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Van de redactie:
Mijn plannen met het maandblad als nieuwe redacteur zijn, om het blad zowel qua uiterlijk, als wat
betreft de inhoud, een facelift te geven. Dit kwalitatief maar ook qua uitstraling. Onderdeel daarvan is
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van de activiteiten van de vereniging. Daarmee lopen wij iets vooruit op het toekomstige onderkomen:
het nieuwe dorpshuis.
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leesplezier.
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SENIORENVERENIGING ZWANENBURG-HALFWEG
VERENIGINGSACTIVITEITEN
Tel.: 06-54693813

BINGO
Info: Tiny Hulst
Plaats: De Olm
2e woensdag
van de maand
vanaf 13.00

Tel.: 0204975929

KLAVERJASSEN
Info: Joke
Bekkum
Plaats: De Olm
Dinsdag van
13.30-16.30

Tel.: 06-36005641

CREA CLUB
Info: Corry
Janssen
Plaats: De Olm
1e-3e maandag
van de maand
13.00-15.00

Tel.: 020-4973396

SAMEN ETEN
Info: Breggina

Tel.: 020-4976016

Tel.: 020-4972690

Rovers

Plaats: De Olm
3e vrijdag van
de maand van
17.00-19.00

WALKING FOOTBAL
Info: Rien
Kruyt
Plaats: veld vv
Zwanenburg
Dinsdag van
9.30-11.30

KOERSBAL
Info: Jannie
van Eyken
Plaats: De Olm
Donderdag
van 9.45-11.45

SJOELEN
Info: Liesbeth
Grolman
Plaats: De Olm
Laatste woens
13.30-15.30

BEZORGING MAANDBLAD
Info: Liesbeth
Grolman

Tel.: 06-29555708

Tel.: 020-4972690

BEZORGING FRUITMANDEN
◄ Kittie van Rooijen

BUSTOCHTEN
Tel.: 020-4972209 Info: Willem
Tavenier

Loes Jansen ►

EVENEMENTEN
Info : Arnoud
Hulst

SENIORENVERVOER
◄ Rob Mulder

Tel.: 06-16287873

Tel.: 06-26700567
Alleen tussen
17.00-18.00 uur
Klaas van de Berg ►
2

Van het bestuur
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
DOOR ARNOUD HULST
Zoals u ziet heeft ons maandblad een metamorfose ondergaan en heeft deze maand een nieuw
voorblad. Wij als bestuur zijn dan ook blij met de nieuwe redacteur Henk van Ommeren. En dat het
goed bij de leden in de smaak valt, blijkt wel uit de vele reacties.
Veel van onze leden maken gebruik van onze collectiviteitskorting bij de zorgverzekeraar Zorg en
Zekerheid.
De overheid verlaat vanaf 1 januari 2020 de maximale collectiviteitskorting voor de
basisverzekering. Wat betekent dit voor uw premie?
Vanaf 1 januari 2020 wordt de korting van uw collectiviteit op de basisverzekering 2%. De korting op
de aanvullende verzekering blijft hetzelfde. Hierin verandert dus niets.
Wij komen hier in het maandblad van november op terug.

AUTOBEDRIJF HEIJNE BV
FIRST CLASS OCCASIONS
Een dagelijks wisselende voorraad occasions op www.autovoorraad .nl

Lijnderdijk 83
1161 KD Zwanenburg
Telefoon: 020-4973274
Ook voor uw onderhoud, winterbanden
en APK keuring.
Wij hebben een ruime keuze aan occasions, ook in onze showroom: Olmenlaan 1.

ROB VAN DER VOORT PARKET
Dennenlaan 33
1161 CL Zwanenburg
Telefoon: 020-4978517 / 06-50252399
Wij zijn een dynamisch, professioneel bedrijf met een
jarenlange ervaring, dat zich richt op het leggen en renoveren
van harde vloeren. De producten zijn parket, laminaat,
planken vloerdelen en lamelparket.
Openingstijden: Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Onze showroom is verplaatst naar de achterzijde van het
bestaande pand.
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KLAVERJASSEN
Info: Joke
Bekkum
Plaats: De Olm
Dinsdag van
13.30-16.30

EINDSTANDEN
KLAVERJASSEN
SEIZOEN 2018/2019

Tel.: 06-36005641

EINDSTAND OP 25 JUNI 2019 NA 41 SPELRONDEN

Totaal

Mars

185627

57

Mv. Snijders

185334

50

Mv. van Bekkum

185200

45

Hr. Udo emiel

185171

58

Mv. Poelgeest

182978

53

Mv. Jansen

180634

44

Hr.. Holt

179379

48

Mv. Weijchers

178583

37

Hr. van Berkel

178103

41

Mv. Belt

178081

35

Hr. Jongsma

176893

37

Mv. Luke

176195

45

Hr. Pieters

176089

34

Hr. Boeser

175978

47

1 Hr. Zweerus
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

Totaal

Mars

Hr. Poelgeest

175952

45

Mv. van Rooyen

175681

57

Mv. Konings

175529

37

Hr. Lei

174595

45

Mv. Udo

174109

42

Mv. Grolman

173134

45

Mv. Mollers

171190

33

Mv. de Haas

170416

30

Mv. Thijssen

169980

39

Mv. Kruijt

166907

41

Mv. van Dijken

166469

26

Mv. ter Haak

164813

8

Hr. van der Wal

162760

17

Wij bieden hulp aan huis bij
persoonlijke zorg, medicatie
begeleiding, compressie en verdere
specialistische verpleegkundige
handelingen

Wijkteam indeling
Zwanenburg Centrum

Adres

Telefoon

Verzorgingsgebied

Dennenlaan 114

06-12284665

Kerkhoflaan t/m Domineeslaan

06-13644215

Domineeslaan t/m Heining

06-43544839

Kerkhoflaan t/m Lijnderdijk

zwanenburgcentrum@amstelringwijkzorg.nl
Zwanenburg West

Dennenlaan 114

zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl
De Dijken

Dennenlaan 118

dedijken@amstelringwijkzorg.nl
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Wat gebeurde er in September 2019
Een overzicht van datgene wat er in de afgelopen maand in Zwanenburg en Halfweg
gebeurde. Heeft u informatie voor deze rubriek, dan kunt dit aanleveren via mijn e-mail adres
hvommeren@outlook.com of op mijn privéadres, Dr. Baumannplein 52 Halfweg.
Maandag 26 augustus
Op facebook wordt geklaagd over de enorme
stankoverlast bij een waterpartij aan de
Midswaard. Oorzaak is een groot aantal dode
vissen door zuurstofgebrek of een
verontreiniging.

