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Van de redactie: 

Er gebeurt iedere maand veel in onze dorpen. Een overzicht kunt u elders in dit blad terugvinden. Een 
nieuw item in het blad is “Activiteit onder de loep”. Hierin wordt er extra aandacht besteed aan één 
van de vaste activiteiten die door de vereniging (mede)georganiseerd wordt. 
 
Uiteraard in deze editie een verslag van het sponsorfeest ten behoeve van de Speeltuinvereniging 
Zwanenburg. De opbrengst helpt de Speeltuinvereniging om een nieuw fort op te bouwen. Verder de 
nodige aankondigingen (Bingo, Samen eten, Busreis naar Ter Wolde en de Kerstbingo) en nog meer 
bijzondere onderwerpen.  
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SENIORENVERENIGING ZWANENBURG-HALFWEG 

VERENIGINGSACTIVITEITEN 

BINGO  CREA CLUB 
Tel.: 06-54693813 Info: Tiny Hulst 

Plaats: De Olm 
2e woensdag 
van de maand 
vanaf 13.00  

 

 Tel.: 020-4975929 Info: Corry 
Janssen 
Plaats: De Olm 
1e-3e maandag 
van de maand 
13.00-15.00 

  

 

 

  

KLAVERJASSEN  KOERSBAL 
Tel.: 06-36005641 Info: Joke 

Bekkum 
Plaats: De Olm 
Dinsdag van 
13.30-16.30   

 Tel.: 020-4973396 Info: Jannie 
van Eyken 
Plaats: De Olm 
Donderdag 
van 9.45-11.45  

  

 

 

SAMEN ETEN  SJOELEN 
Tel.: 020-4976016 Info: Breggina 

Rovers 

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

 

 Tel.: 020-4972690 Info: Liesbeth 
Grolman 
Plaats: De Olm 
Laatste woens. 
13.30-15.30 

  

 

 

 

WALKING FOOTBALL  BEZORGING MAANDBLAD 
Tel.: 06-29555708 Info: Rien 

Kruijt 
Plaats: Veld vv 
Zwanenburg 
Dinsdag van 
9.30-11.30  

 Tel.: 020-4972690 Info: Liesbeth 
Grolman 

 
 

 

 

 

BEZORGING FRUITMANDEN  BUSTOCHTEN 

 

◄ Kittie van Rooijen 

 
Loes Jansen ►  

 Tel.: 020-4972209 Info: Willem 
Tavenier 
 

 

 

 

 

EVENEMENTEN  SENIORENVERVOER 
Tel.: 06-16287873 Info : Arnoud 

Hulst 
 
 
 
  

 

 

◄ Rob Mulder 

Tel.: 06-26700567 
Alleen tussen 

17.00-18.00 uur 

Klaas van de Berg ► 
 

 

 

https://www.groundreport.com/britains-bingo-numbers-reach-1-9-million/
https://www.groundreport.com/britains-bingo-numbers-reach-1-9-million/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://www.lehrmittelperlen.net/perlen/2194-basteln-mit-knoepfen.html
http://www.lehrmittelperlen.net/perlen/2194-basteln-mit-knoepfen.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://gartic.com.br/outronuno/desenho-jogo/1272082172
http://gartic.com.br/outronuno/desenho-jogo/1272082172
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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Beste leden van de Seniorenvereniging, 
 
Ik mag zelf nu vier jaar voorzitter zijn van jullie vereniging en we slagen er volgens mij steeds beter in 
om een stevige structuur op poten te zetten.  

De feestdagen staan voor de deur en dat biedt een mooie gelegenheid om een beetje terug te kijken 
en een beetje vooruit, het nieuwe jaar in. Een nieuw jaar waarin wij gaan verhuizen naar het nieuwe 
Dorpshuis. Het gaat goed met onze vereniging. Elke maand komen er wel nieuwe leden bij en deze 
krijgen dan een bezoekje van mij, waarbij ik hen vertel wat er in onze vereniging allemaal zoal 
gebeurt. 

Dit jaar zijn wij medeorganisator geworden van het project Samen Eten op de derde vrijdag van de 
maand en ondersteunen wij dit financieel zodat het kan voortbestaan in de huidige vorm van € 5,00 
voor leden en € 7,50 voor niet leden. 

De animo en de behoefte is zo groot dat wij het graag naar een tweede avond willen uitbreiden en zijn 
dan ook op zoek naar mensen die ons daarbij kunnen helpen. Het grootste probleem is een kok te 
vinden. Dit hoeft geen professionele kok te zijn, maar een enthousiaste hobbykok is prima. Weet u 
iemand, of heeft u zelf interesse, neem dan contact met mij op. 

Laten we niet vergeten dat een heel leger van vrijwilligers het iedere keer mogelijk maken om de 
activiteiten voor u te verzorgen. Vrijwilligers maken het verschil in elke vereniging, dus ook in de onze.  

Hopelijk vormt dit de start van weer een nieuw jaar van bloei voor vereniging, waar talloze mensen 
zich voor blijven inzetten en waar veel mensen plezier aan beleven.  

 

Arnoud Hulst 

 
 

 

Van de Voorzitter 
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Incasso contributies 2020 
 
De automatische incasso van de jaarlijkse contributie gaat 
plaatsvinden in de 2de helft van januari 2020. 
 
Ook voor 2020 is de contributie ongewijzigd dus voor 
alleenstaande leden € 20,00 per jaar en voor leden met partner  
€ 35,00 per jaar. 
 
