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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Zwanenburg/Halfweg  
 

Instanties/hulpdiensten Telefoon  Instanties Telefoon 

Noodgevallen 
politie/brandweer/ambulance 

112  Gemeentehuis Halfweg 020-4979000 

Gemeentehuis Hoofdorp 0900-1852 

Politie algemeen: 0900-8844  Burgerzaken gemeente 0900-1852 

Huisartsen: 

Med. Centrum Zwanenburg 

Bongers Huisartsenpraktijk 

C.A.L van der Kluit-Dijken 

Huisartsenprak. Heeneman 

 

020-4489600 

020-4975080 

020-4489600 

020-4974593 

 Ouderen adviseur 
Haarlemmermeer 
Dennenlaan 115 
1161CM Zwanenburg 
Maandag: 13.00-16.00 uur 
Dins/Dond: 09.30-12.30 uur 

023-5698860 

Huisartsenpost Haarlemmerm 023-2242322  Amstelring Eigen Haard 020-4975444 

Algemene Hulpdienst 
Maandag-woensdag-vrijdag 
Tussen 16.00-17.00 uur 

020-4971111  Dierenambulance 0900-0245 

RegioRijder 0900-9343 

OV reisinformatie 0900-9292 

Tandartsen: 

Tandartsenpraktijk Gouw 

J.A. de Kinder 

Tandarts Halfweg Niv Dent 

 

020-4972377 

020-4973346 

020-6592252 

 Belastingtelefoon 0800-0543 

ANWB alarmcentrale 088-2692888 

Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 

Kerken: 

Protestantse kerk H/ZW 

Parochie Onze Lieve Vr. 

Sint-Jacobus de Meerdere 

St Augustinus Kerk Vijfh. 

 

020-4977303 

020-4977069 

023-5327780 

06-12383288 

Fysiotherapie: 

Fysiotherapie Lindenlaan 

Evolution Fysiotherapie 

Fysiotherapie Elsenkade 

 

020-4975002 

06-42557307 

020-4976490 

 

Amstelring Wijkzorg 

Wijkteam Zwanenburg-Centr 

Wijkteam Zwanenburg West 

Wijkteam De Dijken 

 

06-12284665 

06-13644215 

06-43544839 

 Waterleiding PWN 0900-4050700 

Storing Gas-Elektra 0800-9009 

Afvalbedrijf Meerlanden 023-7517200 

Ziggo service lijn 0900-1884 

Bloedafname Atalmedial 

Hoofddorp 

 
088-0037735 

   

  

 

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 
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In de afgelopen edities van ons maandblad heeft u alle bijzondere gebeurtenissen van onze 
seniorenvereniging kunnen lezen. Enkele bijzondere gebeurtenissen staan nog voor de deur. Het jaar 
loopt ten einde, met Kerst in zicht, en veel grote rampen achter ons, wordt het een tijd van bezinning. 
Het jaar 2019 is voor sommige leden getekend door het wegvallen van een dierbare. Vele nare 
gebeurtenissen, die lijken als gebeurtenissen in een spiegel voor de toekomst. Dat willen we niet. 
Kerst en Nieuwjaar laten ons iets anders verwachten: hoop, geluk, vrede, een goede toekomst voor 
iedereen, vooral voor de jongeren. Een plek waar je je thuis voelt, voorspoed, eenheid, kortom een 
goed leven voor iedereen waarin we er zijn voor elkaar, zeker als we elkaar nodig hebben. Daarom 
alle reden om bijeen te komen.  

KERSTWENS 

Een Kerst van vrede, een goede toekomst voor onze 
kinderen dus voorspoed en een gelukkig nieuwjaar met 
veel activiteiten en fijne mensen, dat wensen wij u allen 
toe, namens het bestuur van de seniorenvereniging 
Zwanenburg-Halfweg. 

Wij leven in een tijd, dat alles zo maar kan. Dat denken wij 
misschien, maar wat weten we ervan. De dingen die 
gebeuren in ons dorp, dat wordt door vele mensen heel 
erg onderschat. Want normen en waarden, waar zijn ze 
nog vandaag. Dat is voor oude mensen toch steeds maar 
weer de vraag. Wat ze ons vroeger leerden op school of 
bij je thuis. Er is niets meer van over, dus zijn we ver van 
huis. 

 

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 

 

Van de Voorzitter 
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SENIORENVERENIGING ZWANENBURG-HALFWEG 

VERENIGINGSACTIVITEITEN 

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

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

 Tel.: 020-4975972 Info: Rie van 
Soest 
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 9.45-11.15  

  

 

 

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

Rovers 

Plaats: De Olm 
3e - 4e vrijdag 
vd 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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Wat gebeurde er in november 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. 
 

Zondag 27 oktober 
De Kaagbaan zal vanaf nu tot 15 december bijna 
niet gebruikt kunnen worden. Dit vanwege het 
onderhoud aan een taxibaan. Onder andere de 
Zwanenburgbaan zal daardoor meer gebruikt 
moeten worden. Goed nieuws voor de bewoners 
van onze dorpen is, dat de baan vooral in 
zuidelijke richting als startbaan gebruikt zal 
worden. Hierdoor zullen wij waarschijnlijk minder 
last hebben. 
 
Nadat de officiële in gebruik name van de BMX-
baan bij de Bataaf eerder was afgelast vanwege 
het slechte weer, is het vandaag dan toch gelukt. 
Maar liefst 147 rijders komen hier in actie, 
waarvan 25 van eigen kweek. 

 
Foto: HC Nieuws 

 
Maandag 28 oktober 
Regelmatig staan er klachten op Facebook over 
hoe de mensen omgaan met afval. Wel wordt er 
vaak verwezen naar de mogelijkheid om dit te 
melden bij Meerlanden. Meestal wordt het afval 
dan vrij snel verwijderd. 

