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Thema van de Maand van de Geschiedenis: OPSTAND! , in het Historisch Museum Haarlemmermeer.
Aan de Kruisweg 1403 in Hoofddorp, direct naast het Claus Partycentrum, ligt het Historisch Museum
Haarlemmermeer.
Verscholen tussen de bomen en ingeklemd tussen de bowlingbaan en het partycentrum in een oude
boerderij, waar u na binnenkomst
even in een andere wereld terecht komt , namelijk die van de bijzondere geschiedenis van onze
polder.
Er is een boeiende film over het ontstaan van de Haarlemmermeer al genoemd en op kaarten te zien
vanaf het jaartal 1250, er zijn archeologische vondsten,
verhalen en teksten, en een klein maar mooi vormgegeven overdekt openluchtmuseum.
Er zijn kleine huisjes, winkeltjes,een kerk en een schooltje. U kunt uzelf of de(klein) kinderen omkleden en nog meer in de sfeer van vroeger te komen
in historische kleding. Het is een wandeling door de tijd; vanaf het immer uitdijende Haarlemmermeer
(de Waterwolf ), het droogmaken, en de huidige tijd met
weer heel andere problemen. De polder en het Haarlemmermeer kennen een zeer bewogen
geschiedenis.
Het thema OPSTAND! is o.a te vinden in het beleg van Haarlem waar de Spaanse schepen over de
Haarlemmermeer
varen om de Hollanders te verslaan,veel Haarlemse verdedigers werden in de Haarlemmermeer door
de Spanjaarden verdronken: op die plaats staat nu het Cruquiusgemaal.
Ook was er een opstand onder 400 polderjongens bij Abbenes,bijzondere onderduikverhalen,
opstand voor het behoud van Schiphol (1938),
de aanleg van het Bulderbos(tegen de aanleg van de 5de baan) en opstand tegen de bouw van de
Calatrava bruggen over de Hoofdvaart.
Het is een museum waar onze eigen geschiedenis, de Haarlemmermeer, te zien en te ervaren is.
Naast de vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen zijn er nog heel veel andere activiteiten
verbonden aan het museum: rondleidingen, fietsroutes, educatieprogramma's
en andere locaties waar u objecten, exposities en evenementen kunt zien en meemaken betreffende
de Haarlemmermeerpolder.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt de de bevlogen medewerkers en vrijwilligers die met passie hun
steentje bijdragen aan dit wel heel bijzondere Culturele Erfgoed.
Bezoek de website voor meer informatie:www.historisch-museum-haarlemmermeer.nl

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

Ingezonden stuk
Van de week ben ik naar A-H geweest om te pinnen.
Ja dat dacht je!
Weer was de pinautomaat buiten gebruik. Ik ben slecht terbeen dus het is een hele
ming van heb ik jouw daar. Dan sta je daar en geen geld ! Ik ben naar huis gegaan

onderne-

en heb de Rabo Bank gebeld, ja die konden er ook niets aan doen. Heb ze wel verteld dat ik het een
schande was dat er maar één pinautomaat in Zwanenburg is, ze willen wel je geld
maar pinnen ho maar.
Wat kunnen wij daar aan doen.

Mevrouw Fekete

2

Wij als bestuur zijn zeer vereerd dat Evelien Walravens maandelijks een
boekenbijdrage wil schrijven in ons maandblad.

In de maand november worden weer alle
zorgverzekeringspremies bekend.
Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg heeft een overeenkomst
met Zorg en Zekerheid en alle leden kunnen dan ook gebruik maken
van onze collectiviteit korting van 7%.
Inlichtingen 06-16287873

Een belangrijke mededeling van onze penningmeester.

Ook als vorige jaren incasseren wij in januari weer de jaarlijkse
Contributie.
Mocht u op een andere wijze willen betalen geeft u dit dan voor
15 december door aan onze penningmeester om dubbele
betalingen te voorkomen.
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'Burger moet contant kunnen betalen bij elke gemeente'

Als mensen een paspoort of een rijbewijs ophalen bij het gemeentehuis, moeten ze daar contant
voor kunnen betalen. Het is niet toegestaan om burgers alleen te laten pinnen. Sommige mensen
kunnen of willen namelijk niet pinnen en 'het is belangrijk dat niemand wordt uitgesloten van
dienstverlening', aldus de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Volgens de VNG is het in 'een beperkt aantal gemeenten' niet meer mogelijk om aan de balie contant te
betalen. Mensen kunnen alleen nog maar pinnen. 'Pin-only' heet dit, en de VNG heeft er een brief over
gekregen van de Europese Centrale Bank. Gemeenten mogen mensen best stimuleren om te pinnen,
maar als iemand dat om wat voor reden dan ook niet wil, moeten gemeenten ze de mogelijkheid bieden
om contant te betalen.
Mensen hoeven geen 'bijzondere redenen' te geven.
Bron: ANP
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MEGATENTOONSTELLING FRANS HALS EN DE MODERNEN
13 oktober 2018 t/m 24 februari 2019
Hals ontmoet Manet, Singer Sargent, Van Gogh