De leden die contant betalen, worden door Arnoud Hulst bezocht. 
 
Mocht u uw contributie op een andere wijze willen betalen, geeft u 
dit dan uiterlijk 31 december 2019 aan ons door. 
 
Jan van der Lugt 
020-4976216  

 

           

Woensdag 13 november in De Olm  

zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur. 
 

OUTLET 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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Wat gebeurde er in oktober 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. 
 

Vrijdag 27 september 
Boesingheliede vlakbij Zwanenburg wordt 
getroffen door een windhoos. De schade aan 
bedrijfspanden, woningen en bomen is 
aanzienlijk. Opvallend genoeg hebben bewoners 
een paar honderd meter verderop niets gemerkt. 
Het herstel van de woningen wordt snel ter hand 
genomen. 

 
 
Zaterdag 28 september 
Historisch Halfweg heeft vandaag een wandel- 
tocht georganiseerd door verscheurt Halfweg. 
Ondanks het wat matige weer, zijn er toch 22 
deelnemers. Deze lopen de route vanaf Koffie bij 
Kaatje langs Sugar City, via Zwanenburg-Noord 
en de oude brug weer terug naar Halfweg. 

 
Foto: PR Facebook 

 
De oude Rabobank in de Dennenlaan wordt 
volgens het Haarlems Dagblad gesloopt en gaat 
plaats maken voor 25 appartementen. Helaas in 
de duurdere sector, dus niets voor de starters. 
Dit komt mede, omdat vanwege het Luchtvaart 
Indelingsbesluit (LIB) er op deze locatie 

maximaal 25 woningen/appartementen gebouwd 
mogen worden. 
 
Zondag 29 september 
Don Bosco Halfweg houdt vandaag in het kader 
van Burendag een barbecue. De fietstocht in de 
omgeving gaat vanwege het slechte weer niet 
door. De barbecue kan, omdat dit binnen 
gehouden wordt, wel doorgaan. 

 
Foto: Don Bosco Halfweg 
 

Bij Buurttuin Wilg en Es is er vandaag het 
Oogstfeest. Iedereen krijgt de gelegenheid om 
rond te kijken en te genieten van een kopje 
koffie. Na het middaguur is er een lunch met 
producten uit eigen tuin. Gelukkig kan er 
vanwege het weer, uitgeweken worden naar 
basisschool De Achtbaan. 

 
Foto: Wilg en Es 

 
Bij de manage Halfweg is er vandaag een open 
dag. Ook hier kunnen, vanwege de slechte 
weersomstandigheden, alleen de paardensport- 
activiteiten binnen door gaan.  

mailto:hvommeren@outlook.com
mailto:hvommeren@outlook.com
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Foto: Manage Halfweg 

 
Op het terrein van HSC De Bataaf zou vandaag 
de eerste officiële BMX wedstrijd op de nieuwe 
baan plaatsvinden. Deze baan is aangelegd door 
met name een aantal vrijwilligers. Helaas gooit 
het weer roet in het eten en wordt het 
evenement afgelast. 
 
Jongerencentrum De Basis organiseert vandaag 
aan de Marialaan in het kader van de burendag 
een gratis buurtbarbecue. Ook hier kan gelukkig 
uitgeweken worden naar de ruimte binnen en 
onder de beroemde luifel. 
 
Dinsdag 1 oktober 
Het schoolplein van basisschool De Achtbaan is 
door overvloedige regen onder water komen te 
staan. 

 
Foto: PR Facebook 

 

De Speeltuinvereniging krijgt een bedrag van 
785 euro aan donaties van de kinderopvang De 
Koekenbieren. Deze inzameling is gedaan 
vanwege hun15 jarige bestaan en is bedoeld als 
bijdrage aan het nieuwe fort van de speeltuin. 
 
In de Staatscourant wordt het verkeersbesluit 
over de knip in de Zwanenburgerdijk bij de 
Venenweg gepubliceerd. De afspraak is dat de 
knip niet eerder plaatsvindt, dan dat de 
Zwanenburgerdijk opnieuw is ingericht. 
 

Woensdag 2 oktober 
Zowel in Haarlem als in Spaarndam is er 
dusdanig veel regen gevallen dat de straten 
helemaal blank staan. Het water komt tot de 
assen van de auto’s en hier en daar dreigt het de 
woningen binnen te stromen. In Zwanenburg en 
Halfweg valt de regen wat dat betreft gelukkig 
mee. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Vrijdag 4 oktober 
“Onze” wijkagent Arjan komt weer eens in actie. 
In het kader van de Nationale voorleesdagen is 
hij vandaag aanwezig in De Zwaan, de nieuwe 
naam voor basisschool de Achtbaan. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Zwanenburgse ouders hebben zich volgens het 
Haarlems Dagblad beklaagd bij de gemeente 
vanwege het zeer slecht functionerende 
schoolvervoer voor het speciale onderwijs. Naast 
het wisselen van chauffeurs, wat voor veel van 
deze kinderen erg naar is, worden zij soms zelfs 
op verkeerde plaatsen afgezet, of stappen zij zelf 
uit zonder dat de chauffeur hier iets aan doet. 
 