 
Foto: PR Facebook  

 
Het Noord Hollands Dagblad meldt, dat 
verschillende gemeenten overwegen om per kilo 
te laten betalen voor restafval. Door betere 
afvalscheiding zou dit aanbod per gezin meer in 
de richting van het streefgewicht van 100 kilo per 
jaar kunnen worden. 
 

Dinsdag 29 oktober 
Uit een artikel in het Haarlems Dagblad blijkt dat 
de OLV Geboortekerk in Halfweg als voorbeeld 
wordt gebruikt voor andere kerken. Dit vanwege 
de renovatie en de aanpak daarvan in het kader 
van het krimpende bezoekersaantal. 

 
 
Woensdag 30 oktober 
Ongeveer 125 bezoekers zijn aanwezig bij een 
presentatie van Historisch Halfweg in de 
Protestantse Kerk. Voorzitter André van Ven 
overhandigt een historische kalender aan het 
oudste lid van Accordia, Henk Maliepaard. De 
presentatie gaat over de Suikerfabriek in 
Halfweg. Deze was rond 1900 de grootste van 
Nederland. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Zaterdag 2 november 
De Rabobank maakt vandaag de resultaten van 
de RaboClubSupport 2019 bekend. Maar liefst 5 
verenigingen uit Zwanenburg ontvangen een 
bijdrage. Het hoogste bedrag is voor De Bataaf 
met 2.240 euro voor de aanschaf van nieuwe 
BMX fietsen. Ook voor de Speeltuinvereniging is 
er een leuke bijdrage voor het speelfort, 2.147 
euro. Verder krijgen de Scouting, het Vierdaagse 
spektakel en de Midway Joy Singers een leuke 
bijdrage. 

mailto:hvommeren@outlook.com
mailto:hvommeren@outlook.com
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Vanmiddag verliest een vrouw op een scooter op 
de Houtrakkerweg de macht over het stuur. De 
vrouw wordt afgevoerd naar het ziekenhuis en 
de politie ontfermt zich over de in de sloot 
liggende scooter. 

 
Foto: InterVisual Studio- Rowin van Diest 

 
Zondag 3 november 
Door een aanrijding met een trein ter hoogte van 
de Vinkenbrug, is het treinverkeer geruime tijd 
niet mogelijk. Er worden bussen ingezet tussen 
het Haarlem en Sloterdijk station. De trauma 
helikopter verleent eerste hulp. 
 
Woensdag 6 november 
Vanmiddag is er een grote verkeerschaos in 
Halfweg. Deze wordt veroorzaakt door twee 
zaken: Een ongeval op de A5, waarbij een lege 
bus achterop een vrachtwagen botst. De 
chauffeur raakt hierbij gewond. De tweede 
oorzaak is een probleem met de verkeerslichten 
bij de Oranje Nassaustraat en de Osdorperweg, 
waardoor het verkeer in Halfweg vastloopt.  
 
Deze dag staat in het teken van een grote 
lerarenstaking. Veel ouders moeten een 
alternatief zoeken voor de opvang van hun 
kinderen. Het team van de Kameleon geeft 
vandaag geen les, maar steekt de handen uit de 
mouwen in Woonzorgcentrum Eigen Haard. Een 
aantal van de teamleden van deze school zijn 
naar Den Haag gegaan om daar te protesteren. 

 
Foto: PR Facebook 

Grote paniek op Schiphol. Er is een melding 
gekomen van een kaping van een vliegtuig wat 
aan de gate staat. Alle hulpdiensten worden 
ingeschakeld en de omgeving wordt volledig 
afgezet. Er wordt opgeschaald naar GRIP 3. Dat 
betekent dat er een zeer veiligheidsrisico is. 
Gelukkig valt alles nog mee. Een piloot wilde een 
stagiaire uitleggen hoe het een en ander in de 
cockpit werkt. Daarbij heeft hij per ongeluk het 
kapingsalarm ingeschakeld. 
 
Donderdag 7 november 
Via Burgernet doet de politie een oproep voor 
getuigen van een poging tot woninginbraak in de 
Olmenlaan. De inbraak is gepleegd tussen 
maandag 4 november 2019 23:30 uur en dinsdag 5 
november 2019 04:30 uur. Het gaat hierbij om het 
boren van een gaatje in het kozijn. 

 
Foto: Politie 

 
Vrijdag 8 november 
De politie waarschuwt voor zogenaamde Ierse 
klusjesmannen. Zij bieden hun diensten aan. 
Echter gaat dit vaak gepaard met intimidatie of 
afpersing. Geadviseerd wordt om direct contact 
op te nemen met de politie als zij zich aan de 
deur melden. Vaak worden er bedrijfswagens 
met een Iers kenteken gesignaleerd. 
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Opnieuw is het treinverkeer tussen Haarlem en 
Amsterdam vanaf vanavond verstoord. Dit onder 
andere vanwege de nieuwbouw werkzaamheden 
aan de liften bij station Haarlem-Spaarnwoude. 
Ook werkzaamheden bij de spoorwegovergang 
bij station Halfweg zorgen ervoor dat de spoor-
wegovergang gesloten zal zijn tot zondag 10 
november. Het is dus stil in het “Rooie Dorp” 

 
Foto: PR Facebook 
 
Zaterdag 9 november 
Het Haarlems Dagblad meldt dat de Kameleon 
de eerste gasvrije school in de Haarlemmermeer 
wordt. Het gaat om een proefproject. Al eerder 
werd bekend dat de school gedeeltelijk 
gerenoveerd wordt en er een stuk nieuwbouw 
komt. Het Rijk zal hier via een subsidie aan 
bijdragen. 
 