Foto: PR facebook

Woensdag 28 augustus
In het magazine GeZZond van Zorg en
Zekerheid staat een uitgebreid artikel over een
aantal jongeren uit Zwanenburg die aan het
koken zijn in het Jongerencentrum De Basis. Het
gaat hierbij vooral om gezond koken.

De gemeente Haarlemmermeer start met een
verkiezing voor monument van het jaar van deze
gemeente. Twee van de drie genomineerden
komen uit Halfweg: Het voormalige
Gemeentehuis (1906) en de voormalige
Suikerfabriek (1863). Enige concurrent is het
Oude Raadhuis in Hoofddorp (!867).

Vrijdag 30 augustus
“Onze” wijkagent Arjan brengt vandaag een
lunchbezoek aan de Dagbesteding van Eigen
Haard. Daar nuttigt hij zijn zelf meegenomen
lunch met de bezoekers aan de Dagbesteding.
Daarbij wordt over allerlei zaken uit de omgeving
gesproken.
Zaterdag 31 augustus
Het Haarlems Dagblad besteedt aandacht aan
de verkeershinder in Halfweg vanwege de
werkzaamheden aan de N200. Oorzaken zijn de
vervanging van de Boezembruggen, waardoor in
iedere richting slechts één rijstrook beschikbaar
is en aan de weg tussen Halfweg en Amsterdam.
De werkzaamheden richting Amsterdam duren
tot het voorjaar 2020.

Foto: Zorg en Zekerheid magazine

Donderdag 29 augustus
De scholen zijn weer begonnen en dat gaat niet
overal even soepel. Op facebook zijn er veel
klachten over het leerlingenvervoer, dat door de
gemeente wordt georganiseerd. Kinderen
moeten soms lang wachten of er komt zelfs
helemaal geen vervoer. De gemeente geeft aan
dat het op korte termijn zal worden geregeld.

Foto: HD / United Photos / Toussaint Kluiters
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Zondag 1 september
Een verslaggever van het Haarlems Dagblad
heeft last van plaatsvervangende schaamte door
het gedrag van een mede-racefietser. Deze
reageert agressief als twee oudere dames zijn
zeer asociaal geparkeerde fiets iets opzijzetten
bij “Koffie bij Kaatje”.

Een redacteur van het Financiële Dagblad komt
met het idee om Schiphol te verplaatsen naar
Lelystad. Op de plaats van Schiphol kunnen dan
woningen gebouwd worden. Een op zich
onhaalbare zaak waaraan hij bovendien het
idiote idee koppelt dat de Haarlemmermeer maar
een onderdeel van de gemeente Amsterdam
moet worden.

Minder gevaar voor agressief gedrag is er bij de
Veenroutefietstocht van Historisch Halfweg. De
weersomstandigheden zijn perfect bij deze
fietsroute door het veengebied en de Houtrak
met uitleg aan de ongeveer 30 deelnemers van
Gerard van Houwelingen. De start en finish zijn
overigens ook bij “Koffie bij Kaatje”.

Hetzelfde Haarlems Dagblad meldt dat de Outlet
in Halfweg al voor 73 procent definitief is
verhuurd. Echt grote merken komen er niet in
Halfweg, wat ook niet de doelgroep van de
eigenaar Style Outlets is. De parkeergarage is al
zo goed als af. Men hoopt dat de eerste winkels
al in april/mei volgend jaar ingericht worden.
Zaterdag 7 september
Wethouder Marja Ruigrok vindt volgens het
Haarlems Dagblad dat er bij het NS-station in
Halfweg te weinig parkeerplaatsen zijn. De
gemeente is op zoek naar een oplossing, doch
dat is niet eenvoudig. Ook omdat volgend jaar
The Style Outlets de deuren zal openen. Veel
mensen laten hun auto’s in Halfweg staan om
een dagje uit te gaan in Amsterdam.
Vanavond is in de Onze Lieve Vrouwe Geboorte
parochiekerk de afsluiting van het 125-jarige
jubileum van de parochie. De kerk bestaat dit
jaar precies 90 jaar. De feestelijke activiteiten
begonnen 10 februari van dit jaar. De
eucharistieviering en het jubileumjaar worden
afgesloten door het neerhalen van de banner.

Foto: PR facebook

Woensdag 4 september
Onder de kop “Zwanenburgers delen jaarlijks
duizenden boeken” een artikel in het Haarlems
Dagblad over de Zwanenburgers Gerard
Gerritsen en Meta Selders. Zij zorgen ervoor dat
mensen boeken kunnen lenen.
Donderdag 5 september
In het Haarlems Dagblad een artikel over de
regen aan klachten over het onkruid in de
gemeente. Op facebook wordt hierover al weken
geklaagd. Stoepen en fietspaden zijn hierdoor af
en toe onbegaanbaar. Wethouder Marjolein
Steffens belooft dat er extra materieel door de
Meerlanden zal worden ingezet.