Komend weekend is de atelierroute “Kunstkoorts 
in de Groene Buffer”. De aftrap wordt verricht 
door wethouder Marja Ruigrok in Cultureel 
Centrum De Olm. Hier is ook een overzicht- 
tentoonstelling van een aantal van de 28 
kunstenaars die hieraan deelnemen. De 
bezoekadressen zijn in Zwanenburg, Halfweg, 
Haarlemmerliede en Vijfhuizen. 
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Zaterdag 5 oktober 
In de Protestantse Kerk in Halfweg wordt 
vandaag een bazaar gehouden. Naast het 
zogenaamde “Waterlooplein” zijn er veel zaken 
zoals speelgoed en kleding te koop. Van de 
omzet gaat 25 procent naar de Voedselbank 
Haarlemmermeer. 

 
Foto: PR Margarita van den Berg 

 
Zondag 6 oktober 
Eén van de acties van de Speeltuinvereniging 
zelf voor de afschaf van een nieuw fort, is een 
Familiedag. Dit zou gedeeltelijk buiten zijn, maar 
door de slechte weersomstandigheden worden 
alle activiteiten in het gebouw gehouden. Veel 
spelletjes en activiteiten, alsmede verkoop van 
tuinplantjes. 

 
 

Vanaf vandaag zijn zowel het Kruidvat als de 
Action op de Kom in Zwanenburg op zondag al 
vanaf 10.00 uur geopend. Tot voor kort mocht dit 
pas vanaf 12.00 uur. 

Het Stoomgemaal in Halfweg heeft vandaag 
weer een draaidag. Van 11.30 uur is de ketel op 
stoom en draait het gemaal volop. Het geluid van 
het stoom afblazen is goed te horen in de beide 
dorpen. Verder zijn er allerlei zaken te zien die te 
maken hebben met de functie van het gemaal en 
de bij het functioneren van het gemaal 
behorende onderhoudswerkzaamheden. 
 
Maandag 7 oktober 
Midden in de nacht breekt er een grote 
uitslaande brand uit bij de voormalige Phoenix. 
De loods waar vroeger de kreet “Al een vat, kist 
of krat van de Phoenix gehad” op stond, brand 
geheel uit. Brandweer korpsen uit de hele 
omgeving verlenen assistentie. Pas de volgende 
morgen bij daglicht is te zien hoe groot de 
schade is. 

 
 

Dinsdag 8 oktober 
Het is vandaag precies een week geleden dat de 
actie Stoptober gestart is. Veel mensen ook in 
onze omgeving, proberen sinds 1 oktober niet 
meer te roken. Uit reacties op Facebook is te 
lezen dat velen daar moeite mee hebben. 
 
Woensdag 9 oktober 
Aannemingsbedrijf Markus verhuist vanuit 
Amsterdam terug naar deze omgeving. Het 
nieuwe pand aan de Leeweg in het industrie- 
gebied wordt vandaag ingericht. 
 
Donderdag 10 oktober 
Een ontwerp van de wegen rond Style Outlets 
staat vandaag in het Haarlem Dagblad. Van 
diverse kanten worden de toegangswegen vanaf 
de N200 breder. Ook worden de kruispunten bij 
deze afritten beveiligd met stoplichten. 

 
Afbeelding: HD Anteagroup 
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Jos Louman van Agterberg Vleeswaren is op de 3e 

Award Night, van de Ondernemersvereniging 
Halfweg-Zwanenburg verkozen tot Ondernemer 
van het Jaar 2019. Ook Scratch (beste 
nieuwkomer), Van Beem (inovatie) en Poelgeest 
Kappers (publieksprijs winkelbedrijf) kregen een 
onderscheiding. Een speciale vermelding in de 
laatste categorie is er voor groentehandel Peter en 
José Pijnaker voor de vele stemmen voor een 
dergelijk kleine ondernemer. 

 
Foto: Ondernemersvereniging-Peter Vreeswijk 

 
Vrijdag 11 oktober 
Burgemeester Marianne Schuurmans hijst 
vanochtend de regenboogvlag bij het 
gemeentehuis in Halfweg. Dit in het kader van 
de Internationale Coming-out day. Een initiatief 
waarin aandacht wordt besteed aan het moment 
waarop een lesbienne, homo, biseksueel of 
transgender (LHBT) uit de kast komt en openlijk 
voor zijn of haar seksuele geaardheid of 
genderidentiteit uitkomt. 

 
Foto: PR Facebook 

 
In het kader van het 20-jarige jubileum Roze in 
Blauw brengt de uit Halfweg afkomstige Mark 
Achterbergh-Copier een bezoek aan de 
ambtswoning van burgemeester Femke 
Halsema van Amsterdam. Als voorzitter van 
deze vereniging mag hij het gezelschap ook nog 
toespreken. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Zaterdag 12 oktober 
Wijkagent Arjan Schut meldt dat er afgelopen 
nacht maar liefst drie auto’s zijn opengebroken 
bij het NS station Halfweg/Zwanenburg. Op 
facebook melden anderen dat dit regelmatig 
gebeurt op deze parkeerplaats. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Schut meldt verder dat er in het begin van de 
avond een poging tot inbraak of vandalisme is 
geweest in de Dubbelebuurt. 
 
Maandag 14 oktober 
Bij het NS station wordt een poging gedaan om 
een scooter te stelen. De twee daders ontkomen 
op een scooter, maar zorgen wel voor schade 
aan de scooter, die zij wilden stelen. 
 