Zondag 10 november 
In de gymzaal van Cultureel Centrum De Olm 
klinkt de hele dag Disneymuziek. Een unieke 
gebeurtenis namelijk: voor het eerst wordt er in 
Noord-Holland een Disneymarkt gehouden. 
Liefhebbers kunnen zoeken naar allerlei 
attributen waarmee zij hun verzameling Disney 
objecten uit kunnen breiden.  

 
Foto: HC Nieuws-Frans Witteman 
 

Maandag 11 november 
Met Sint Maarten is het altijd slecht weer. De 
verschillen in de bezoeken van de kinderen zijn 
erg groot. Op sommige plaatsen komt men 
snoep te kort, terwijl er op andere plaatsen 
(bijna) geen kinderen aan de deur komen. 

Een van de activiteiten rond de N200 is de 
aanleg van een ecopassage. Ter hoogte van het 
viaduct van de A5 is er een onderdoorgang 
gemaakt de een verbinding is tussen de 
natuurgebieden Spaarnwoude en Amstelland. 
Deze passage is ongeveer 2 bij 2 meter met een 
waterverbinding. 

 
Foto: De nieuwe N200 

 

Dinsdag 12 november 
Heel Nederland heeft zich de afgelopen tijd druk 
gemaakt over stikstof en PEFAS. Boeren en 
bouwers hebben acties gehouden omdat hun 
werk in het geding komt. Het Rijk heeft nu een 
aantal eerste acties aangekondigd. Eén van de 
meest in het oog springende daarvan is, dat de 
snelheid op autosnelwegen van 6.00 tot 19.00 
uur teruggebracht wordt naar 100 km. 

 
 

Woensdag 13 november 
De gemeente Haarlemmermeer heeft vandaag 
een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
gepubliceerd. Het gaat hierbij om het kappen 
van maar liefst 65 bomen bij Kinheim. Dit om 
een waterplan te kunnen realiseren. Op 
facebook vraagt men zich af of er soms een 
nieuw zwembad wordt aangelegd. Ook vraagt 
men zich af of er nieuwe bomen voor worden 
aangeplant. 
 
Wijkagent Arjan Schut geeft op facebook een 
overzicht van de inbraken in Zwanenburg in de 
periode van 13 oktober tot 13 november. Hieruit 
blijkt dat er vier inbraken zijn geweest en twee 
maal een poging tot inbraak. Op de IJweg was 
het twee keer raak. De gegevens van Halfweg 
zijn niet bekend. 
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Foto: Schipholregio 

 
Voor de werkzaamheden aan de duiker bij de 
Polanenkade, moet het water uit de trekvaart via 
de Polanenkade afgevoerd worden. Meerdere 
pompen zijn er nodig om deze klus te klaren. 

 
Foto: PR Facebook Jan Heijer 
 

Zaterdag 16 november 
Uit een persbericht van Sugar City blijkt dat al 80 
procent van de winkels in het nieuwe Outlet 
Centre zijn ingevuld. Vooralsnog wordt nog niet 
bekend gemaakt om welke bedrijven het gaat. 
Wel komen er parkeerplaatsen voor 2000 auto’s. 
Ook komt er een supermarkt van Dirk van de 
Broek. De bedoeling is dat de Outlet in het 
najaar van 2020 open gaat. 
 

Maandag 18 november 
In de omgeving van de IJtochtkade zijn vannacht 
diverse auto’s beschadigd. Het gaat hierbij om 
wat genoemd wordt autokrassers. De schade die 
dit soort vandalen veroorzaken is aanzienlijk. 
 

Om inzicht te krijgen in de overlast van vuurwerk 
heeft de gemeente Haarlemmermeer een 
vragenlijst opgesteld. Op die manier wil men 
proberen overlast te voorkomen. De lijst is terug 
te vinden op bit.ly/vuurwerk-vragen. 

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

Dinsdag 19 november 
De brandweer moet vandaag uitrukken voor een 
stormschade in de Dennenlaan. Vreemd want 
het waait helemaal niet. Achter de voormalige 
brandweerkazerne blijkt een boom het begeven 
te hebben. Deze is bovenop auto’s terecht 
gekomen waarbij één auto waarschijnlijk wel 
total loss is. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Al dagen lang is er een groep bewoners uit 
Zwanenburg in de ban van een actie van Albert 
Heijn. Via hints kan men een kaartje vinden met 
daarop 500 muntjes voor een vereniging. De 
Speeltuinvereniging heeft vandaag de tweede 
kaart al gevonden. De opbrengst zal worden 
gebruikt voor de aanschaf van het nieuwe 
speelfort. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Woensdag 20 november 
Op Facebook wordt gewaarschuwd voor een 
buitenlandse glazenwasser. Zonder vragen zou 
hij ramen wassen en de volgende dag met een 
rekening komen. Toch zijn er ook reacties dat 
deze glazenwasser oké is en er sprake is van 
een misverstand. 
 

Vrijdag 22 november 
Vanwege werkzaamheden aan de N200 is deze 
vanaf vanavond tot maandagmorgen 25 
november afgesloten voor verkeer vanuit 
Amsterdam tot aan de Osdorperweg. Wel blijft 
het mogelijk om vanuit Halfweg naar Amsterdam 
te gaan. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fvuurwerk-vragen%3Ffbclid%3DIwAR069xu9UdkAPY0FYeYOb99yqgBPMtacWPjDVuN5WQrLvJnIBCapyZn0Yw0&h=AT2TKzPsI9yJB7rJGAak1KmVqHliM5WOpVhdqOpQz8ZvvA57XIVZg6aHJeZu2J__YaY3CPhEOvAmWcXpknPk9Sho-og7HcPkxHDfoXLqCC51cGXZN6KUQi2-JQ9TKOcQttKgXmTiW0-fS4t-65rDbMEv_w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fvuurwerk-vragen%3Ffbclid%3DIwAR069xu9UdkAPY0FYeYOb99yqgBPMtacWPjDVuN5WQrLvJnIBCapyZn0Yw0&h=AT2TKzPsI9yJB7rJGAak1KmVqHliM5WOpVhdqOpQz8ZvvA57XIVZg6aHJeZu2J__YaY3CPhEOvAmWcXpknPk9Sho-og7HcPkxHDfoXLqCC51cGXZN6KUQi2-JQ9TKOcQttKgXmTiW0-fS4t-65rDbMEv_w
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Zaterdag 23 november 
Per traditie komt Sint Nicolaas in Zwanenburg 
aan op de Zwanenburgerdijk bij ’t Zwaantje. De 
goedheiligman wordt daar verwelkomt door de 
burgemeester Marianne Schuurmans. In het 
gezelschap van de Sint zijn weer een groot 
aantal zwarte pieten. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 
 