Het vernieuwde Frans Hals Museum opent op 13 oktober 2018 een spraakmakende tentoonstelling van buitengewoon kaliber: Frans Hals en de Modernen. Het is immers precies 150 jaar geleden dat Frans Hals werd herontdekt. Vanaf dat moment
werd hij niet langer gezien als een losbandige dronkaard maar bewonderd als modern idool door 19 eeeuwse schilders als
Manet, Liebermann, Singer Sargent en Van Gogh. De tentoonstelling toont met zo’n 80 bruiklenen afkomstig van musea uit
de hele wereld de enorme impact die Hals had op deze moderne schilders. Voor de eerste keer worden zijn schilderijen afgezet tegen reacties op zijn werk uit die andere hoogtijperiode van de schilderkunst eind 19 e eeuw. Hierdoor wordt inzichtelijk
hoe vooruitstrevend Frans Hals was: ‘Frans Hals, c’est un moderne’.

Frans Hals, Malle Babbe, 1633-35
HERONTDEKKING FRANS HALS
Precies 150 jaar geleden – in 1868 – werd Frans Hals door de invloedrijke Franse kunstcriticus Théophile ThoréBürger (her)
ontdekt. Hals was het merendeel van de 18e eeuw en eerste helft van de 19e eeuw genegeerd door kunstcritici. Zijn innovatieve schilderstijl met losse toets sloot niet meer aan bij de geldende academische stijl. Die losse schilderstijl werd in verband
gebracht met zijn ‘lichtzinnige’ levenswijze en als slecht voorbeeld gepresenteerd. Het gevolg was dat zijn schilderijen slechts
weinig waarde toegekend kregen op de kunstmarkt en de naam Frans Hals in de meeste overzichtswerken van de Gouden
Eeuw ontbrak.

(Bron Frans Hals Museum Haarlem)
=======================================================================

Bingo woensdag 14 november in “De Olm “
Zaal open 13.00uur aanvang 13.30 uur
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Lees mee met Evelien

Beste lezers,
Ik ben Evelien Walravens en vanaf nu zal ik geregeld een boekenbijdrage schrijven voor het maandblad
van de Seniorenvereniging ZWH. Dat doe ik met veel plezier omdat ik mijn leeservaringen graag met
anderen deel. Ik hoop dat u het ook leuk zult vinden.
Ik zal eerst iets over mijzelf vertellen. Geboren en getogen in Gendt in Gelderland in 1970. In 1988 ben ik
in Amsterdam gaan wonen voor mijn studie Russisch. Vanaf 1992 woon ik in Zwanenburg, samen met
mijn man, die ook uit de Overbetuwe komt. Na mijn studie heb ik jaren in de thuiszorg gewerkt, eerst in
Zwanenburg en Halfweg in de wijk, later op kantoor in Amstelveen en Amsterdam.
Door gezondheidsperikelen heb ik een aantal jaren thuis gezeten maar inmiddels werk ik al weer sinds
juni 2017 met heel veel plezier voor bibliotheek Haarlemmermeer. U kunt mij twee middagen in de week
vinden in de bibliotheek in de Olmenlaan. Al sinds ik kon lezen, lees ik alles wat los en vast zit en door
mijn werk in de bieb is dat de laatste twee jaar alleen maar steeds meer geworden. Lezen is voor mij
even wegduiken voor de hectiek van alledag, ontspannen en tegelijkertijd ook nog eens iets opsteken.
Mijn voorkeur gaat uit naar historische romans, literaire thrillers maar ook voor een fiks literair werk deins
ik niet terug. Ik ben van mening dat lezen gewoon leuk moet zijn en daarom zal ik u niet vermoeien met
moeilijke boeken maar u meenemen naar de boeken waarvan ik denk dat ze een breed publiek
aanspreken.