Volgens een analyse in het Haarlems Dagblad is 
het een goede zaak geweest dat de voormalige 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
voor een fusie met een grotere gemeente heeft 
gekozen. Jammer genoeg is de tendens van het 
artikel nogal negatief in de richting van het 
voormalige bestuur van de gemeente. Dit omdat 
de gemeente wel goed op het geld heeft gepast 
maar veel zaken zoals onderhoud aan wegen 
heeft laten liggen. 
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Woensdag 16 oktober 
Deelnemers aan het fietsprogramma Go Velo 
hebben een donatie voor de Margrietschool bij 
elkaar gefietst. De Margrietschool heeft met 
deze donatie de Mindset Movers Toolkid 
gekocht. De wegwerkzaamheden aan de N200 
tussen Amsterdam en Halfweg zorgen voor extra 
drukte op de weg. Het fietsprogramma Go Velo 
is door het project De Nieuwe N200 ingezet om 
mensen te motiveren over te stappen van de 
auto op de fiets. 

 
Foto: De NieuweN200 

 
Op een deel van de staalconstructie van het 
Style Outlet op het terrein van Sugar City hangt 
vandaag een vlag in top. Dit is het teken dat het 
hoogste punt van de bouw bereikt is. 

 
 
Door werkzaamheden aan de IJweg tussen 
Zwanenburg en Boesingheliede, ter hoogte van 
het BP station, ontstaan er problemen voor de 
passerende automobilisten. Op facebook is te 
lezen dat tientallen weggebruikers aan de 
rechterzijde één of twee lekke banden hebben 
gekregen. Oorzaak zijn ijzeren staven die uit het 
wegdek omhoog steken nadat het asfalt is 
gefreesd. 

 
Foto: PR Facebook 

Vrijdag 18 oktober 
Uit een antwoord van burgemeester Marianne 
Schuurmans op een vraag van het CDA, blijkt 
dat het voorlopig niet mogelijk is om een huwelijk 
af te sluiten in het gemeentehuis in Halfweg. 
Door de bouwkundige problemen blijft een deel 
van het gemeentehuis afgesloten. Het 
servicepunt is inmiddels wel weer open. 
 
Op de begraafplaats in Zwanenburg wordt het 
inmiddels traditie geworden Zwanenburg 
Gedenkt gehouden. Wethouder Marjolein 
Steffens opent de activiteit. Deze wordt al enkele 
jaren door een groep vrijwilligers georganiseerd. 
Naast het herdenken van mensen die overleden 
zijn, worden er diverse activiteiten 
georganiseerd. 

 
Foto HC Nieuws – Jan Aukes 

 
Zaterdag 19 oktober 
Vanwege de aanleg van liften bij het NS station 
Haarlem/Spaarnwoude rijden er dit weekend 
geen treinen tussen Haarlem en Sloterdijk. De 
verbinding wordt met bussen onderhouden, wat 
extra drukte op de N200 veroorzaakt. 
 

Op een parkeerplaats bij Droomperken brandt 
een auto volledig uit. Door de enorme hitte 
worden drie andere auto’s ernstig beschadigd. 
De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. 

 
Foto: 112Meerlanden.nl 
 

Zondag 20 oktober 
In de kerk van de Onze Lieve Vrouwe Geboorte 
parochie wordt vandaag het 125-jarige bestaan 
van het koor Sint Caecillia gevierd. Eén van de 



10 
 

leden, de 79-jarige Leo van der Helm, ontvangt 
een uniek ereteken, de 60 met daarin de G-
sleutel, omdat hij al 60 jaar lid is. 

 
Foto; HC Nieuws – Trudy Witteman 

 
Dinsdag 22 oktober 
Bij de ingang van Albert Heijn houdt Wakkerdier  
een protestactie vanwege de manier waarop 
kippen voor consumptie gefokt worden. Gezien 
de reacties op Facebook veroorzaakt dit nogal 
wat irritatie onder de inwoners. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Donderdag 24 oktober 
Bij Zijkanaal F ter hoogte van de fietsbrug raakt 
een bestuurder van een scootmobiel in het 
water. De hulpdiensten, inclusief een trauma- 
helikopter verzorgen een reanimatie, waarna het 
slachtoffer naar het ziekenhuis wordt gebracht. 
 

Vrijdag 25 oktober 
De Reptielenopvang in Zwanenburg krijgt 
vandaag van de Stichting Dierenlot twee nieuwe 
ambulances ter beschikking. Daarnaast krijgt 
men een aantal vervoerkennels. 

 
Foto: Dierenlot 

In het recreatiegebied bij de wethouder Van 
Essenweg is een handgranaat tot ontploffing 
gebracht door de EOD. Deze was aangetroffen 
door drie personen met een detector langs de 
Houtrakkerweg bij de Spaarndammerdijk. 

 
Foto: Intervisual – Michel v.d. Bergen 
 

Zaterdag 26 oktober 
Inmiddels is het op veel plaatsen in Nederland 
een traditie geworden: Halloween. De 
Speeltuinvereniging organiseert de optocht door 
het dorp. Veel bewoners, maar ook bedrijven 
spelen daarop in met versieringen en 
snoepgoed. 

 
Foto: PR Facebook 

 
De politie komt met spoed naar de snackbar in 
Kinheim, na een melding van een overval. Het 
blijkt echter om een ruzie te gaan, die door de 
agenten gesust wordt. De snackbar is eerder wel 
slachtoffer geworden van een overval. 

 
Foto: NHD – Michel v.d. Bergen 
 

Meer informatie over wat er gebeurde in 
oktober in de volgende editie van het 
maandblad. 
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Busreis 

woensdag 

4 december 2019 

BUSTOCHTEN 
Tel.: 020-4972209 
 

 

Info: Willem 
Tavenier 
 

 

 

Voor deze busreis zijn nog 7 plaatsen beschikbaar 
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. 