De Sint laat zich ook nog even zien op de 
Winterfair in Woonzorgcentrum Eigen Haard. Hier 
zijn op de rommelmarkt weer veel zaken voor de 
kerst te koop. Uiteraard met koffie en thee en 
zelfgebakken verse oliebollen. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Via Burgernet komt een melding van een 
verwarde man die bij pont Buitenhuizen met een 
bijl heeft staan zwaaien. Er wordt gewaarschuwd 
de persoon niet zelf te benaderen. Al vrij snel 
komt er een melding van de politie dat de man is 
aangehouden. 
 

Op Facebook wordt er gewaarschuwd dat er 
enkele Oost Europese mannen zich verdacht 
ophouden in de omgeving van de Polanenkade. 
In Zwanenburg in het park bij de Populierenlaan 
een tas met inbrekersspullen gevonden. Het is 
duidelijk weer de tijd dat inbrekers actief zijn. 
 

Maandag 25 november 
De Zwanenburgbaan zal vanaf de zomer 2020 
minder overlast gaan verzorgen voor wat betreft 
de nachtvluchten. De gewijzigde aanvliegroute 
zal voor ons minder verschil opleveren omdat 
het aanvlieggebied kleiner wordt. Het enige dat 
wel minder geluidsoverlast kan geven is het 
toepassen van glijvluchten. 

 
Afbeelding: Haarlems Dagblad 

 
Dinsdag 26 november 
Volgens het Haarlems Dagblad zijn er bij de 
Kromme Spieringweg ongeveer 60 vaten 
gevonden. Waarschijnlijk gaat het om 
drugsafval. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de 
vaten opruimen. De politie vraagt of er mensen 
zijn die iets gezien hebben. 

 
Foto: HD-Michel van den Bergen 

 
Donderdag 28 november 
De nieuwe duiker bij de Polanenkade onder de 
N200 is vandaag geplaatst. Het gaat om diverse 
grote betonnen elementen van wel 11 ton 
gewicht en een afmeting van bijna 2 bij 2 meter. 
 
Vrijdag 29 november 
De leerlingen van groep 7 en 8 van De 
Kameleon bakken vandaag in Eigen Haard 
samen met de bewoners pepernoten. Uiteraard 
worden deze achteraf ook gezamenlijk 
opgegeten. 

 
Foto: PR Facebook 
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Lees mee met Evelien    
 

                                                                         
 

Schrijf eens een boek 

Tussen alle nare nieuwsberichten uit binnen- en buitenland kom je gelukkig nog wel eens een leuk 
bericht tegen. Zo las ik laatst deze kop: Ton (93) brengt debuutroman uit: 'Je moet toch wat doen met 
je vrije tijd' op de website van RTL-nieuws. Berichten over boeken interesseren mij altijd dus deze 
moest ik ook even lezen. 

De 93-jarige Ton van Huijstee uit Den Bosch was een beetje klaar met tekenen en schilderen, wat hij 
al heel lang had gedaan. Zijn werk hing op grote tentoonstellingen en is verkocht aan mensen over 
de hele wereld. Hij had al wel een paar boekjes over de geschiedenis van zijn familie geschreven 
maar deze kwamen ook niet verder dan zijn familie. Hij was benieuwd of hij ook een roman kon 
schrijven en zo begon hij in 2010 op zijn 83e aan Thomas Het leven is een pijp kaneel. 

  

Foto © Ton van Huijstee 

En dat is best bijzonder te noemen voor iemand die niet eens de lagere school heeft kunnen 
afmaken. Door de Tweede Wereldoorlog heeft hij nooit een opleiding kunnen afronden. Maar dat 
heeft hem niet weerhouden zichzelf te leren lezen en schrijven. Hij bracht heel veel tijd door in de 
bibliotheek. Op latere leeftijd kwam Ton bij toeval in de wijnhandel terecht. Hij organiseerde 
wijnproeverijen en reisde veel. Nu hoeft dat niet meer zo nodig, hij heeft alles wel gezien. 

Thomas Het leven is een pijp kaneel is volgens de schrijver een “vlot geschreven feelgood story” en 
hij is er apetrots op. Het verhaal gaat over Thomas Verver, vrijgezel en kunstschilder, die in het 
centrum van Den Bosch zijn oude vriend Frans van Ceulen tegenkomt. Frans is advocaat en 
getrouwd met Sophie die hij leerde kennen als studiegenoot in Leiden. Beide mannen leren in hun 
woonplaats een jongeman kennen die veel invloed op hun levens zal hebben. Er gebeurt veel in het 
boek: er wordt een moord gepleegd, Frans krijgt een ongeluk en Sophie verdwijnt spoorloos. Je mag 
het een romantische thriller noemen dus er is voor elk wat wils te vinden in dit boek. 

 



11 
 
 

                                                   

Ton deed álles zelf: hij tikte het hele boek zelf uit, maakte de tekening op de omslag en gaf het 
vervolgens ook nog eens zelf uit omdat er helaas geen enkele uitgeverij brood zag in zijn boek. Er 
zijn tegenwoordig steeds meer schrijvers die hun boeken zelf uitgeven. De mogelijkheden hiervoor 
zijn in dit digitale tijdperk ook steeds groter geworden om dat te kunnen doen. Via websites als 
Boekscout.nl en Pumbo.nl hebben al vele boeken de weg gevonden naar de (online) boekwinkels en 
sommige zijn zelfs heuse bestsellers geworden! 

Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest dit boek te lezen, het is wel te reserveren in de bibliotheek 
maar hier zijn kosten aan verbonden omdat het van buiten de regio moet komen (max. €4,00) Maar 
het is zeker te krijgen in de betere boekhandel en via bekende webwinkels op internet. Ik ga 
proberen het zeker nog eens te lezen want ik vind het erg inspirerend dat een man van 93 zo nog 
een boek uitbrengt. En wie weet heb ik u ook wel op een idee gebracht? 

Ik wens u weer veel leesplezier! 

 
Bronnen: rtlnieuws.nl, omroepbrabant.nl en hebban.nl 
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Samen eten 

SAMEN ETEN 
Tel.: 020-4976016 

 

Info: Breggina 
Rovers 

Plaats: De Olm 
3e -4e vrijdag vd 
maand van 
17.00-19.00 

 

 

Samen Eten is lekker en gezellig!!! 

De kogel is door de kerk of in eet-termen te blijven “Zien eten, doet eten “. Gezien de grote 
belangstelling voor ons maandelijks diner gaan we vanaf januari 2020 twee keer in de maand 
Samen Eten. Dit wordt op de 3e en 4e vrijdag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur. 
 
Iedereen mag één keer in de maand aanschuiven zodat er nog meer mensen kunnen genieten van 
wat de koks maken en de vrijwilligers opdienen. 
 

Het opgeven voor Samen Eten blijft hetzelfde, dus in De Olm en alleen op de 1e en 2e vrijdag van de 
maand tussen 14.00 en 16.00 uur. 
 
Soms zijn de menu’s verschillend, maar de prijs blijft hetzelfde, voor leden € 5,00 en voor niet leden 
€ 7,50. 
 

Menu januari:  (Mexicaans) Chili Con Carne en Tortilla. 
 
Menu februari: 3de vrijdag: Bami Goreng en Surinaamse Roti. 
   4de vrijdag: Prei stamppot met kip en Surinaamse Roti. 
 
Menu maart: 3de vrijdag: Puleta léau de vie (kip in brandewijn) en Vivet de lievre  

       (hazenpeper). 
4de vrijdag: Oven risotto en kippenragout met rijst. 

 

 

 

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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BINGO 
Tel.: 06-54693813 
 

 

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

 

 
 

Woensdag 8 januari  2020 

Woensdag  12 februari 2020 

Woensdag 11 maart 2010 

In De Olm, zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur. 

 

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. 

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/
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Crea Club 
Afscheid  

Corry Janssen 

 CREA CLUB 

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

 

 

 

 

Op maandag 2 december nam Corry 
Janssen afscheid van haar crea club in De 
Olm.  
 
Als inspirator heeft zij de afgelopen jaren 
deze club met veel plezier geleid. Het 
kaarten maken was haar specialiteit en zij 
had hiervan dan ook altijd heel veel 
voorbeelden.  
 
Eens komt de tijd om te stoppen en niet 
die verplichting meer hebben om elke 
veertien dagen naar De Olm te komen. 

 
 

 

Wij als bestuur danken Corry voor haar inzet 
voor deze club. 
 
Wij gingen ervan uit dat dit het einde van de 
crea club zou zijn maar gelukkig kwam het 
idee om door te gaan maar dan in een andere 
vorm. 
 
Meer hierover op de volgende pagina. 

 

 GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER 

ZWANENBURGERDIJK 459 

1161 NW ZWANENBURG 

TELEFOON: 020 - 4975213 

 

KWALITEIT KOOP JE OP DE 

 ZWANENBURGERDIJK 

 

 

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/
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Crea Hobby Club 
Nieuwe  

Stijl 

 CREA HOBBY CLUB 

 Tel.: 020-4975972 Info: Rie van 
Soest 
Plaats: De Olm 
1e-3e maandag 
van de maand 
13.00-15.00 

 

 

 

De crea club van de Seniorenvereniging gaat veranderen in een crea hobby club. 

Vele senioren vinden het gezellig om met elkaar hun hobby uit te oefenen. Daarom heeft het bestuur 
besloten dat men voortaan zelf bezig kan zijn met wat voor een hobby dan ook, dat kunnen onder 
andere kaarten maken, breien, schilderen en vele andere hobby’s zijn.  

  
 
De hobby club is elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand in De Olm, van 13.00 uur tot 15.00 
uur. De club is voor leden van de Seniorenvereniging en er zijn geen kosten aan verbonden. 
De bijeenkomsten zijn op maandag 6 januari, maandag 20 januari, op maandag 3 februari en 
maandag 17 februari en op maandag 2 maart en maandag 16 maart. 
 
Wij hopen dat veel mensen hier gebruik van gaan maken, kom uit de stoel en oefen uw hobby 
gezamenlijk uit. 
 

Inlichtingen over deze club kunt u krijgen bij Rie van Soest telefoon: 020-4975972. 
 