Cazalet Kronieken
Om maar meteen met de deur in huis te vallen wil ik u in mijn eerste bijdrage kennis laten maken met
niet één maar vier boeken die gezamenlijk de Cazalet Kronieken vormen. Geschreven door de Engelse Elizabeth Jane Howard (1923-2014) naar model van haar eigen, upper-middle class maar nogal dubieuze familie. De vier delen omvatten de periode 1937-1947. Voor fans van de TV serie
Downtown Abbey is het een absolute aanrader en een waarschuwing is op zijn plaats: u gaat er
beslist verslaafd aan raken!
In het eerste deel Lichte Jaren maken we kennis met de familie Cazalet die op hun
familielandgoed de zomer doorbrengt. De Eerste Wereldoorlog ligt nog bij velen in het
geheugen maar de jongere generatie geniet al van de nieuwe gouden tijd die voor hen
lijkt te liggen. Er komen veel personages voorbij, maar wees gerust, ieder deel heeft
een stamboom voorin het boek zodat u de draad niet kunt kwijtraken.

In deel twee Aftellen wordt de sfeer grimmiger. Het is inmiddels 1939, Hitler is
Polen binnengevallen en de mannen in de familie melden zich voor hun
dienstplicht en trekken ten strijde. De kinderen moeten noodgedwongen snel
volwassen worden en zeker als er dan ook nog iemand vermist raakt bij Duinkerken is de oorlog definitief de familie binnen gedrongen.
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Vervolg:

Lees mee met Evelien
In het derde deel Verwarring krijgt de familie te maken met de gevolgen van de oorlog, voedselschaarste en dreiging van de Duitse bommen maken het leven er steeds
moeilijker op. In de oorlogschaos lijken ook de relaties en onderlinge betrekkingen
binnen de familie er steeds turbulenter op te worden. Het aantal buitenechtelijke relaties neemt drastisch toe!

Deel vier Bevrijding, dat onlangs verscheen, ben ik momenteel aan het lezen, in
leesclubverband en ik kan u verklappen dat er heel wat boekjes opengedaan worden
en dat het einde van de oorlog niet voor iedereen de gehoopte bevrijding geeft.
De vier delen van de Cazalet Kronieken zijn verschenen bij Uitgeverij AtlasContact
en verkrijgbaar bij de betere boekhandel en boekenwebshops. De eerste drie delen
zijn ook te leen bij de bibliotheek en het vierde deel zal naar verwachting binnenkort
ook volgen.
In het voorjaar van 2019 kunnen we nog een deel vijf verwachten: Verrassingen.
Maar dat blijft dus nog even een verrassing!

Nieuwe leden
OKTOBER
Mvr den

Haan

Zwanenburg

Dhr

den Haan

Zwanenburg

Mvr

Huijg

Zwanenburg

Dhr

van Deyl

Badhoevedorp

Mvr

Beets

Zwanenburg

Mvr

Dhr

Tempelaar

Badhoevedorp

Oordijk

Zwanenburg
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SNERTDAG ZONDAG 25 NOVEMBER IN HET GEBOUW VAN DE TINTELTUINEN

AAN DE PLANTSOENLAAN NR 2.
Zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur.
Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar, opgeven kan bij Arnoud Hulst 06 16287873.

Kosten zijn € 15,00 p.p en daarvoor krijgt u natuurlijk de soep plus broodjes en drie gratis drankjes.
We hebben weer een mooi programma samen gesteld , voor ons komt optreden de zanger
Davey Bindervoet met de accordeonist Piet Schmidt .

Gezelligheid is Davey Bindervoet.
‘Ik denk aan jou’ is de nieuwe
single van Davey Bindervoet. De
zanger heeft gezelligheid hoog in
het vaandel en dat is ook terug te
horen in de single. Het is een fris
en zomers nummer met een
melodie die bekend in de oren
klinkt.
Dat de melodie bekend in de oren
klinkt, komt omdat het een cover is
van Tom Jones –
‘Help yourself’.De beginselen van
dit nummer lagen al een tijdje en
dit is stukje bij beetje verder uitgewerkt. De muziek klinkt gezellig en dat is precies wat Davey Bindervoet
wil: gezelligheid. “Het is een nummer dat bij mij past. Lekker fris, herkenbaar, een hoog meezing gehalte
en vooral omdat het gezellig moet klinken en dat is gelukt.”, aldus Davey.
Vorig jaar bracht de Amsterdamse zanger voor het eerst een eigen nummer uit. Ook voor de single
‘Zomer’ had hij een missie: gezelligheid overbrengen. Davey droomt er dan ook van dat zijn liedjes
worden meegezongen op de terrassen. Iedereen moet er vrolijk van worden, meedeinden en meezingen
en dát maakt het weer gezellig.
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kerstbingo woensdag 12 december
wordt gehouden in de kantine van de
voetbalvereniging Zwanenburg
aan de populierenlaan
zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur einde 17.00
We beginnen de middag met een kopje koffie of thee, daarna spelen we 3 rondjes bingo met
tuurlijk weer prachtige prijzen.