Foto: PR OLVG parochie

Maandag 9 september
Naar aanleiding van de klachten over het onkruid
en hoge gras in Zwanenburg, geeft wethouder
Marjolein Steffens aan dat zij er met groeiende
boosheid naar kijkt. Zij belooft binnen een week
al verbetering. De reacties op facebook: eerst
zien dan geloven.

Foto: PR Facebook, een bijna onzichtbare bank
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Het projectteam van de nieuwe N200 meldt dat
de stalen damwanden bij de duiker aan de
Polanenkade in Halfweg zijn geplaatst. Ook zijn
ze verstevigd door horizontale stalen buizen,
zodat de bouwkuip niet bezwijkt. De oude duiker
kan nu veilig uitgegraven worden. De paralelweg
langs de N200 vanaf de Boezembruggen tot aan
de Oranje Nassaustraat zijn de komende periode
ook afgesloten vanwege het vervangen van het
riool.

Haarlem, Zandvoort en twee uit Amsterdam zijn
aangehouden.
Vrijdag 13 september
Vanaf vanavond 22.00 uur tot maandag 5.00 uur
is de N200 van Halfweg naar Amsterdam
afgesloten voor autoverkeer. Ook de trein rijdt
niet van zaterdag 1.00 uur tot zondagavond. Er
zijn bussen ingezet voor het vervoer van station
Haarlem-Spaarnwoude naar Sloterdijk. De
afsluiting is vanwege de werkzaamheden aan de
N200.
De 71-jarige Zwanenburgse Margaretha SmitSnijder ontvangt vandaag de erespeld van de
gemeente Haarlemmermeer. Locoburgemeester
Ap Reinders overhandigt deze vanwege haar
vrijwilligers werkzaamheden bij de Voedselbank
in Halfweg sinds 2006. Verder is zij sinds 1994
actief bij de EHBO, de protestantse kerk en de
Zonnebloem.

Foto: De NieuweN200

Woensdag 11 september
Op facebook wordt een oproep gedaan voor
terugkeer van de kermis in Zwanenburg. Er
komen veel positieve reacties, maar de meeste
mensen zijn bang dat het niet haalbaar is
vanwege de hoge kosten die de gemeente in
rekening brengt voor staplaatsen.
Donderdag 12 september
Officieus maakt de gemeente bekend dat het
Oude Raadhuis in Hoofddorp verkozen is tot
monument van het jaar. Het is de vijfde keer dat
deze verkiezing gehouden wordt. Het Raadhuis
werd ook in 2017 al genomineerd maar haalde
het toen niet. Jammer voor Sugar City en het
gemeentehuis Halfweg die de winst dus naar
Hoofddorp zagen gaan.

Foto: PR Facebook

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de IJweg
in de volgende fase. Ook het stuk van de
Wilgenlaan tot de Olmenlaan is nu afgesloten.
De verkeerschaos is daardoor nu wel compleet.
Zaterdag 14 september
Uit reacties op facebook blijkt dat er behoorlijk
wat gedaan is door de gemeente aan het onkruid
en het hoge gras. Zelfs vandaag wordt er nog
gewerkt om de situatie te verbeteren

In een bedrijfspand aan de Venenweg in
Zwanenburg heeft de politie vanochtend een
grote hoeveelheid drugs, contant geld en
sieraden aangetroffen. Vier personen uit

Foto: PR Facebook, de bank is weer zichtbaar

7

Vandaag en morgen is het Monumentendag. In
deze omgeving zijn de Onze Lieve Vrouwe
Parochiekerk, de protestantse kerk en het
stoomgemaal geopend voor publiek. Het
gemeentehuis in Halfweg is helaas vanwege de
bouwkundige problemen gesloten.

Halfweg tussen de N200, Oranje Nassaustraat
en de Ringvaart is. Wel houdt de gemeente een
slag om de arm om te kijken of er maatregelen
nodig zijn na de opening van het Outlet Centre.
In het Haarlems Dagblad een grote foto van de
Dorpsraad Zwanenburg/Halfweg en degenen die
bij de nieuwbouw van het dorpshuis betrokken
zij. Volgens bijgaande tekst is deze Dorpsraad
een van de meest actieve in de gemeente
Haarlemmermeer. Helaas wordt er verder in het
artikel niets over vermeldt.
Woensdag 18 september
Wethouder Marjolein Steffens is aanwezig bij de
presentatie van het schoonmaakplan van de
Kinderraad van de Margrietschool in Halfweg.
Samen met de Kinderburgemeester Sammy
Suliman van deze school overhandigt zij de
opruimpakketten. De bedoeling is dat dit initiatief
door alle scholen in de Haarlemmermeer wordt
overgenomen.

Foto: Ghdefouw

Zondag 15 september
In Cultureel Centrum De Olm wordt vandaag het
najaarsfeest van de Seniorenvereniging
gehouden. Bijna 160 mensen nemen hieraan
deel. Zie voor een (foto)verslag elders in dit blad.

Vandaag is er een busreis van de
seniorenvereniging naar Noord-Brabant. Elders
in deze editie een uitgebreid (foto)verslag.

Maandag 16 september
Vandaag is bekend gemaakt dat Haverhals
Schoen en Mode één van de 50 beste schoenwinkels van Nederland is. Deze 50 bedrijven zijn
op alfabetische volgorde gepubliceerd op de site
www.vakbladtred.nl.

Zaterdag 21 september
Vanwege een dier dat bij de Zwanenburgerdijk in
het water terecht is gekomen, moet de
brandweer Halfweg/Zwanenburg uitrukken. De
terugreis naar de kazerne gaat minder goed. De
motor van de brandweerwagen begeeft en deze
moet door een bergingsvoertuig worden
afgevoerd voor reparatie.