 

 
 

 

 

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/
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Programma december 2019 

  

Sint bingo 2 december: 14.30-16.30 uur Zumba Gold Elke donderdag 10.00-10.45 

uur 

Informatiedag Deze maand niet Sinterklaas 

Rotery club 

5 december: 14.30 uur 

Klaverjassen 9,17 en 23 december: 14.00-

16.30 uur 

Huis vd Buurt Elke donderdag 14.00-16.00 

uur 

Kerkdienst 9 december: 18.45 uur Rollator 

wandeling 

Elke vrijdag: 10.30 uur 

Kerstviering 19 december: 19.30 uur Bloemen/ 

kerst verkoop 

6 december: 10.00-12.00 uur 

Handwerken 10,24 december: 14.30-16.30 

uur 

Sjoelen/ 

spelletjes 

6,13 december: 14.00 uur 

Kerststukjes 

maken 

17 december: 14.30-16.30 uur Optreden: FF 

anders 

7 december: 14.30-16.00 uur 

Atelier: hout-

bewerken ed 

Elke dinsdag: 13.30-16.00 uur Optreden 

kerstengelen 

21 december: 14.30-16.00 uur 

Bewoners-

overleg 

11 december 10.30 uur Optreden 

Mediokoor V 

22 december: 15.00 uur 

Biljarten 1e en 3e woensdagochtend om 

10.30 uur 

Grand Café Elke zaterdag: 14.30 uur 

Kerst bingo 16 december: 14.30-16.00 uur Huis vd Buurt Elke zondag: 14.30-16.00 uur 

Film-Muziek 4,11 december: 14.30 uur   

 

 

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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Busreis 

woensdag 

4 december 2019 

BUSTOCHTEN 
Tel.: 020-4972209 
 

 

Info: Willem 
Tavenier 
 

 

 

Klaas/kerstreis naar restaurant Kriebelz in Ter Wolde 

Het doel van deze busreis was, om Sint Nicolaas uit te zwaaien en de Kerstman welkom te heten. 
Het eerste deel van de reis, die begon om 8.45 uur met twee bussen en 95 deelnemers, ging naar 
Partycentrum Sienkenhorst in Harderwijk (Foto linksonder). Daar kregen de deelnemers koffie met 
gebak. Na deze traktatie ging de reis via een toeristische route naar restaurant Kriebelz in Ter Wolde 
(Foto rechtsonder). 
 

Foto: Website Sienkenhorst 

 

 
Restaurant Kriebelz 
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De toeristische route eindigde ongeveer om 12.45 uur in het restaurant Kriebelz in Ter Wolde. Daar 
werd een 5-gangen diner voorgeschoteld bestaande uit: 

 

• Voorgerecht: Soep 

• Hoofdgerecht: Pannetje 

• Nagerecht: Dessert 

• Koffie 

 

De deelnemers genoten zichtbaar van al het 
lekkers dat werd geserveerd.  

 
 

  
 

   

 

Heeft u geen zin om zelf uw hapjes te 
maken voor uw feestje of borrel? 

Dan regelen wij dit voor U. 

Wij verzorgen diverse warme en koude borrelhapjes. 

Voor meer informatie, prijslijst of een vrijblijvende offerte stuurt u een 
mail naar info@hapjeerbij.nl. 

Lucille en Mirella 

mailto:info@hapjeerbij.nl
mailto:info@hapjeerbij.nl


19 
 
 

Als verrassing had de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg Sinterklaas en de Kerstman 
uitgenodigd. Samen met twee elfjes hadden zij de reis ‘s morgens al vroeg naar Ter Wolde gemaakt. 

 
 

 
Uiteraard was er door de Seniorenvereniging ook 
nog een bingo georganiseerd. Sinterklaas en de 
Kerstman verzorgden de trekking, waarbij 
iedereen nog een prijsje kreeg. 
 
Een beeld van een monnik was voor meerdere 
mensen aanleiding om even te poseren. 
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De muziek werd verzorgd door zangeres  
Sandra Mooy. Daarbij gingen de voetjes van de 
vloer. 
 
Dit was de laatste busreis van 2019 en er wordt 
alweer druk gewerkt om nieuwe busreizen voor 
2020 te verzorgen. 
 
Al met al kon iedereen terugzien op een zeer 
geslaagde dag. Uiteraard met dank aan de 
organisatie. 
 

Helaas bleek op het allerlaatste moment dat ik 
zelf niet in staat was de busreis mee te maken. 
Het verslag was toch mogelijk door de informatie 
en het fotowerk van onder andere Willem 
Tavenier, Arnoud Hulst en Simon Stammis. 

 

Henk van Ommeren 

 
 

 

Telefoon: 0252 – 672727 

www.oskamreizen.nl                www.klaverjasreizen.nl 

 

http://www.oskamreizen.nl/
http://www.oskamreizen.nl/
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Wij feliciteren 
Verjaardagen december 2019                     

Mevrouw J, Daniels-Hoogduin 99  
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. 

 

Mevrouw R. Stam-van Egmond 93  

De heer D. van Ommeren 91  

Mevrouw T.M. Otten-Spijker 89  

Mevrouw A. v.d. Meer-Vuist 89  

Mevrouw   Kraan van Dijk 88  

Mevrouw A. Uitermark-Berg 88  

Mevrouw C. Venema-Lustenbergen 88  

  

Mevrouw A. van Wieringen van Groningen 88  

Mevrouw K. Rozenberg 86  

Mevrouw L. Koeleman-Oudshoorn 85  

Mevrouw A.J. Vos-Jolie 85  

Mevrouw A. van Berkel-Wessendorp 85  Kittie van Rooyen Loes Jansen 

 

Verjaardagen januari 2020 
            

Mevrouw M.A. Sloot-Sprenkels 97 

          
Onze vrijwilligers bezorgen in 

Badhoevedorp geen fruitmanden. 

De jarigen ontvangen daar een 

kaartje. 