na-

We spelen 3 ronden met prachtige prijzen en hebben een grote kerstloterij.
Natuurlijk ontbreken de drankjes en de hapjes niet.
Wij eindigen deze kerst bingo met voor een ieder een patatje met kroket of wat anders en uiteraard hoort
hierbij een drankje.
Heeft u zich nog niet opgegeven bel dan met Tiny Hulst 06 54693813 zodat wij weten hoeveel personen
er komen.
U betaald u alleen voor de bingo en de loterij , U krijgt gratis een kopje koffie/thee en 2 consumpties en
het eten.
Bent u het vergeten kunt op de middag zelf binnen lopen , maar deze bingo is alleen voor leden.
U kunt op de middag natuurlijk ook lid worden dan bent u ook van harte welkom.
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KERSTREIS NAAR MUNSTER IN
DUITSLAND OP VRIJDAG
7 DECEMBER.
VERTREK De Olm 8.15 uur
thuiskomst 21.15 uur
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar vol = vol dus haast u
U kunt zich inschrijven bij Willem Tavenier telefoon 020-4972209
Kosten € 48,00 p.p.
We rijden van Zwanenburg eerst naar Partycentrum De Molen in
Harskamp waar de koffie met gebak op ons staat te wachten.
Vandaar rijden we naar Munster waar u ongeveer 4 uur kan
genieten van de vele kerstmarkten die allemaal op loopafstand
zijn te bereiken. Om ongeveer 16 uur gaan we weer huiswaarts
waarna we eerst nog een diner krijgen in het partycentrum
De Molen.
De kerstmarkt in Münster is ieder jaar
opnieuw een bijzondere ervaring.
Wanneer de goud glanzende
Prinzipalmarkt, de oude pakhuizen,
de kerken en musea sfeervol worden
verlicht en alles feestelijk wordt
gedecoreerd, dan openen ook de vijf
kerstmarkten in Münster hun poorten
die het historische centrum van Münster veranderen in een wintersprookje.
De markten, die maar een paar minuten te voet van elkaar afliggen, lopen als kralen aan een snoer
door de binnenstad. Met rond 300 kraampjes nodigen de kerstmarkten de bezoekers uit om de bijzondere sfeer van deze mooie stad te komen proeven. Gezellige kraampjes, leuke winkels en
typisch Duitse kerstspecialiteiten maken een bezoek aan de kerstmarkten in Münster tot een onvergetelijke belevenis.

•

De oudste en grootste kerstmarkt ligt onder een romantische hemel van lichtjes rondom en op
de
binnenplaats van het stadhuis. Hier zijn stands te vinden die sieraden en kunstnijverheid aanbieden en er staan vele kraampjes met een culinair aanbod.

•

De Lichtermarkt St. Lamberti is te vinden aan de voet van de machtige St. Lambertikerk en
wordt omgeven door historische arcadegebouwen. De markt met zijn kraampjes met spitse,
blauwe daken zorgt samen met een 20 meter hoge lichtjesboom voor een stralend accent.

•

In het gezellige kerstdorp rond het monument voor de Kiepenkerl (Marskramer) van Münster
gaan bij de traditionele stands traditie en genieten hand in hand.

•

De Aegidiiweihnachtsmarkt is echt een markt om met het hele gezin te bezoeken. Kinderogen
gaan stralen bij het zien van de mooie kerststal en de zes meter hoge en rijk versierde houten
piramide.
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FOTO PAGINA
HEEFT U THUIS OOK NOG OUDE FOTO’S VAN
ZWANENBURG OF HALFWEG EN WILT U DEZE MET
ONS DELEN LAAT HET ONS WETEN.
MAIL ZE NAAR: hulstarnoud@gmail.com