Dinsdag 17 september
De weg voor het Dr Baumannplein ligt nog open
en de volgende activiteit begint alweer. Stedin,
de beheerder van het gasnetwerk gaat in fases
leidingen vervangen. Naast de vanwege het riool
nog steeds openliggende weg, wordt nu ook een
deel van voetpad gedurende drie weken
opengebroken. De woningen in de omgeving
worden hierdoor zowat helemaal onbereikbaar.

Zondag 22 september
Opnieuw heeft de Zwanenburgse wielrenster
Amy Pieters succes. Vorige maand bij het
Europees kampioenschap haalde zij de eerste
plaats op de mixed relay en in de individuele rit
kampioen. Nu wordt zij wereldkampioen bij de
mixed relay, een tijdrit van drie mannen en drie
vrouwen.

De gemeente maakt bekend dat er geen blauwe
zone in Halfweg-West zal komen. Een enquête
heeft uitgewezen dat twee derde van de
bewoners tegen een blauwe parkeerzone in
8

Rioolheffing (2 procent) en de Onroerend Zaak
Belasting-OZB (1 ½ procent) worden verhoogd.
Zaterdag 28 september
Centrum De Hoek organiseert ook dit jaar weer
de kinderkledingbeurs Pummeltje in Cultureel
Centrum De Hoek. Zoals gewoonlijk is het weer
druk vooral bij de kassa’s

Foto: PR facebook

Inge Teunisse, bekend van de actie Veilig
Zwanenburg/Halfweg start vandaag een initiatief
om vrijwilligers de tuin bij ouderen op orde te
brengen. In de kortst mogelijke tijd melden zich
al 12 vrijwilligers.
Dinsdag 24 september
Opnieuw bezoekt wethouder Marjolein Steffens
een school in Halfweg. Deze keer is het de
basisschool Jong geleerd. Zij is daar vanwege
de officiële aftrap van de verkiezingen voor de
leerlingenraad.

Foto: PR facebook

De scouting Rijnlandgroep uit Zwanenburg houdt
vandaag een open dag voor de jongste
leeftijdsgroep 5 tot en met 7 jaar, genaamd de
Bevers.
Bij de Tuinvereniging de Pioniers aan de
Seevanck wordt vandaag de Pompoenen dag
gehouden. Het gaat om biologische producten
want de vereniging heeft de bestrijdingsmiddelen
in de ban gedaan.
Met veel lawaai reed vanmiddag een lange stoet
met vrachtwagen luid toeterend door het dorp.
Het ging om de Stichting het Reservewiel die
ieder jaar met bewoners van de Cruquiushoeve
een rondrit door de Haarlemmermeer maken.

Foto: PR facebook

Op de Zwanenburgerdijk gaat vanmiddag een
man onderuit met zijn bromfiets door het gladde
wegdek. Politie en ambulance verlenen hulp. Het
letsel van de betrokkene is niet duidelijk.
Woensdag 25 september
Op grond van Europese regelgeving moeten
vrijwillige brandweer mensen ook betaald
worden. De kosten hiervan zijn zo hoog dat het
hele systeem van vrijwillige brandweer dus ook
voor Halfweg/Zwanenburg in gevaar komt.

Foto: Stichting het Reservewiel

Vrijdag 27 september
De gemeente gaat volgens een artikel in het HC
Nieuws volgend jaar de tarieven voor afval
inzameling met 6 procent verhogen. Ook de

In de volgende editie van het maandblad
andere zaken die deze maand nog hebben
plaats gevonden.
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SENIORENVERVOER
◄ Rob Mulder
Tel.: 06-26700567
Alleen tussen
17.00-18.00 uur
Klaas van de Berg ►

Seniorenvervoer
Verhoging ritprijs

Voor een ieder die gebruik maakt van het Seniorenvervoer
Zwanenburg, september 2019
Beste Leden,
Vele leden maken veelvuldig gebruik van het Seniorenvervoer van de Seniorenvereniging
Zwanenburg-Halfweg.
In één van onze maandbladen in het verleden hebben wij al eens aangehaald dat er te weinig
vrijwilligers zijn die nog willen rijden. Wij zijn dan ook naarstig op zoek gegaan naar nieuwe rijders
maar helaas zijn deze niet te vinden.
Het aantal ritten dat wordt gereden is het afgelopen jaar 500 geweest. De druk op de vrijwilligers is
dan ook te groot. Het wordt voor Rob Mulder, de coördinator van het vervoer steeds moeilijker een
rijder te vinden. Daar komt bij dat men niet meer voor € 2,00 kan rijden zoals een aantal van U al
aangaven. De kosten voor benzine en verzekeringen worden steeds duurder en doordat veel
mensen gebruik maken van het vervoer overdag kunnen de rijders de hele dag niets anders
ondernemen.
Wij, het bestuur en de rijders hebben dan ook besloten de ritprijs te verhogen naar € 4,00 per
persoon met ingang van 1 oktober.
Wij hopen dat u begrip voor de situatie heeft.
Zoals U boven in het kader al kon lezen: Wij vragen u zeer dringend Rob Mulder alleen te bellen
tussen 17.00 uur en 18.00 uur voor vervoer.
Namens het bestuur en rijders
Mevr. Rudi Hogeboom
Secretaris Seniorenvereniging Zwanenburg Halfweg.

Op onderstaande adressen kunt
u langs komen voor:
• Bloedafname
• Trombosezorg: INR waarde
meten
• Inleveren van urine of ander
materiaal, afhankelijk van het
type onderzoek.

