lijda                 44,63   45,15   44,17   45,94        179,89    44,97%
13. Rieni en Dirk                45,04   44,83   43,20   44,41        177,48    44,37%                     
14. Nitha en Trix                43        43        43        43             172,00    43,00%                         
15. Annemiek en Peter      36,64   44,38   37,13   41,10        159,25   39,81%
16. Frans en Dirk               37,82   31,97   41,45   41,57        152,81   38,20%



12 Puzzels

Doorloper 
Horizontaal 
1.loeren op; nepleer; ambacht – 2 lacune; ontvangdraad - 3 lomperd; noot der 
redactie; daarbinnen – 4 onderwerp; kostbare stof; bij geen gehoor – 5 blootje; 
gerucht; ooit – 6 oude munt; bergpas; hevig; horizon -7 Spaanse uitroep; klein 
huisje; geldbedrag - 8 gek; bergplaats; grammaticale term; aflevering – 9 vader; 
klas – 10 kledingmaat; bordspel; Limited – 11 zangstuk; biljartstok; verhoogde 
toon; open plek – 12 administratie; hertje; dicht; aanschaf – 13 ploeg; niet recht; 
cadans
Verticaal
1 hoge berg; oerstom; zandbank – 2 oppergod; ontvangzaal; wereld – 3 rivier in 
Duitsland; deel v.e. schip; goed zo – 4 naar mijn mening; score; lichaamsdeel – 5 
boerenplaats; elektroshock; licht bier; modieus – 6 oosters tapijt; vader – 7 
plotselinge aandoening; wagen v.e. rijschool – 8 indicatief; Noorse munt; 
opiniepeiling; projectiel – 9 straat; grondsoort; sprakeloos; Europeaan – 10 zwak; 
ik; te koop aangeboden; sportartikel – 11 inrichting; snavel; eten; 
levensbestemming – 12 onvergelijkelijk; mythologisch wezen; deel v.e. molecule – 
13 soort kabeljauw; kledingmaat; stimulerend middel
Kruiswoord 
Horizontaal
1 het rustiger aan doen – 9 platina – 10 graanafval – 11 blauwwit metaal – 12 
hectoliter – 14 inhaligheid – 17 voormalig onderwijstype – 19 valse vouw – 20 
zangstem – 22 goedkope aanschaf – 24 verslag – 26 oud – 27 geluidloosheid – 28 
deel vd dag – 32 cement – 36 Ned. prinses – 37 aanleg – 38 hertje – 39 pers. vnw. - 
41 ontkenning – 42 doordringend – 45 buislamp – 47 vernis – 48 plaats op de 
Veluwe – 49 pers. vnw. – 50 ruziemaker
Verticaal
1 Bijbeldeel – 2 te koop aangeboden – 3 visgerei – 4 vermindering – 5 stug – 6 
plaatsbewijs – 7 inhoud – 8 Ghana (internet) – 9 dans – 13 Europese vrouw – 14 
vaartuig – 15 pers. vnw. – 16 communicatie – 18 Antilliaans eiland – 21 veldtoilet 
– 23 olienootje – 25 insect – 28 groot plein – 29 ver naar beneden – 31 beschut – 32 
ruimtelijk klinkend – 33 optocht – 34 kleine munt – 35 feestmaal – 40 
Deuteronomium – 43 profeet – 44 deel vd hals – 46 militair – 49 wereldrecord
De letters in de vakjes 14, 43, 24, 7, 34, 3 en 50 vormen de oplossing.
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Doorloper
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

                          
2                          

                          
3                          

                          
4                          

                          
5                          

                          
6                          

                          
7                          

                          
8                          

                          
9                          

                          
10                          
                          
11                          
                          
12                          
                          
13                          
                          

Kruiswoord
  1    2  3  4    5  6  7    8    
                          

9      10        11        12  13  
                          
    14        15        16      
                          
17  18      19            20  21    
                          
22      23        24    25        
                          
26              27            
                          
                          
                          
28    29    30  31    32  33    34    35  
                          
36              37            
                          
38        39    40        41      
                          
    42  43            44        
                          
45  46    47        48        49    
                          
  50                        
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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 € 0,25 per 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.02995-658585).