Opgeven bij: Willem Tavenier telefoon: 020-4972209 

De kosten zijn € 60,00 per persoon. Uw bewijs krijgt u dan in de brievenbus en tevens wordt vermeld 
in welke bus u zit. Indien u na betaling onverwachts niet kunt, houden wij € 23,00 (kosten van de 
bus). U krijgt dan € 37,00 teruggestort. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

Foto: Website Slenkenhorst 

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 

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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  Verjaardagen november 2019           HAPPY BIRTHDAY            

Mevr   Eerdhuijzen 87  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. 

Mevr de Herder-Stange 88  

Mevr van Houwelingen 94  

Mevr   Immink-Eringaard 86  

Mevr de Jong-van Eys 90  

Dhr van Kampen 85  

Dhr   Selders 88  

  

 

Nieuwe leden oktober 2019 

 

 

 

Mvr  Gorter Zwanenburg  

Mvr  Dalhuysen Zwanenburg  Kittie van Rooijen    Loes Jansen 

 

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER 

ZWANENBURGERDIJK 459 

1161 NW ZWANENBURG 

TELEFOON: 020 - 4975213 

 

KWALITEIT KOOP JE OP DE 

 ZWANENBURGERDIJK 
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Lees mee met Evelien    
 

                                                                         
 

   Gerda van Wageningen: 40 jaar schrijfster 

                                 

 

In september vierde de koningin van de streekroman Gerda van Wageningen haar veertigjarig 
jubileum als schrijfster. In 1979, Gerda was toen 32, verscheen haar eerste roman Rijpend geluk. Ze 
schreef eerder al korte verhaaltjes maar die verdwenen allemaal in de prullenbak. Toen ook haar 
jongste zoon naar de kleuterschool ging kreeg Gerda meer tijd en besloot ze eens een verhaal af te 
maken en het manuscript naar een uitgeverij te sturen. Ze ging er van uit dat een carrière als 
schrijfster er niet in zou zitten maar niets was minder waar want de uitgever was enthousiast en haar 
droom kwam toch uit. Gerda is nu 72, we zijn 40 jaar verder en inmiddels zijn er 124 boeken van 
haar hand verschenen! Dat is een hele prestatie en zeker een feestje waard en dat feestje kreeg ze 
ook van haar Uitgeverij Zomer & Keuning op 27 september in een afgeladen Chocoladefabriek in 
Gouda. 

  

Gerda op haar jubileumfeest tussen haar lezers. Foto © Sandra Zeilstra 

Haar lezers roemen haar om haar waarheidsgetrouwe verhalen, het voelt alsof je er zelf middenin zit. 
Veel van haar verhalen, die meestal een historisch karakter hebben, spelen zich af op het Zeeuwse 
Schouwen Duivenland waar Gerda’s familie woont en in Zuid Holland. Gerda woont zelf al meer dan 
45 jaar in de Hoeksche Waard. Ze wilde eigenlijk geschiedenis gaan studeren maar in het orthodox-
christelijke milieu waarin ze opgroeide gingen meisjes hooguit naar de huishoudschool om daarna te 
trouwen en een gezin te stichten. Maar Gerda had daar een beetje maling aan en dat heeft haar 
uiteindelijk gebracht waar ze nu is. 

Ook in de bibliotheek merken we hoe populair de boeken van Gerda van Wageningen zijn. Haar 
boeken werden al 25 miljoen (!) maal uitgeleend in de Nederlandse bibliotheken en ze staat daarom 
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uiteraard in de Top Tien van meest uitgeleende auteurs. Ik las zelf pas één boek van haar: Het water 
komt. Dit verhaal gaat over de watersnoodsramp die Zeeland en Zuid Holland trof in 1953. Het sprak 
me vooral aan omdat mijn eigen vader dit heeft moeten meemaken, hij zat als 9 jarig jongetje uit een 
schippersfamilie op kostschool in het getroffen gebied. Gelukkig heeft hij het overleefd en is hij met 
de hele school naar Sittard geevacueerd maar door de gebrekkige communicatie hebben mijn opa 
en oma weken niet geweten wat er van hem en zijn oudere broer, die er ook op school zat, geworden 
was. Dit boek raakte me dan ook behoorlijk en ik kan de grote schare lezers van Gerda alleen maar 
gelijk geven in het waarheidsgetrouwe beeld dat zij steeds weet te scheppen in haar boeken. 

                                                  

Het meest recente boek van haar hand verscheen ook eind september. Onvoorwaardelijke liefde is 
het derde en laatste deel in de Bakkers-trilogie. In deze serie verschenen eerder al Bakkersliefde en 
Zussenliefde. 

Gerda geeft aan dat ze nu wat rustiger aan gaat schrijven, ze wil nu nog hooguit twee boeken per 
jaar uitbrengen, evengoed een aantal waar veel schrijvers alleen maar jaloers op kunnen zijn. Zo 
lang ze gezond blijft zal ze schrijven en ik hoop dan ook dat er nog heel wat boeken uit haar pen 
zullen rollen. 

De boeken van Gerda van Wageningen zijn uiteraard overal te koop en te leen in de bibliotheek. In 
de filialen van Bibliotheek Haarlemmermeer hebben we 119 exemplaren! En in de online bibliotheek 
zijn 114 van haar boeken als e-book te leen. Als luisterboek zijn er momenteel vijf titels beschikbaar 
in de Luisterbieb. Genoeg leesvoer voor de komende tijd, ik wens u weer veel leesplezier! 