AFNAME ADRESSEN IN ZWANENBURG-HALFWEG:
Medisch Centrum Halfweg:
Houtrijkstraat 31-C
1165 LJ Halfweg
Openingstijden:
Maandag van 8.00-9.00 uur

Cultureel Centrum De Olm:
Olmenlaan 141
1161 JV Zwanenburg
Openingstijden:
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.1510.00 uur
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Lees mee met Evelien
Mijn leesagenda
Het was een drukke boekenzomer. Eind juli kreeg ik te horen dat ik me officieel Hebban recensent
mag noemen. Hebban.nl is hét grootste boekenplatform van Nederland en Vlaanderen op internet.
Hiervoor boeken te mogen recenseren is een hele eer, die mij sinds kort dus ook gegund is. Hiervoor
moet ik iedere maand een boek lezen én recenseren. Het boek krijg ik gratis, hoe fijn is dat! Maar dit
betekent wel dat mijn toch al volle leesagenda nog voller raakt. Ik hoor u denken, een leesagenda…?
Ja, die heb ik tegenwoordig, anders kom ik nooit door die stapels ongelezen boeken heen. Ik lees
vaak een boek met een (online) leesclub en daarnaast moet ik ook een beetje bijblijven voor mijn
werk in de bibliotheek. En afgelopen zomer was ik ook nog een van de 160 deelnemers aan de
lezersjury voor de Hebban Debuutprijs 2019. Hiervoor moest ik drie boeken lezen en beoordelen of
ze al dan niet geschikt zouden zijn voor de shortlist. Dat was heel erg leuk om te doen, maar het
moest allemaal wel tussen mijn gewone leeswerk door. Dan is het hebben van een agenda toch wel
een uitkomst.
Zondag 16 september was de uitreiking van die Hebban Debuutprijs 2019 bij boekhandel Broese in
Utrecht. Ik was er bij en zag een hele blije winnaar. En ondanks dat ik dit boek nu eens nog níet las,
ja dat gebeurt ook, het zat niet tussen de drie boeken die ik mocht beoordelen, wil ik u die winnaar
toch alvast van harte aanbevelen.

Thomas Rueb ontvangt de Hebban Debuutprijs 2019 van
Grietje Braaksma.

Journalist Thomas Rueb (1986) schreef Laura H. Volgens het boekenpanel van De Wereld Draait
Door een “literair en journalistiek meesterwerk”. De voorzitter van de Hebban Debuutprijs jury, Grietje
Braaksma, deed er nog een schepje bovenop: “Laura H. is een indrukwekkend journalistiek boek dat
leest als een spannende thriller en op overtuigende wijze inzicht biedt in een complex onderwerp.”
Want het is me nogal een verhaal van deze Laura, een gewoon Nederlands meisje uit Zoetermeer
dat in 2016 even buiten IS-gebied in het Midden Oosten gevonden wordt met twee kleine kinderen.
Ze is ontsnapt en wil alleen maar naar huis, maar bij aankomst op Schiphol wordt zij direct
gearresteerd omdat het Nederlandse Openbaar Ministerie ervan overtuigd is dat zij naar Nederland
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is gestuurd om een aanslag te plegen in opdracht van Islamitische Staat. Want zij was toch met een
jihadist uit Alkmaar naar IS gebied vertrokken om daar de glorieuze overwinning van het kalifaat te
gaan vieren? Thomas Rueb, journalist bij NRC Handelsblad, kreeg een mailtje van de vader van
Laura doorgestuurd van een collega. Hij zou graag hun kant van het verhaal willen doen. En zo
gebeurde, Thomas sprak met Laura, haar vader en andere betrokkenen en zette zo dit heftige
verhaal op papier. De filmrechten zijn ook al verkocht dus mocht het lijvige boek (538 pagina’s) toch
iets te veel van het goede zijn, de film komt er aan!

Laura H. is uitgegeven door Das Mag Uitgeverij B.V. en in iedere boekhandel te verkrijgen. Het
papieren boek is ook te leen in de bibliotheek.
Ik wens u weer veel leesplezier!

Zondagmiddagpodium
Meerwaarde
Dit najaar staan de volgende activiteiten op het programma in Cultureel Centrum De Olm:
13 oktober - 14.00 uur

24 november- 14.00 uur

22 december - 14.00 uur

De Plankenisten met ‘Tussen Kunst en Kalk’
Een vrolijk spel van deze Badhoevedorpse toneelvereniging, over
liefde en misverstand, Lief en leed.
Voel de liefde en passie met: ’t Licht in Parijs van Musicalgroep Si Tu
Veux
Een voorstelling van de musicalgroep uit Hoofddorp over Parijs,
liefde en licht.
Kerstconcert door vocaal sextet Maat 41
Een van oorsprong kwartet met een breed repertoire met zowel jazzen popnummers als wereld- en klassieke muziek

De entreeprijs bedraagt € 5,00 en is inclusief een kopje koffie of thee. Kaarten zijn beschikbaar zo
lang de voorraad strekt aan de zaal vanaf 13.300 uur. Reserveren van toegangskaarten en eventueel
vervoer met RegioRijder is mogelijk door vrijdag vóór 9.00 uur een e-mail te sturen naar
zondagmiddagpodium@meerwaarde.nl. Ook kunt u op vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur bellen naar
Meerwaarde op 023-5698873. Tevens kunt u op dit tijdstip om meer informatie vragen.
Gereserveerde kaarten dienen op de dag van de voorstelling vóór 13.45 uur afgehaald te worden. Dit
geldt niet voor de bezoekers die met de RegioRijder komen.
Info: www.meerwaarde.nl
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Najaarsfeest
2019

EVENEMENTEN
Info : Arnoud
Hulst

Tel.: 06-16287873

Zondag 15 september was de gymzaal van Cultureel Centrum De Olm omgebouwd tot eetzaal.
Tafels, stoelen en zelfs een echte vloerbedekking. Ongeveer 160 mensen namen deel aan het
najaarsfeest van de Seniorenvereniging. Uitgebreid en lekker eten en drinken met tussendoor
optredens van diverse artiesten. De bijna 30 vrijwilligers zorgden ervoor dat het eten en drinken
keurig aan de tafeltjes geserveerd werd. De houten plateau’s op de tafels, die voor het voorgerecht
nodig waren, zorgden ervoor dat het er bijzonder feestelijk uitzag.
Met zo een grote groep deelnemers was het
soms spitsuur aan de bar. Alle vrijwilligers
kwamen bijna gelijktijdig de bestellingen voor de
drankjes ophalen.
(Foto rechts)