De heer D.J. v.d. Spek 95 

Mevrouw J. Loogman-vd Laan 92 

Mevrouw H.M. Anspach 91 

Mevrouw H.J. Kroon-Meyer 90 

Mevrouw E. Koning-Veltman 90  

 

Mevrouw G Brands-Schouten 89 

Mevrouw C. Vergouw-Leijen 87 

Mevrouw U Enthoven-de jong 87 

Mevrouw G.  van Lent 87 

Mevrouw G Snijder-van der Kwast 87  

Mevrouw H.A. Meerens-Koetsier 86 

Mevrouw J.R. Selders-van Oorschot 86 

Mevrouw A.E. Konings-Roozendaal 86 

De heer C.P.P. v.d. Laan 85 
 

Nieuwe leden november 2019 

Mvr E. Pijnen-Singer Hoofddorp  Mvr  Van Boxel-Maliepaard Zwanenburg 

Mvr B. Van Biezen-Treffer Halfweg  Dhr  Van Boxel Zwanenburg 

Dhr  Van Biezen Halfweg      
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STICHTING VIER HET LEVEN 
 

Wat in 2005 begon als een sympathiek lokaal initiatief van twee vrouwen in Huizen en Broek in 
Waterland is inmiddels aan een opmars bezig door heel Nederland: Stichting Vier het Leven. Een 
stichting die dankzij de enthousiaste inzet van heel veel vrijwilligers senioren en ouderen vanaf 65 
jaar in staat stelt weer eens een middag of avond uit te gaan. 

Door de vergrijzing zijn er veel alleenstaande senioren en ouderen die het niet leuk vinden in hun 
eentje op stap te gaan. En er is niet altijd iemand in de onmiddellijke nabijheid te vinden die mee wil 
of kan. Bovendien is er een groep die zich fysiek kwetsbaar voelt maar prima uit de voeten kan als 
hem of haar een ondersteunende arm geboden wordt. Dankzij de inzet van bijna 1.800 vrijwilligers 
die de stichting landelijk heeft weten te enthousiasmeren, kunnen senioren en ouderen weer een 
avondje gezellig uit: naar een voorstelling in het theater, naar een mooie film, naar een museum, de 
opera, een concert of cabaret.  

De gasten van Vier het Leven worden thuis opgehaald door een gastvrouw of gastheer en samen 
gaan ze een avond of een middag op pad. Soms met zijn tweeën, maar veel vaker met zijn drieën of 
vieren. 

De vrijwillige gastvrouwen en gastheren halen hun gasten thuis op en rijden ze naar het theater. 
Daar brengen ze de jassen naar de garderobe, halen een kopje koffie en begeleiden iedereen naar 
een speciaal gereserveerde Vier het Leven-tafel.  Vooraf, tijdens de pauze en na afloop is er alle 
gelegenheid om bij en na te praten. Na afloop wordt iedereen weer veilig thuisgebracht. De gastheer 
of gastvrouw loopt mee naar de voordeur, en wacht tot het licht binnen aan is en de voordeur op slot 
is gedraaid. Ook voor mensen die moeilijk lopen en in het bezit zijn van een rollator, zetten de 
vrijwilligers van Vier het Leven zich graag in.  

In de Haarlemmermeer bezoekt Vier het Leven voorstellingen in o.a. Schouwburg De Meerse, 
Filmhuis Pier K in Nieuw-Vennep en het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Daarnaast bezoeken de 
gasten zo nu en dan concerten in Haarlem, en zijn er uitjes met de Museum Plus Bus naar de 
verschillende musea in de regio. 

Meer informatie over de stichting én het programmaboekje kunnen geheel gratis worden 
aangevraagd via info@4hetleven.nl of via 035 – 524 51 56. 

Ook op de website www.4hetleven.nl is deze informatie te vinden. 

 

 

 

mailto:info@4hetleven.nl
mailto:info@4hetleven.nl
http://www.4hetleven.nl/
http://www.4hetleven.nl/
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Activiteit 

onder de loep 

 KOERSBAL 

 

 

Info: Jannie van 
Eyken 
Tel.: 020-
4973396 
Plaats: De Olm 
Donderdag van 
9.45-11.15 

 

 

 

Iedere maand willen wij proberen één van de activiteiten van de vereniging extra onder de loep te 
nemen. Deze keer gaat het over: 

Koersbal 
Koersbal is een van oorsprong Australische sport, die lijkt op Jeu de Boules. Sinds 1980 wordt de 
sport ook in Nederland beoefend. Het wordt binnen gespeeld op een mat van 8x2 meter (zie foto 
links onder). Het doel is om de grote ballen (koersballen) zo dicht mogelijk bij de kleine witte bal (de 
Jack) te gooien (zie foto rechts onder).  

Het spel wordt gespeeld in ploegen van twee of individueel. Als er minder spelers aanwezig, dan 
wordt er individueel gespeeld, anders in ploegen. De koersballen zijn niet helemaal rond, waardoor 
het zwaartepunt niet in het midden ligt. Hierdoor krijgt de bal bij het gooien een curve, wat het lastig 
maakt om hem gericht te gooien. Elke speler of ploeg heeft vier ballen van een gelijke kleur. Meestal 
zijn dit bruine en zwarte ballen, waarbij de bruine bal begint. 

De mat is verdeeld in vakken. Een bal die niet over de middellijn gegooid wordt telt niet meer mee. 
Ook mag de bal niet van de mat afrollen, dan telt deze niet mee. De mat heeft een eindvak van 60 
centimeter, wat van belang is voor de scores. Dit is de laatste witte lijn op de mat (zie foto rechts 
onder). Koersbal is vooral ook leuk, omdat er geen kracht voor nodig is. 

 

 

 Iedere 3e donderdagochtend van de maand, 
spelen ongeveer 18 personen het spel in de 
vergaderruimte van Cultureel Centrum De 
Olm. 

Volgens één van de organisatoren en 
wedstrijdleider, Henny Otten, spelen er op dit 
moment drie heren mee. Dit zouden er best 
meer mogen zijn. 

Ook hoopt men, dat men in het nieuwe 
dorpshuis voldoende ruimte krijgt om een 
tweede baan aan te schaffen. 