Bronnen: voor dit artikel maakte ik gebruik van Hebban.nl en AD.nl 

 

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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Woensdag 11 december 
 

 

Cultureel centrum De Olm 
Zaal open 13.00 uur - aanvang 13.30 uur 

Dit wordt een bijzondere kerstbingo het is dan ook de laatste keer in De Olm, want volgend jaar zitten 
wij, als het goed is, in het nieuwe Dorpshuis. 

Ook deze keer hebben wij weer een drankje en een hapje en na afloop is er wat te eten. Wij willen 
graag weten hoeveel deelnemers er komen, dus graag zo snel mogelijk opgeven. Er worden drie 
ronden bingo gespeeld en er is een grote loterij. De activiteiten duren tot ongeveer 17.00 uur. 

 

U kunt zich opgeven bij: 
Tiny Hulst 

Tel.: 06-54693813 
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Samen eten 

SAMEN ETEN 
Tel.: 020-4976016 

 

Info: Breggina 
Rovers 

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

 

 

Beste Leden, 
 
Het samen eten, iedere derde vrijdag van de maand, is een groot succes. Zo een groot succes, dat 
wij vaak nee moeten zeggen, omdat wij niet meer plaats hebben. 

Zoals u in het voorwoord van de voorzitter al heeft kunnen lezen zijn wij aan het onderzoeken of wij 
nog een avond kunnen organiseren. Dat is afhankelijk van een extra kok en vrijwilligers die ons willen 
komen helpen. 

Maar om nu iedereen een kans te geven hebben we besloten dat men zich moet inschrijven, maar 
dat betekent: vol is vol. 

Voor het kerstdiner op vrijdag 20 december kan men zich opgeven op 6 en 13 december in de Olm 
van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten zijn € 5,00 voor leden en € 7,50 voor niet leden. 

Het kerstdiner is geen keuzemenu zoals u dat van ons gewend bent, maar is als volgt: 

Voorgerecht: Romige Shii-take soep met reepjes ossenhaas 

Hoofdgerecht: Medaillon van wildzwijn met een bospaddenstoelensaus met aardappel rösti en 
mousseline van rode kool 

Dessert: Dat blijft zoals altijd een verrassing 

 
Tot dan! 

 

 

 

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

  

Wijkteam indeling Adres Telefoon Verzorgingsgebied 

Zwanenburg Centrum Dennenlaan 114 06-12284665 Kerkhoflaan t/m Domineeslaan 

zwanenburgcentrum@amstelringwijkzorg.nl  

Zwanenburg West Dennenlaan 114 06-13644215 Domineeslaan t/m Heining 

zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl  

De Dijken Dennenlaan 118 06-43544839 Kerkhoflaan t/m Lijnderdijk 

dedijken@amstelringwijkzorg.nl  
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Sponsorfeest 

 Speeltuin 
Zwanenburg 

EVENEMENTEN 
Tel.: 06-16287873 Info : Arnoud 

Hulst 
 
 
 
   

   

 
 

De voorbereiding 

Een feest voor 150 gasten vereist een gedegen 
voorbereiding. Op zaterdag morgen was een 
grote ploeg vrijwilligers bezig om de gymzaal in 
De Olm voor te bereiden. De wand bekleding, 
de verlichting, de vloerbedekking en uiteraard 
de geluidsinstallatie moesten allemaal in orde 
gebracht worden om het feest vlekkeloos te 
laten verlopen. 
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Om dit feest te kunnen 
organiseren, is best wel een 
kostbare zaak. Sponsors 
zijn dan ook onontbeerlijk. 
Als eerste stelde de 
Stichting Cultureel Centrum 
De Olm de zaal voor niets 
beschikbaar.  

De tweede belangrijke sponsor was Stichting voor de Buurt. Een organisatie, die ontstaan is uit 
Stichting De Hoek en bijdrages levert voor sociaal-culturele activiteiten. Deze stichting stelde een 
subsidie van 2.500 euro beschikbaar om het feest mogelijk te maken. De stichting heeft haar 
middelen beschikbaar gekregen toen in 2009 het pand in de Plantsoenlaan werd verkocht. 
Zonder deze bijdrage was niet mogelijk geweest om dit te organiseren. 

 

 

De feestmiddag draaide vooral om het optreden 
van René Bishop. Deze artiest trad vorig jaar 
met succes op televisie op bij The Voice-senior. 
Zijn repertoire is bijzonder te noemen. Als 
eerste haalde hij ons oudste lid naar voren om 
haar zonnetje te zetten. De 102-jarige Gré 
Voogel genoot toch wel van het feit dat Bishop 
voor haar op de knieën ging. 

Daarna barste het feest echt los en gingen de 
voetjes van de vloer. Naast volksmuziek bracht 
hij allerlei andere soorten muziek. Daaronder 
een klassiek duet, wat hij met twee 
verschillende stemsoorten alleen zong.  
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Tijdens het optreden van Bishop, werd er in de 
keuken hard gewerkt aan het eten. De 
bediening, waaronder diverse mensen van de 
speeltuin, bracht het eten als volleerde horeca 
medewerkers naar binnen. 

Na het eten volgde nog uitreiking van de prijzen 
van de tombola. De vrijwilligers stonden keurig 
in rij met de prijzen die door Tiny en Arnoud 
Hulst werden afgeroepen. 