Ondertussen waren de mensen in de voorzaal,
die was omgebouwd tot keuken, druk in de weer
om al het eten voor te bereiden. De grote oven
in de hoek van de zaal moest af en toe overuren
maken.
(Foto’s onder)

Tussendoor kregen de deelnemers nog een
waterijsje geserveerd, dat gesponsord was door
Joma verhuur.
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Aan alle 18 tafels, waaraan 8 of 9 personen
zaten, was het bijzonder gezellig. Er werd volop
genoten van het eten:
Voorgerecht: Pommadoriesoep
Hoofdgerecht: Kip met kattenspek
Gemengde salade
Nagerecht:
Cannoli gevuld met roomijs
Tiramisu
Uiteraard kregen de deelnemers aan het einde
van de middag nog een kopje koffie met een
koekje.
(Foto’s boven rechts en onder)

De voorzitter van de Seniorenvereniging, Arnoud
Hulst, opende de middag. Tussendoor kondigde
hij de diverse artiesten aan die optraden. Alle
drie de artiesten traden ongeveer een half uur
op.
De eerste artiest meteen na het begin van de
middag was Erwin Fillee. Zijn repertoire bestond
vooral uit meezingers, wat dan ook volop
gebeurde. Na het voorgerecht trad Willeke
D’estell op. Ook zij kreeg enthousiaste reacties.
Ten slotte na het hoofdgerecht was de bekende
zanger Ronny Tober aan de beurt.
14

Al direct bij het eerste optreden van Erwin Fillee bleek dat ook de vrijwilligers plezier hadden in de
nummers die gezongen werden. Er werd dan ook volop gedanst.
Bij het optreden van Ronny Tober fungeerden de vrijwilligers als achtergrondkoor. Iets wat zij met
zichtbaar veel plezier deden. Vooral bij het nummer “You never walk alone” waren de deelnemers
aan deze middag in hun sas en konden ook niet meer blijven zitten. Een leuk besluit van een
geweldig geslaagde middag.

(Foto’s Ronny Tober: Erwin Fillee)
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SAMEN ETEN
Info: Breggina

Tel.: 020-4976016

Rovers

Samen eten

Plaats: De Olm
3e vrijdag van
de maand van
17.00-19.00

Elke derde vrijdag in de maand van 17.00 tot 19.00 uur kan u gezellig gezamenlijk een maaltijd
nuttigen in “De Olm”. De kosten zijn € 5,00 voor leden en € 7,50 voor niet leden. Indien u
ingeschreven en betaald heeft, vindt er geen restitutie plaats als u niet deelneemt.
Inschrijven is mogelijk aan de bar van “De Olm”, tegen contante betaling.

De menu’s voor de komende maanden zijn:
Menu op vrijdag 18 oktober 2019

Menu op vrijdag 15 november 2019

Duits

Frans

Menu 1: Zuurkool ovenschotel

Menu 1: Canard Orange (tamme eendenborst)
met witlof

Menu 2: Snijbonenstamppot met casselerrib

Menu 2: Erwtensoep

Dessert: Verrassing

Dessert: Verrassing
Menu op vrijdag 20 december 2019
Kerst
Voorgerecht: Romige Shii-take soep met
ossenhaas
Hoofdgerecht: Medaillon van wildzwijn
biefstukjes met aardappel rösti,
mousseline van rode kool
Dessert: Verrassing

APOLLO DAMESMODE
Kerkhoflaan 46, 1161 JD Zwanenburg
Telefoon: 020 – 497 5453
Openingstijden:
Maandag van 13.00 t/m 17.00 uur
dinsdag en donderdag t/m zaterdag
van 11.00 uur tot 17.00 uur
Op woensdag en zondag zijn wij gesloten
Wij zijn ook nog steeds actief als stomerij
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Verjaardagen oktober 2019
Mevrouw J.

Zurburg-Domna

90

Mevrouw J.M. de

Rooy-Breedijk

88

Mevrouw G.A.

Goedemans

De heer R.G.
De heer A.M.E. v.

Orthner

86
85

Kooten - Laddrak

93

De heer P
Mevrouw C.H. van

Bakker

90
85

Rijn van der Mey

Verjaardagen worden pas vermeld
vanaf 85 jaar en ouder.
Eén van de onderstaande dames
komt u persoonlijk namens de
vereniging een fruitmandje brengen
ter gelegenheid van uw verjaardag.

Nieuwe leden september 2019
Dhr

Bosman

Zwanenburg

Mvr

Retra-Gaarhuis

Dhr

Oosterbeek

Amsterdam-Osdorp
Zwanenburg

Kittie van Rooijen

Loes Jansen

Programma oktober 2019
Bingo

7 oktober: 14.30-16.30 uur

Klaverjassen

14/21 oktober: 14.00-16.30 uur

Kerkdienst
Handwerken
Bloemschikken
Atelier

14/28 oktober: 18.45 uur
1/15 oktober: 14.30-16.30 uur
8/22 oktober: 14.30-16.30 uur

Bewonersoverleg
Biljarten
Theater
Nostalgia
Filmmiddag
Theater
Golden Oldies

19 oktober: 10.30 uur

Knutselen
Soos middag
Leidensontzet
Rollator
wandelen
Sjoelen

1e/3e Woensdag 10.30 uur
2 oktober: 14.30-16.00 uur

Halloween
Grand café

26 oktober: start 18.15 uur
Elke zaterdag: start 14.30 uur

9/23 oktober: 14.30 uur
16 oktober: 14.30-16.30 uur

Huis van de
buurt

Elke zondag: 14.30-16.00 uur

Elke dinsdag 13.30-16.00 uur

Najaars
Modeshow
Apollo
Zumba Gold
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30 oktober: 14.30-16.30 uur

