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Schets dorpshuis voorpagina: Heren 5 architecten bv 

Februari 2020 

Van de redactie: 

Na de onderbreking van een maand ligt het nieuwe maandblad voor u. Deze keer met een extra 
lange editie van “Wat gebeurde er”, omdat dit een periode van twee maanden betreft. Verder wel is 
waar wat laat, maar toch nog een verslag van de kerstbingo en het kerstdiner. 
 
In de volgende editie gaat het blad nog iets veranderen maar daarover meer in het stukje van de 
voorzitter. Verder nog wat veranderingen bij het Samen Eten en de verjaardag activiteiten. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 

Henk van Ommeren 

 

Het bestuur: 

 

Arnoud Hulst 

Voorzitter, Penningmeester 

e-mail: 
hulstarnoud@gmail.com 
Telefoon: 06-16287873 

 

Rudi Hogeboom 

Secretaris 

e-mail: 
rudihogeboom@gmail.com 

 

Jan van der Lugt 

Incasso 

e-mail: 
jtvanderlugt@ziggo.nl 
Telefoon: 020-4976216 

 

Breggina Rovers 

Ledenadministratie 
Samen Eten 

e-mail: 
ledenadm.svzwh@gmail.com 
Telefoon: 020-4976016 

 

Liesbeth Grolman 

Bezorging maandblad 
Puzzel 

e-mail: 
liesbethgrolman@gmail.com 
Telefoon: 020-4972690 

Redactieadres 
Henk van Ommeren 

e-mail: hvommeren@outlook.com 
Telefoon: 06-52084381 

Adres: Dr. Baumannplein 52 
     1165 MD Halfweg 

Uiterste inleverdatum volgende editie: Maandag 24 februari 2020 

Uitgiftedatum: Maandag 9 maart 2020 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Zwanenburg/Halfweg  
 

Instanties/hulpdiensten Telefoon  Instanties Telefoon 

Noodgevallen 
politie/brandweer/ambulance 

112  Gemeentehuis Halfweg 020-4079000 

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 

   

  
 

APOLLO DAMESMODE  
Kerkhoflaan 46, 1161 JD Zwanenburg 

Telefoon: 020 – 497 5453 

     

Openingstijden: 

Maandag van 13.00 t/m 17.00 uur 

donderdag t/m zaterdag 

van 11.00 uur tot 17.00 uur 

Op dinsdag en woensdag zijn wij gesloten 

 

Wij zijn ook nog steeds actief als stomerij 
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Het nieuwe jaar is weer begonnen en wij gaan er weer met 
frisse moet tegenaan. 

Wat mij opviel toen ik de verjaardagen van 85 jaar en 
ouder bij elkaar zocht, was dat er weer 50 personen hopen 
die leeftijd te bereiken. Hierdoor zijn er inmiddels 160 
personen van onze vereniging 85 jaar of ouder, met als 
oudste iemand van 103 jaar. 

Als ik dan in de pers lees dat de luchtkwaliteit in omgeving 
Schiphol te wensen over laat, geld dat dus waarschijnlijk 
niet voor onze senioren. 

Dit jaar verhuizen wij naar het nieuwe dorpshuis en dat zal 
gebeuren in april. 

 

Inmiddels heb ik een afspraak gemaakt met René Metz, bestuurslid van De Olm, om het nieuwe 

dorpshuis te bekijken. Dan kan ik mij een beeld vormen hoe de ruimtes eruitzien en wat de 

mogelijkheden van de diverse ruimtes zijn. 

Ik denk als voorzitter dat regeren is vooruitzien en dat wij niet op het laatste moment nog 

aanpassingen moeten doen. Kunnen wij onze grote activiteiten op de zondagen nog wel laten 

plaatsvinden in het gebouw, waarbij in de winter onze leden natuurlijk wel in een behaaglijke 

temperatuur willen zitten.  

Maar het zal waarschijnlijk allemaal wel goed komen en wij hopen er weer een prachtig jaar van te 

maken. 

Op woensdag 18 maart om 13.30 uur houden 
wij onze jaarvergadering, noteert u deze datum. 
De vergadering wordt voor de laatste keer 
gehouden in De Olm. 

 
Arnoud Hulst 

 
 

 

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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Helaas is de penningmeester die de incasso’s 
verzorgd al geruime tijd ziek. Inmiddels zijn wij nu 
begonnen met het incasseren en zal binnenkort de 
contributie van uw rekening worden afgeschreven. 
Inmiddels is de incasso akkoord en doorgegeven aan 
de bank. 
Wilt u a.u.b. niet zelfstandig gaan storten want dan 
moeten wij het naderhand weer terug storten. 
Heeft u al betaald en wordt het weer van uw rekening 
afgeschreven dan storten wij het bedrag natuurlijk 
terug. 
U contributie wordt eind januari van u rekening 
afgeschreven. Indien niets van u rekening is 
afgeschreven, meldt u dit dan bij Arnoud Hulst tel: 06-
16287873, anders zijn wij genoodzaakt u als lid uit te 
schrijven. 
 

 
 

De Seniorenvereniging gaat in samenwerking met de Dagbesteding van het bejaardenhuis twee Jeu 
de Boules banen aanleggen. Het is de bedoeling dat deze op het terrein van de dagbesteding aan de 
achterzijde van het bejaardenhuis komen.  

Voor leden van de seniorenvereniging kan men dit spel dan gratis beoefenen. Bovendien kan men 
ook gebruik maken van het restaurant in het bejaardenhuis voor een kopje koffie of iets anders. 

Meer bijzonderheden in ons volgende blad.  