Na aankomst van burgemeester Marianne 
Schuurmans kon Bishop het niet laten om haar 
even toe te zingen. 
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De feestmiddag draaide naast de gezelligheid vooral ook om de sponsor actie voor het nieuwe 
fort van de Speeltuinvereniging. Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente 
Haarlemmermeer overhandigde namens onze vereniging een cheque aan Rob Achterbergh-
Copier. De hoogte van het bedrag, dat 6.000 euro was, verraste Rob duidelijk gezien zijn reactie 
op de foto linksboven. Vervolgens gaf hij aan dat het fort een stuk gekomen dichterbij is. 

 

 

 
 

Daarna was het feest afgelopen. De zaal liep al vrij snel leeg. Voor een grote groep vrijwilligers nu 

nog de taak om alles op te ruimen, af te wassen en schoon te maken. Zonder deze grote groep 

vrijwilligers was dit evenement niet mogelijk geweest. 
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Wijziging collectiviteitskorting 
 

 

 

Overheid verlaagt maximale collectiviteitskorting basisverzekering 
Vanaf 1 januari 2020 wordt de maximale collectiviteitskorting voor de basisverzekering landelijk 
verlaagd. De overheid stelt dat collectiviteitskortingen onvoldoende gerechtvaardigd worden door 
besparingen op zorgkosten. De korting leidt tot een hogere kostprijs en wordt hierdoor feitelijk 
betaald door verzekerden die deze korting niet krijgen. Dit is voor ons aanleiding om de kortingen die 
wij geven op de basisverzekering te herzien. 
 

Wat betekent dit voor uw collectieve afspraak? 
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. 
 

Wat betekent dit voor de premie voor 2020? 
Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Jaarlijks stellen wij de premie 
vast. Daarbij gaan we uit van de totale verwachte kosten, zonder een winstmarge. Vallen de kosten 
uiteindelijk lager uit dan verwacht? Dan besteden we dat geld aan nog betere zorg of we gebruiken 
het om een verdere premiestijging te beperken. 
 
De kortingsverlaging die wij moeten doorvoeren heeft een gunstig effect op de kostprijs van de 
basisverzekering en daarmee op de premie. Wat dit betekent voor de uiteindelijke premie die u 
betaalt, is ook afhankelijk van de ontwikkeling van de zorgkosten en de doorrekening van de 
overheidsplannen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Rond half november informeren wij u en 
alle verzekeringnemers in uw collectiviteit over de nieuwe premie van 2020. De verandering in de 
collectieve korting van de basisverzekering nemen wij hierin mee. 
 

Bent u lid van onze vereniging dan heeft u recht op deze korting. 
 

Wilt u meer weten over de kortingen, neem dan contact op met Arnoud Hulst  
Telefoon: 06-16287873 

 

 

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 8.15-10.00 
uur 
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Welke benzine 
kan ik tanken? 

 
 

 

Dit is een onderwerp wat plotseling sinds 1 oktober j.l. heel actueel geworden is. Immers de bekend 

loodvrije benzine Euro95, waar door veel auto’s gebruik van gemaakt werd, is sinds die tijd niet meer 

beschikbaar. De nieuwe benzine soort E10 is aangelengd met 10 procent bio-ethanol. Dit is een 

product op basis van onder andere alcohol. Alleen blijkt dat niet bij ieder model auto deze benzine 

gebruikt kan worden. Vooral bij de wat oudere modellen auto’s kan er schade ontstaan aan rubber-, 

kunststof- en aluminium onderdelen. Met name de hogedruk brandstofpomp kan hierdoor 

beschadigd worden, iets waar men niet op zit te wachten. Volgens deskundigen is het niet zo dat als 

u een keer E10 tankt, terwijl uw auto daarvoor niet geschikt is, er direct schade ontstaat. 

Het alternatief is het gebruik van E5 of het duurdere Superplus 98 brandstof. Alleen lijkt het erop dat 

ook E5 op termijn zal verdwijnen. 

Hoe weet ik of mijn auto geschikt is voor E10? 

De auto’s van na 2011 zijn bijna allemaal geschikt voor E10. Bij veel modellen geldt dit zelfs vanaf 

2000. Alleen bij bijvoorbeeld de Opel is het aan te raden om dit te controleren. Het is daarom aan te 

raden om te controleren of uw auto wel op E10 kan rijden. Dit is mogelijk op een internet site: 

e10check.nl. Ook kunt u bij uw autobedrijf laten controleren of uw auto geschikt is voor E10. 

In het buitenland, en met name België en Frankrijk, is Euro95 bijna nergens meer te koop. Voor 

Duitsland geldt dat het hier en daar nog wel beschikbaar is. Wel zijn er ook in deze landen 

alternatieven zoals E5 en Superplus 98.  

Bron: ANWB 

 

Telefoon: 0252 – 672727 
www.oskamreizen.nl                www.klaverjasreizen.nl 

 

http://www.oskamreizen.nl/
http://www.oskamreizen.nl/
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Activiteit 

onder de loep 

 WALKING FOOTBALL 

 Tel.: 06-
29555708 

Info: Rien 
Kruijt 
Plaats: veld vv 
Zwanenburg 
Dinsdag van 
9.30-11.30 uur  

 

 
 

Iedere maand willen wij proberen één van de activiteiten van de vereniging extra onder de loep te 

nemen. Deze keer gaat het over: 

Walking Football 
Het Walking Football in Zwanenburg-Halfweg wordt sinds juli 2017 gespeeld onder de vlag van de 

Seniorenvereniging op het terrein van vv Zwanenburg. Een groep van meestal ongeveer 17 mannen 

van 60 plus trainen en spelen deze nog vrij nieuwe voetbal spelvorm. 