Elke donderdag
10.00-10.45 bewoners + buurt
11.00-11.45 dagbesteding
3/17 oktober: 14.30-16.30 uur
Elke donderdag 14.00-16.00
3 oktober: middag en avond
Elke vrijdag: start 10.30 uur
Elke vrijdag: 14.00 uur

Tel.: 06-54693813

BINGO
Info: Tiny Hulst
Plaats: De Olm
2e woensdag
van de maand
vanaf 13.00

Bingo woensdag 9 oktober
Zaal open 13.00 uur en we beginnen om 13.30 uur

Modeshow Apollo damesmode
Eigen Haard
Woensdag 30 oktober 2019
14.30-16.00 uur
Een leuke en vlotte damesmode show voor alle
leeftijden. In de pauze zijn er weer lootjes te koop
en zijn er aardige prijzen van Apollo Damesmode.
De opbrengst komt ten goede aan de bewoners,
die hiermee weer iets leuks kunnen doen. Kom
gezellig langs en neem iemand mee.

De toegang is gratis
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Bustocht
18 september

Tel.: 020-4972209

BUSTOCHTEN
Info: Willem
Tavenier

Jaarlijks organiseert de Senioren Vereniging Zwanenburg-Halfweg een of meerdere busreizen. Op
woensdag 18 september 2019 was het weer zo ver. Een reis met een bus van Osram Reizen in de
richting van Noord-Brabant. Om 8.30 uur vertrok de bus vanaf Cultureel Centrum de Olm richting van
het zuiden. Gelukkig werden de weersomstandigheden die dag steeds beter. In de middag was het
zelfs warm te noemen.
Chauffeur Paul maakte er een echte toeristische tocht van. Alleen ging het
niet helemaal goed, want in de buurt van Vianen was één van de smalle
polderwegen afgesloten. Het gevolg was dat de reis naar de eerste
bestemming zowat twee keer zo lang duurde als gepland.
De eerste stop was bij restaurant De 3 Zussen in Meteren een plaatsje
vlak onder Geldermalsen. Hier werd de groep van 53 deelnemers
ontvangen met koffie en een uitstekende soes.
Na het nuttigen van deze versnaperingen werd er voordat de bus weer
vertrok een foto van de hele groep gemaakt.
Foto van de groep op pagina 21. Foto De 3 Zussen van het bedrijf zelf
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De tocht werd vervolgd richting het zuiden. Opnieuw maakte chauffeur Paul gebruik van soms wel
hele smalle polderwegen en dijken. Regelmatig hielden de deelnemers hun hart vast.
De lunch werd gebruikt in
restaurant Het Witte Huis
in het plaatsje Zeeland,
in de buurt van Uden.
De lunch bestond uit een
groentesoep gevolgd
door een reuze schnitzel
met patat, aardappelen
en groenten. Als lekker
nagerecht volgde nog
een ijscoupe.
Foto Het Witte Huis: Google
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In de buurt van Zeeland was er in het kader van de herdenking van Market Garden een optocht.
Chauffeur Paul probeerde nog om via een extra rondje op de rotonde om te wachten op de optocht.
Vergeefs, waarna de weg vervolgd werd richting de laatste stop van de dag bij de Aalshof in het
plaatsje Haps ten zuiden van Nijmegen. Hier volgde onder het genot van een kopje koffie veel
informatie over eieren, zoals wat was er eerst: De kip of het ei? Omdat de schaal van het ei alleen
door een kip gemaakt kan worden, was de kip dus eerst. Ook kregen de deelnemers nog vier soorten
advocaat, een product van eieren, te proeven. Dit waren “Doortje”, “Suyp”, “McEgg” en ”Moortje”.
Ook was er nog een eiertikwedstrijd met verkiezing tot eiertikkampioen, inclusief leuke attentie en
eeuwige roem.

Een bijzonder geslaagde dag met veel plezier en dank aan organisator en gids Willem.
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Sponsorfeest

EVENEMENTEN
Info : Arnoud
Hulst

Tel.: 06-16287873

Speeltuin
Zwanenburg
Tegen het einde van het jaar organiseren wij altijd een feest dat meestal de naam Snertdag heeft.
Dit jaar wordt dit echter een Sponsorfeest voor de aanschaf van speeltoestellen voor de
Speeltuinvereniging Zwanenburg. Afgelopen zomer werden enkele van de toestellen in de speeltuin
afgekeurd door de gemeente. Inmiddels zijn deze gesloopt. Dit betekende dat deze toestellen
vervangen moeten worden. Dit kost de Speeltuinvereniging veel geld, dat zij niet direct ter
beschikking hebben.
Zij hebben sinds die tijd niet
stil gezeten. Inmiddels is er al
€ 50.000 opgehaald, maar dit
is nog maar de helft.
Eén van de acties die de
speeltuin zelf organiseerde
was de statiegeldactie. Op de
foto hiernaast is de opbrengst
van deze actie, 40 zakken vol
met lege flessen, te zien in de
bak van de aanhangwagen.
Foto: Speeltuinvereniging

Een andere actie is een familiedag op
zondagmiddag 6 oktober tussen 12.00 en
17.00 uur. Ook de opbrengst van deze actie
is ten behoeve van de bouw van een nieuw
speelfort.
Als seniorenvereniging willen wij dan ook een bijdrage leveren. Daarom wordt ons traditionele
Snertfeest een sponsorfeest. De opbrengst van deze feestdag, met als moto “de jeugd heeft de
toekomst”, stellen wij ter beschikking aan de speeltuin. Het feest vindt plaats op:

Zondag 3 november 2019
Zaal open: 12.30 uur
Start feest: 13.00 uur
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Inmiddels heeft De Olm de zaal gratis ter beschikking gesteld en wij zijn op zoek naar sponsors die
het eten en de artiest gaan sponsoren. Het belooft een speciaal feest te worden en de zaal krijgt een
metamorfose. De muziek wordt verzorgd door een artiest die vorig jaar meedeed aan de voice-senior
en wel:

René Bishop

Foto: You Tube

Om zoveel mogelijk geld op te halen houden wij deze dag een tombola. Bij uitzondering kunnen
leden en niet leden zich inschrijven. Voor leden kost dat € 15,00 en voor niet leden
€ 20,00. U steunt hiermee een goed doel. Heeft u inmiddels ingeschreven dan kunt u het bedrag
overmaken op onze rekening (NL24INGB0007049796) onder vermelding van sponsorfeest
Speeltuin. Betaald u voor meerdere personen dan graag alle namen vermelden. U kunt zich nog
inschrijven op donderdag 10 oktober in de Olm van 10.00 uur tot 11.00 uur. Mensen die contant
willen betalen kunnen dit ook doen op donderdag 10 oktober van 10.00 uur tot 11.00 uur.
Inmiddels hebben zich al 150 personen ingeschreven, dus haast u, vol=vol

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl
www.klaverjasreizen.nl
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Busreis
woensdag
4 december 2019

BUSTOCHTEN
Tel.: 020-4972209

Info: Willem
Tavenier

Wij hebben voor u een heel mooie busreis samengesteld een zogenaamde Klaas/Kerstreis waarin
we misschien Sinterklaas uitzwaaien en de Kerstman binnenhalen. De start is om 8.45 uur bij De
Olm en wij zijn ongeveer weer om 18.30 uur terug.
Deze reis gaan wij met 2 bussen, maar vol is vol, dus haast u met opgeven. Inmiddels hebben zich al
80 personen aangemeld. De kosten zijn € 60,00 per persoon. Graag willen wij dat u de reis betaald
per bank onder vermelding van Klaas/Kerstreis (banknummer: NL24INGB0007049796). Betaling
moet binnen zijn vóór 1 november 2019. Indien U niet per bank kunt betalen meldt dat dan bij Willem
Tavenier, dan komt hij persoonlijk het geld bij u ophalen.
Uw bewijs krijgt u dan in de brievenbus en tevens wordt vermeld in welke bus u zit. Indien u na
betaling u onverwachts niet kunt, houden wij € 23,00 (kosten van de bus). U krijgt dan € 37,00
teruggestort.

Het programma ziet er als volgt uit:
Wij rijden van Zwanenburg naar Harderwijk. Daar krijgen wij
koffie met gebak bij Partycentrum Slenkenhorst.
Daarna rijden wij naar restaurant Kriebelz in Terwolde. Hier
nuttigen wij een diner bestaande uit:
Voorgerecht: Soep
Hoofdgerecht: Pannetje
Dessert
Foto: Website Slenkenhorst

De consumptie bij het diner is voor eigen rekening. In
restaurant Kriebelz gaan wij een gezellige middag voor u
presenteren. Onder andere met een liveoptreden van de
zangeres die eerder bij ons optrad tijdens het voorjaarsdiner
namelijk Sandra Mooy.
In dit middagprogramma houden wij ook nog een gratis
verrassingsbingo. Daarbij krijgt u nog twee consumpties van
ons met een bitterballetje.

Foto: Website Kriebelz

Foto: Website Sandra Mooy
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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 een op hetzelfde adres
wonende € 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 onderstaande rekeningnummer:
Bank: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v Seniorenvereniging ZWH
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 op de website: www.sv-zwh.nl.
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Meer voor Elkaar informatiemarkt
Op zaterdag 19 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur vindt de Meer voor Elkaar informatiemarkt
plaats in het raadhuis in Hoofddorp. U kunt u laten informeren en meedoen aan activiteiten. De
volgende thema’s komen onder andere aan bod op de informatiemarkt: langer zelfstandig wonen, fit
ouder worden, activiteiten in de buurt, vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, reizen met het
openbaar vervoer, zorg en ondersteuning. Meer informatie over het programma wordt later bekend
via www.haarlemmermeer.nl/meervoorelkaar.
Wilt u naar de informatiemarkt komen, maar heeft u geen vervoer? Tot 4 oktober kunt u zich
aanmelden voor vervoer via meervoorelkaar@haarlemmermeer.nl of 023-5676067. We nemen dan
contact met u op om het vervoer af te stemmen.

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER
ZWANENBURGERDIJK 459
1161 NW ZWANENBURG
TELEFOON: 020 - 4975213
KWALITEIT KOOP JE OP DE
ZWANENBURGERDIJK
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Oktober puzzel 2019
Vul 2 plaatsnamen in met de letters van het alfabet
1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

8

H

9

I

10

J

11

K

12

L

13

M

14

N

15

O

16

P

17

Q

18

R

19

S

20

T

21

U

22

V

23

W

24

X

25

Y

26

Z

Amsterdam

Aalsmeer

XX

XX
Zwanenburg
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WWW.ZEGSTROOGRAFMONUMENTEN.NL
KUYPERLAAN 26-28
1161 XN ZWANENBURG
TELFOON : 020 – 497 7101
E-MAIL: INFO@ZEGSTROO.NL

Naast nieuwe monumenten en urnen verzorgen
wij het onderhoud van de oude monumenten en
vervolginscripties op bestaande monumenten.
Bovendien kunt u bij ons terecht voor allerlei
toepassingen van natuurstenen: Informatie:

WWW.ZEGSTROONATUURSTEEN.NL
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