 

Bij het begin van het spel gooit de eerste 
speler de Jack op de mat. Dit balletje wordt 
vervolgens in het midden van de mat gelegd 
op dezelfde hoogte als waar deze terecht 
kwam. De Jack moet daarbij wel op de mat 
blijven liggen. Als deze van de mat afrolt of 
niet over de helft van de mat komt, mag de 
tegenspeler hem opnieuw gooien. Indien de 
Jack in het eindvak wordt gegooid, dan krijgt 
de speler die dit balletje gegooid heeft een 
bonuspunt (zie foto rechts). 
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Bij het spel is er een wedstrijdleider, die zorgt voor de indeling en die houdt de scores bij. Aan het 
einde van de mat staat iemand die de Jack in het midden legt en ballen die van de mat afrollen, 
verwijderd (zie foto’s boven). De overige spelers die op dat moment niet actief zijn, volgen het spel 
van de zijkant (zie foto onder). 

De koersbal die aan het einde van ieder spel, het dichtste bij de Jack ligt, krijgt een punt. Liggen er 
meerdere ballen van een speler of een ploeg dichterbij de Jack dan de ballen van de tegenpartij, dan 
krijgt men voor ieder van deze ballen een punt. Indien de Jack voor het eindvak ligt, maar door een 
speler met de koersbal in het eindvak wordt gespeeld, krijgt deze speler een extra punt. Als de Jack 
in het eindvak ligt dan tellen koersballen die ook in het eindvak liggen en punten opleveren, dubbel. 
 

 

Op de volgende pagina foto’s van diverse deelneemsters in actie. Hoewel het vooral om gezelligheid 
draait, is er toch sprake van een wedstrijdelement. Aan het einde van het seizoen, in juni, is er altijd 
een bekeruitreiking. 
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December 2019 

 

Wij zijn Zorg en Zekerheid: de collectieve zorgverzekeraar via uw ouderenbond. Wist u dat 
wij ook voor 2020 weer goede afspraken hebben gemaakt waar u als lid van profiteert? U 
kunt rekenen op een passende verzekering en goede service, tegen een scherpe premie. 

Korting op de premie 2020 
De premie van de basisverzekering Zorg Zeker Polis 2020 is € 117,80 per maand. Deze 
premie is inclusief collectiviteitskorting. In 2020 ontvangt u: 

• 2% korting op de Zorg Zeker Polis en Zorg Vrij Polis 

• 7% korting op verschillende aanvullende verzekeringen  
 
Voordelen van de AV-Plus 
Naast korting op de premie kunt u profiteren van de voordelen die de aanvullende 
verzekering AV-Plus biedt. De AV-Plus is een speciale aanvullende verzekering voor 
50+’ers. Belangrijke vergoedingen in de AV-Plus: 

• Een keer per twee jaar GeZZond Check 

• 25 behandelingen fysiotherapie 

• € 500,- (75% van de rekening) tandheelkunde 

• € 200,- eigen bijdrage thuiszorg 

• € 140,- eigen bijdrage hoortoestel (per oor) 

• 6 weken vervangende mantelzorg 

• € 150,- (75% van de rekening) preventieve cursussen, bijvoorbeeld valpreventie 

• € 100,- brillen/lenzen per twee kalenderjaren (vanaf 2.25 dioptrie) 
 
Overstappen kan tot en met 31 december 
Op zorgenzekerheid.nl/collectief kunt u uw persoonlijke premie berekenen en uw 
zorgverzekering afsluiten. Wij regelen uw overstap. Wij zeggen de zorgverzekering die u nu 
heeft voor u op. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. 
 
Wij verwelkomen u graag als klant! 
Bent u al bij Zorg en Zekerheid verzekerd met de collectieve zorgverzekering via 
Seniorenver. Zwanenburg/Halfweg? Dan blijven de voordelen in 2020 gewoon gelden. 

 

https://tracking.zorgenzekerheid.nl/zorgverzekeringen/collectieve-verzekering.htm?cctw=AgQAEAAACyEAnT3n6ogW4fnebA
https://tracking.zorgenzekerheid.nl/zorgverzekeringen/collectieve-verzekering.htm?cctw=AgQAEAAACyEAnT3n6ogW4fnebA
https://tracking.zorgenzekerheid.nl/?cctw=AgQAEAAACyEAnT3n6ogW4fF_bA
https://tracking.zorgenzekerheid.nl/?cctw=AgQAEAAACyEAnT3n6ogW4fneSA
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Wordt lid of maak iemand lid van onze vereniging. 

De contributie bedraagt in 2020 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 site van SV-ZWH.nl. 
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 December puzzel 2019 
Er zitten 40 jongensnamen in deze letterpuzzel, aan u om ze op te lossen. Succes. 

A D R I A A N a b e r t u s 

b a i c d e f g h z i q r v 

a p c k r w y a x a c n t o 

x j a c o b k l b t h e o f 

z g r i j e r o a d a r u u 

a a d n e n o l r f r e d f 

i e o i t s e n d i d e f b 

i s s c r h o p a s w i j n 

e m o o t k a r l i o f n e 

e m b a x e i m e v e r t i 

l l w a a e a v x a n e o o 

s f r i t s t e a n e d u r 

y e k z o x y r n s t u v k 

l r m j i m a a d o r u s i 

r d f r n a n n e c e j b c 

n i o p e n e r r e u z v e 

l n f l e r e f l o u i t e 

r a i n a d o n e s n i e z 

w n a n e n b u r c g a h a 

a d i r l e m m e r m e l e 

r n e c d e r n l a n d z d 

w i e l o r t r o n f e s i 

k y w i l o f q z v x j l c 

n p r e i l k u k a c v b k 

n a m q v w z a u i l d f g 

a s d r i e s d s f g j k l 

q w e r e t y u i p o p a s 

m u h e r m a n a b e e f z 

z i e k d a o o o d b r i l 

l a t r e x v y d n i l o p 

l y x 1 w l p y r t i f l o 

 