Ondanks dat het spel op zich is gebaseerd op 
senioren en daardoor minder intensief lijkt, is 
een goede warming-up onder leiding van Ton 
Blomberg van groot belang. Naast de grond- 
oefeningen moet er ook nog wel een sprintje 
getrokken worden. De vraag is waarom, want 
hardlopen is tijdens Walking Football niet 
toegestaan. 

Als afronding van de warming-up wordt er nog 
even op goal geschoten. De keeper krijgt 
daarna de gelegenheid om op de spelers te 
schieten.  
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Organisator van het Walking Football in Zwanenburg-Halfweg is Rien Kruijt. Hij vertelt dat recent 
bleek dat de gemiddelde leeftijd van de spelers ongeveer 72 jaar is. De jongste is ongeveer 60 en de 
oudste (Harry) is al 80 jaar. 
 

Voor de aanvang van het spel worden de 
ploegen op de ouderwetse manier gekozen. 
Twee spelers kiezen om en om een speler bij 
hun ploeg. Dit levert altijd de nodige, soms 
felle discussies op. 

De afmeting van het veld is 25 meter breed en 
40 meter lang bij een spel van 6 tegen 6 
spelers. Het speelveld kan worden 
gemarkeerd door pionnen. De doeltjes zijn 
ongeveer 3 meter breed. Meestal worden 
hiervoor de minipupillen doeltjes gebruikt. Er 
is bij dit spel geen keeper. 

 

 
 

 

 Bij het Walking Footbal gelden een aantal, 
specifieke voor dit spel van toepassing zijnde 
regels: 
- Rennen is niet toegestaan. 
- Er mogen geen slidings gemaakt worden. 
- Buitenspel is niet van toepassing. 
- De bal mag niet boven heuphoogte worden  
  gespeeld. 
- Lichamelijk contact is niet toegestaan. 
- Er wordt gespeeld zonder keepers. 
- Scoren vanaf de eigen helft is niet  
  toegestaan. 

 

Om de eigen speelhelft aan te geven wordt 
meestal gebruik gemaakt van pionnen. Enkele 
andere spelregels zijn: 
- Als de bal over de zij- of achterlijn is gegaan, 
  wordt de bal met de voet weer in het spel  
  gebracht. 
- Bij de aanvang van het spel en na een  
  doelpunt, wordt de bal weer vanaf het  
  midden in het spel gebracht. 
- Een vrije trap is altijd indirect en mag dus  
  niet direct in het doel geschoten worden. 
 

 

 
 

 

 

 



25 
 

 

 

 
 

 

 Tijdens het spel wat deze keer gespeeld werd, 
was de oudste speler van het veld Harry, goed 
in vorm. Hij scoorde een groot aantal 
doelpunten en zorgde ervoor dat zijn ploeg dik 
won. 

De trainingen, op dinsdagmorgen duren altijd 
van 9.30 tot 11.30 uur. Daarna wordt er in de 
ruime bestuurskamer nog even een kopje 
koffie gedronken. Uiteraard worden de 
trainingsactiviteiten ook nog even, met de 
nodige kwinkslagen, nabesproken. 
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Programma november 2019 

  

Bingo 

 

4 november: 14.30-16.30 uur Theater 

De Oranjeman 

27 november: 14.30-16.00 uur 

Informatiedag 

 

4 november om 16.00 uur Zumba Gold Elke donderdag voor bewoners: 

10.00-10.45 uur 

Klaverjassen 

 

11/18/25 november: 14.00-16.30 

uur 

Knutselen 7/21 november: 14.30-16.30 uur 

Kerkdienst 

 

11/15 november om 18.45 uur Appeltaart 

concert 

14 november: 14.30 uur 

Marion’s 

Najaarsmode 

show 

5 november: 10.30-12.00 uur Soosmiddag 

Huis vd Buurt 

Elke donderdag: 14.00-16.00 uur 

Handwerken 

 

12/26 november: 14.30-1630 uur Rollator 

wandelen 

Elke vrijdag: start 10.30 uur 

Bloem-

schikken 

12/26 november: 14.30-16.30 uur Sjoelen 

spelletjes 

Elke vrijdag: 14.00 uur 

Atelier 

Houtbewerken 

Elke dinsdag: 13.30-16.00 uur Con Animo 

koor 

9 november: 14.30-16.00 uur 

Bewoners-

overleg 

13 november: 10.30 uur Najaarsfair 23 november: 10.00-16.00 uur 

Biljarten 

 

1e en 3 woensdag om 10.30 uur Grand café Elke zaterdag: 14.30 uur 

Theatermiddag 

VOC Shanty 

20 november: 14.30-16.30 uur Huis vd Buurt Elke zondag: 14.30-16.00 uur 

Filmmiddag 

 

6/13 november: 14.30 uur   
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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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November puzzel 2019 

We gaan deze keer op zoek naar de beroepen. 
  
De letters zijn door elkaar geraakt, aan u de taak om het juiste beroep ervan te 
maken. 
            

Boodpest   Postbode   Nalust S 

Plaatmido   D   Grostani O 

Stipian   P   Birgadier B 

Frika   F   Braafkint F 

Stroek   K   Strijkwure W 

Pikure   P   Klastree K 

Toplio   P   Zerkie K 

Knapoom   K   Keerbrin I 

Strodig   D   Rieklewin W 

Mafhoed   H   Magernonte G 

Wekker   K   Boerzorg B 

Sterano   S   Chinmasti M 

Stamircon   M   Mulinvisan V 

Bronie   B   Corontreul C 
 