Iedereen heeft wel een verhaal
Over dokter Hoestra.
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Op welke partij stem jij 21 november? Doe de
Kieswijzer voor de nieuwe gemeente
Binnen tien minuten weten welke politieke partij in één van de twaalf herindelingsgemeenten
het beste bij jou past? Vul dan onze Kieswijzer in. Deze tool, gemaakt voor de herindelingsverkiezingen op 21 november, laat je zien hoe de partijen denken over actuele
verkiezingsthema’s. Hij is voor iedereen gratis te raadplegen via ad.nl/kieswijzer.
De Kieswijzer is gemaakt door onze eigen regionale redacties en die van HMC, MHL en NDC. Die
weten precies wat er in het gebied speelt en zijn goed ingevoerd in de gemeentepolitiek. Bij het maken van de stellingen hebben redacteuren en correspondenten niet alleen hun eigen kennis ingezet,
maar zijn zij ook in gesprek gegaan met de lezer. Het resultaat is een stemhulp die lezers laat
ontdekken welke partij het beste bij hen past.
In de Kieswijzer krijg je een aantal stellingen voorgelegd over zaken die spelen in jouw gemeente,
waarbij je kunt aangeven in hoeverre je het ermee eens bent. Daarbij kun je direct zien hoe de
verschillende partijen in jouw gemeente erover denken. Nadat alle stellingen zijn beantwoord, laat de
Kieswijzer zien welke partijen het beste passen bij de gegeven antwoorden. Zo kun je je oriënteren
op de verkiezingen, zonder daarbij partijprogramma’s door te hoeven spitten.
Of kijk op https://www.gemeente kieswijzer.nl

12

Bij Forza! tellen senioren natuurlijk volop mee.
Forza! is van mening dat onze oudere medemens er de laatste jaren bekaaid vanaf is gekomen. De
opeenvolgende kabinetten Rutte hebben onevenredig veel van hen afgepakt. Zo werd er onverantwoordelijk bezuinigd in de thuiszorg, verzorgingshuizen werden gesloten en het ook het ene na het
andere verpleeghuis sluit zijn deuren. Forza! vindt dat iedereen oud moet kunnen worden, daar waar
men woont en niet dat men moet verhuizen naar Hoofddorp of nog verder weg. Er moet voldoende
seniorenwoningen gebouwd worden in Zwanenburg.
Onze vaders en moeders, opa’s en oma’s verdienen zóveel beter. En Haarlemmermeer kán het
beter. Daarom pleit Forza! voor het overhevelen van de langdurige seniorenzorg van het Rijk naar
de gemeente. Uiteraard inclusief de financiering die daarvoor nodig is.
Forza! pleit voor zorg voor senioren. Senioren verdienen onze zorg, omdat zij voor ons hebben
gewerkt toen we opgroeiden en naar school gingen terwijl ze nu genieten van hun oude dag en
omdat wij op een dag ook zelf senioren zullen zijn. Dat genieten verdienen zij nu en wijzelf in de
toekomst.
Veel senioren in Haarlemmermeer zijn helaas eenzaam. Forza! is voorstander van initiatieven
waarbij senioren en jongeren worden verbonden. Zo is er een initiatief waar senioren en jongeren
letterlijk onder een dak leven. Zogenaamde generatiemarketing. JOW! Nederland verbindt senioren
en jongeren met elkaar. Dit zijn het soort initiatieven welke Forza! steunt.
Senioren verdienen onze warme aandacht, zorg, hulp en steun. Deze groep moet zoveel mogelijk
kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vereenzaming moet worden voorkomen.
Forza! ziet hier bijvoorbeeld een mooie taak voor een van onze 2000 bijstandsgerechtigden om zo
iets terug te doen voor de maatschappij in de vorm van bezoeken, wandelen en samen boodschappen doen. Een win/win situatie wat ons betreft.
Forza! ziet geen problemen in de vergrijzing van de bevolking en zeker niet als een kostenpost.
Integendeel , veel senioren leveren een belangrijke bijdrage aan vrijwilligerswerk, onder andere in
de zorg, bij educatie en ontspanning. Forza! spreekt dan ook niet van vergrijzing, maar van
verzilvering. Forza! is dan ook blij dat mensen langer leven, werken, sporten, hobby’s uitoefenen en
plezier hebben. Dit verdienen ze na hun werkzame leven.
Mantelzorgers helpen onze senioren op grote schaal. Daarom vindt Forza! dat wij extra zuinig
moeten zijn op onze mantelzorgers. Hierdoor kunnen veel senioren langer thuis wonen. Echter,
wanneer het beter is deze senioren naar een zogenaamde seniorenwoning te laten verhuizen omdat
de woning waarin zij verblijven minder geschikt zijn, zou er gekeken moeten worden of de mantelzorger hier makkelijk naartoe kan reizen en of het in de buurt is van de woning die de oudere achter
zal laten. Ook mantelzorgers kunnen op ons rekenen. Forza! is van mening dat er een betere samenwerking tussen formele en informele zorg moet komen. Het is namelijk van groot belang dat
professionals voldoende tijd en middelen krijgen om mantelzorgers, die het zorgen vrijwillig doen, te
kunnen ondersteunen door hen actief naar passende (respijt)voorzieningen te begeleiden. Forza! is
een partij die oog heeft voor onze senioren. Zij hebben ons land opgebouwd. We hopen dat we uw
stem kunnen rekenen op 21 november. Heeft u vragen neem dan gerust contact met mij op.

Tjarda Reesink
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Samen Meer: D66 Haarlemmermeer staat voor een
inclusieve samenleving van jong en oud
Een wijk voor alle leeftijden
De woonbehoefte van mensen verandert en kent steeds
meer variatie. Mensen wonen bijvoorbeeld alleen, met
een gezin, met vrienden of in een gemeenschapsvorm.
Als een wijk uit verschillende soorten woningen is
opgebouwd, wordt de kans dat mensen met verschillende achtergronden en in verschillende levensfases elkaar
in de wijk tegenkomen groter. Dit bevordert het contact
en daarmee de samenhang in een wijk of dorp. Dat is belangrijk voor het geluk van de bewoners van
de wijk. Bovendien kun je zo ook in je eigen wijk blijven wonen als je ouder wordt. Ouderen blijven
graag in hun eigen wijk wonen maar willen wel verhuizen naar een gelijkvloerse woning. We willen dat
elke wijk dan ook een divers woningaanbod heeft voor alle woonwensen. Voor een wijk is daarom een
grote verscheidenheid aan huur- en koopwoningen nodig.
Toekomst bestendig bouwen
Als het aan D66 ligt, worden nieuwbouwbuurten volledig toegankelijk voor rolstoelers, scootmobielers
en mensen die slecht ter been zijn. Ook in de rest van Haarlemmermeer verdwijnen drempels zoveel
mogelijk in de openbare ruimte, winkels en andere voorzieningen. D66 wil dat een groot deel van de
nieuwbouw zorg- en leeftijdsbestendig gebouwd wordt. Die woningen zijn gemakkelijk aan te passen
aan diverse zorgbehoeften. Ook kan worden gedacht aan woonzorginitiatieven als een zorg au-pair of
buurt au-pair. Deze inwonende zorgverlener ondersteunt een of meer bewoners in de buurt bij de
dagelijkse verzorging. De ondersteuning is dan zo veel mogelijk afgestemd op specifieke wensen en
behoeften van Haarlemmermeerders.
Sport en gezondheid
D66 vindt het belangrijk dat sport en cultuur toegankelijk zijn voor alle inwoners van Haarlemmermeer.
Daarom streven wij naar een groene, gezonde leefomgeving, die mensen stimuleert om te bewegen
en gezond te blijven. Sporten is gezond voor lichaam en geest en zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen. D66 vindt het dan ook heel belangrijk dat iedereen kan sporten, van onze jongste
inwoners tot onze senioren. Voor senioren bieden laagdrempelige sporten zoals lokale wandelgroepjes ook een belangrijke sociale functie: sporten haalt ouderen uit een sociaal isolement en uit de
eenzaamheid. Sporten draagt daardoor bij aan het geluk van mensen. D66 vindt het belangrijk dat
ouderen in beweging blijven en ziet sport voor ouderen als de manier om gezond te blijven, sociale
contacten op te doen en plezier te maken. D66 wil een sport- en beweegwijzer 60+ ontwikkelen die
ouderen op weg helpt om te gaan sporten in Haarlemmermeer. Verder wil D66 de sportverenigingen
en organisatoren van sportevenementen uitdagen om meer plannen te ontwikkelen om de sportvelden
ook overdag te gebruiken voor ouderen.
Zorgen voor elkaar
Wie zorg nodig heeft, verdient zorg die kwalitatief goed is en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) krijgen mensen die persoonlijke zorg.
Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen. Voor een gezond Haarlemmermeer, met toekomstbestendige sociale
voorzieningen, richt D66 zich op aantal
kernwaarden: een toegankelijke zorg, preventie en kwaliteit.
D66 staat voor een gemeente waar inwoners, ongeacht eventuele beperkingen, kansen
krijgen
om deel te nemen aan de samenleving en hun leven op een door hen gewenste
manier kunnen
inrichten. Dat vereist ook een toegankelijke overheid die de mensen laat meebeslissen over de mate
waarin en de manier waarop zij worden ondersteund.
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INGEZONDEN:
Nu de verkiezingen voor de deur staan, wil ik toch even terug
komen op het geweldige sport- en speelveld
(in de plantsoenlaan voor de speeltuin) wat er zo nodig
MOEST komen van wethouder Marjolein Steffens van HAP.
Ik heb gemeente haarlemmermeer nog gevraagd om het
ergens anders te doen, maar ze wilde niet luisteren. En als je
nu langs het veld loopt, schieten de tranen in je ogen. Het veld
ligt er afgetrapt bij en is rijp voor de sloop!!
Kortom, weer een hoop gemeentegeld weggegooid!! Dus lieve
HAP, voordat jullie naar andere politieke partijen wijzen, steek
eerst de hand in eigen boezem.
En ga je dan heel diep schamen!

Nog even een kleine update over het prachtige sporten speelveld in Zwanenburg. Na mijn laatste bericht is
de gemeente er meteen bovenop gesprongen. Blijkbaar
kan de wethouder met de verkiezingen in het vooruitzicht er dan wel in één keer aandacht aan besteden. Nu
ben ik namens de speeltuinvereniging daar geweest om
onze zorgen te uiten over het sprint stukje. Aangezien
er meerdere keren per week grote vrachtwagens over
het pad naar de
speeltuin rijden om de speeltuin te
bevoorraden, ben ik bang dat daar zomaar een kind
onder loopt als ze daar gaan gymen in de toekomst. De
regiomanager was het hier met mij EENS en vond dat
het op een zijpad moest komen. Ik was blij!!!! De
gemeente luisterde eindelijk eens een keer
Nou mooi niet! Vanmorgen heeft de gemeente het
gewoon op de gevaarlijke plek laten plaatsen en zich, WEDEROM, niks aangetrokken van onze zorgen
en gesprekken die wij eerder gevoerd hebben. Dit kan toch niet waar zijn!!!!

Rob copier
Voorzitter Speeltuinvereniging.

Inmiddels hebben zich 10 personen gemeld bij Vier het Leven om
misschien gezellig naar het theater te gaan. Bent u of voelt u zich
eenzaam of alleen, dan is dit een van de manieren om contact te
maken met anderen en gezellig samen naar het theater te gaan.
De gastvrouwen die u begeleiden en rijden, komen uit Zwanenburg. Zij
halen u thuis op, gaan met u mee naar het theater, blijven de gehele voorstelling bij u en brengen u na afloop weer thuis.
Vraag vrijblijvend informatie bij Vier het Leven en u ontvangt het programma met een
uitgebreid aanbod aan voorstellingen in uw regio.
U kunt het welkomstpakket aanvragen via info@4hetleven.nl of telefonisch op werkdagen
15

Verdere activiteiten in Eigen Haard:
Woensdag 14 december optreden Linquenda.
Zaterdag 8 december optreden FF anders.
Zondag 16 december optreden van het Mediio koor Voices.
Alles begint om 14.30 tot 16.00 uur.
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Stichting Algemene Vrijwillige Hulpdienst Zwanenburg-Halfweg.
AVHZ is er ook voor u!!
De Stichting Algemene Vrijwillige Hulpdienst (AVHZ) is in 1997 begonnen als uitvloeisel van
het project “Zwanenburg aan Zet”. Buurtbewoners constateerden op basis van een leefbaarheidonderzoek dat er in het dorp behoefte was aan een hulpdienst die hulpbehoevende medebewoners de helpende hand toesteekt.
Na verschillende publicaties in lokale weekbladen hadden zich voldoende vrijwilligers aangemeld.
In september 1997 is de Algemene Vrijwillige Hulpdienst Zwanenburg-Halfweg (AVHZ) van start
gegaan werd met 22 vrijwilligers in de leeftijd van 33 tot 73 jaar, waarmee de meeste hulpvragen
konden worden beantwoord. Eind 1997 werd besloten om de AVHZ een stichtingsvorm te geven.
Momenteel heeft de hulpdienst 27 vrijwilligers.
Hoe werkt de AVHZ?
Drie keer per week, op maandag, woensdag en vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur is de AVHZ
bereikbaar via de coördinator voor hulpaanvragen. Buiten deze tijden is de AVHZ bereikbaar via
een antwoordapparaat.
Na het binnenkomen van een hulpvraag benadert de coördinator een hulpverlener met de hulpvraag. De eerste contacten worden afgesproken via de coördinator. De vrijwilliger maakt daarna
zelf eventuele benodigde vervolgafspraken.

Hulp Nodig

Bel: 020 4971111

Welke hulp kan de AVHZ bieden?
De hulpdienst geeft praktische en eenvoudige hulp van korte duur. Tevens kan de
hulpdienst inspringen wanneer dat nodig is.
U moet hierbij denken aan: boodschappen vóór u doen of boodschappen mét u doen,
begeleiding naar arts of ziekenhuis, klusjes in huis of tuin of wandelen.
Daarnaast kan het ook gaan om een bezoekje voor gewoon een praatje, een luisterend oor of
gezelschap.

Hulp geven, iets voor u?
Het kan zijn dat u helemaal geen hulp nodig heeft en dat u nog prima uit de voeten kunt. Ook
dan kan de AVHZ voor u belangrijk zijn.
Heeft u tijd vrij? Wilt u iets om handen hebben? Vindt u het leuk om contact te hebben met
buurtbewoners.
De Hulpdienst kan u altijd gebruiken. Samen met het bestuur kunt u overleggen wat u precies
wilt gaan doen. Daarbij kunt u zelf aangeven welke momenten u het beste uitkomen.

Meldt u als vrijwilliger Bel: 020 4971111
18

NOVEMBER
Mvr

Frederiks-Paans

95

Wij vermelden de verjaardagen pas vanaf

Mvr

Immink-Eringaard

85

85 jaar en ouder.

Dhr

Schellingerhout

92

Één van de twee dames komt u persoonlijk

Mvr

Bijma-Vaandering

95

Dhr

Selders

87

namens de vereniging een fruitmandje
brengen

Mvr van

Houwelingen

93

Dhr

Richter

85

Mvr

Eerdhuijzen

86

Mvr

Anspach

89

Mvr de

Herder-Stange

87

Mvr

Kliffen

88

Mvr de

Jong-vanEys

89

Mvr

Schilperoord-Kruithof

91

Kitty van Rooyen

Loes Jansen
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Zondagmiddagpodium Haarlemmermeer
Zwanenburg Cultureel Centrum “De Olm“
Zondag 25 november 2018, zaal open 13.30 aanvang 14.00 uur.
De entreeprijs bedraagt € 5,00 en is inclusief een kopje koffie.
De Whiskeymo’s met het swingende programma ‘Het hangt in de lucht’
De Wiskeymo’s spelen muziek uit het swingtijdperk van de jaren ‘40-’50 waarbij de Bigbandsound
is vervangen door driestemmige zangarrangementen en ook de blaaspartijen uitdagend vocaal
vertolkt worden.
Sinds 2017 begeeft de groep zich ook op het kleinkunstpad en werkt samen met regisseur
Patrick Kamoen. Met het progamma ‘Het hangt in de lucht’vertellen de Wiskeymo’s een muzikaal
verhaal over de liefde met eigen Nederlandse teksten.

‘Luister beste mensen, er gaat een gerucht.
Liefde is besmettelijk en hangt in de lucht.
Een onheilspellend virus heeft toegeslagen en waart rond in een voorstelling vol met liefdesperikelen.
Wanneer sloeg het virus toe en hoe heeft het huisgehouden tussen de drie personages?
Het is een continue aantrekken en afstoten tussen Toby,Coby en Dolly, alle drie op zoek naar de ware.
Anneke Frantsen en Conny Bakker zingen, Dirk van der Meij zingt en speelt gitaar en Gert-Jan Maas
speelt contrabas.
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Ja ik word lid van de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg
De contributie bedraagt in 2018 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 ___________________________
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.
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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.
b.
c.

zich inschrijft als lid van de vereniging
zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of voor een evenement, of een andere activiteit die de
Vereniging aanbiedt;
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.

1.3

De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

2.

Naam;
Voornaam Voorletters;
Adres;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Leeftijd:
Geslacht:
Bankrekeningnummer;
Tijdens activiteiten gemaakte foto’s.
In het boekjaar volgend op opzegging van het lidmaatschap worden al deze gegevens
verwijderd.
verzoeken van u in behandeling te nemen:
u in te schrijven voor deelname aan een evenement of een andere activiteit van c.q. namens
de Vereniging:
de dienstverlening aan u te verbeteren;
de contributie te innen;
de website of de nieuwsbrief van de Vereniging te optimaliseren;
contact met u op te nemen of te onderhouden;
een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen;
foto’s te publiceren in de nieuwsbrief of op de website.

INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
a:
b:
c:
d:

U kunt contact opnemen per e-mail aan het secretariaat rudi.hogeboom@gmail.com voor:
meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
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.
De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens
te beveiligen.
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.

3.2
3.3

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 inleveren vóór 20 november 2018 in onze brievenbus in De Olm
Naam

Adres
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Alg. graven
Familie graven

Urn graven
Sierurnen
Tekst bijzetten

Onderhoud
www.zegstroografmonumenten.nl
Kuyperlaan 26 - 28 1161 XN Zwanenburg
Tel : 020 - 4977101 email : info@zegstroo.nl
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