 

 
 
In het maandblad van maart komen de data van de nieuwe bustochten te staan. Wij plannen weer 
vier tochten op de woensdagen, maar het is de bedoeling dat we dit jaar met een enkele bus gaan 
dus niet meer met twee bussen op dezelfde dag. Bij veel belangstelling gaan wij dan ook twee data 
reserveren. 

In het afgelopen jaar was er wel eens een bustocht, wanneer er een activiteit was van de 
Zonnebloem. Wij hebben de data van de activiteiten van de Zonnebloem ontvangen en zullen hier 
zoveel mogelijk rekening mee houden. Het is in het belang van alle senioren dat men met zoveel 
mogelijk activiteiten mee kan doen. 
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Wat gebeurde er in december 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 privé-adres, Dr. Baumannplein 52, 1165 MD Halfweg. 
 

Zondag 1 december 
Een mysterieus geluid houdt de bewoners uit de 
omgeving vanavond wakker. Het wordt 
langzaam luider en het duurt lang voor het weer 
weg is. Het blijkt om de claxon van een 
goederentrein te gaan, die blijft hangen. 
 
Maandag 2 december 
Vanochtend worden veel mensen verrast door 
de gladheid. Op Facebook meldt de politie de 
problemen, als een goed excuus om te laat te 
komen. De ziekenhuizen hebben hun handen vol 
aan de patiënten die ten val gekomen zijn. Veel 
fietsers besluiten maar te gaan lopen. 
 
Woensdag 4 december 
Bij een hevige brand net buiten Halfweg bij de 
Vinkenbrug komen twee paarden om het leven. 
Door snel ingrijpen van de brandweer worden 
andere paarden gered. 

 
Foto: Inter Visual Studio – Michel van Bergen 

 
Vanochtend moet de brandweer opnieuw in actie 
komen. Een auto vliegt op de Zwanenburgerdijk 
spontaan in brand. De bestuurster weet er veilig 
uit te komen. 
 
Donderdag 5 december 

 
Foto: PR Facebook – Mark Achterbergh-Copier 

In een artikel in het Haarlems Dagblad is te 
lezen dat de Halfwegger Mark Achterbergh-
Copier als voorzitter van de politie-organisatie 
Roze in Blauw de Kamercommissie Justitie en 
Veiligheid mag toespreken. Het onderwerp is 
discriminatie bij de politie. 
 
Vrijdag 6 december 
Het Haarlems Dagblad besteedt vandaag 
uitgebreid aandacht aan het Amsterdamse 
Ballonnenbedrijf, Dit bedrijf van Rien en Marleen 
Spek is sinds 2002 gevestigd in de Essenlaan in 
Zwanenburg, 

 
Foto: Website Amsterdams Ballonnenbedrijf 

 
Maandag 9 december 
In de Dennenlaan naast Albert Heijn heeft de 
firma Blom in opdracht van de Dorpsraad een 
kerstboom geplaatst. Hiermee komt het dorp al 
aardig in de kerstsfeer. 

 
Foto: Firma Blom 

 

mailto:hvommeren@outlook.com
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Een 53 jarige inwoner uit Spaarndam is 
aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht 
van de brandstichting bij de Vinkenbrug op 4 
december. 
 

Dinsdag 10 december 
In het Haarlems Hollands dagblad een uitgebreid 
artikel over het feit dat vv Zwanenburg dit jaar 
100 jaar oud is geworden. De feestelijkheden 
vinden plaats van 17 tot 19 januari. 

 
Foto: United Photos/Toussaint Kluiters 

 
Woensdag 11 december 
De bestuurder van een auto mist de bocht op de 
oude Haarlemmerstraatweg. De auto komt in de 
sloot terecht en moet er vervolgens door een 
bergingswagen uitgetrokken worden. Er was 
geen letsel voor de chauffeur. 

 
Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen 
 

In de Olm is vandaag de traditionele Kerstbingo. 
Ongeveer 150 deelnemers vermaken zich 
uitstekend (zie voor een verslag elders). 
 
Donderdag 12 december 
Op de Leeweg in het industrieterrein vindt 
vanavond een aanrijding plaats tussen twee 
auto’s. Als de bestuurder van één van deze 
auto’s de schade op wil nemen, wordt hij hard op 
zijn hoofd geslagen. De daders gaan er direct 
vandoor. De politie is op zoek naar getuigen. 
 
Vrijdag 13 december 
In zowel Zwanenburg-West als Halfweg-West is 
er sprake van een grote stroomstoring. Deze 
duurt bijna 3 uur. Ook op het NS station Halfweg 
heeft men last van de storing. 

Bij de speeltuinvereniging Zwanenburg is 
vanavond een kerstmarkt. Helaas zijn de 
weersomstandigheden niet zo best. Een deel 
van de activiteiten kan daardoor niet 
plaatsvinden. De markt zelf is gelukkig overdekt.  

 
 
Een gezichtsbepalend object van Sugar City 
wordt vandaag (voor een deel) gesloopt. Het 
gaat om de oude kalkoven, die in een zeer 
slechte conditie was. Volgens sommigen is dat 
niet zo slecht want het was maar een oud stuk 
roest. Voor anderen was het een stuk cultureel 
erfgoed. 

 
Foto: Pr Facebook 
 

Zaterdag 14 december 
Voor de tweede keer in korte tijd is er een 
stroomstoring in onze omgeving. De bewoners in 
de Iepenlaan tussen de Elzenkade en de 
Olmenlaan hebben gedurende bijna twee uur 
geen stroom. De oorzaak schijnt een 
doorgezaagde leiding te zijn. 
 

Maandag 16 december 
De organisatie van de feestweek meldt dat de 
bijzonder populaire seniorenmiddag ook in 2020 
door kan gaan. Door een schenking van de 
Stichting Voor de Buurt is dit mogelijk geworden. 
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Vier verenigingen uit deze omgeving hebben 
meegedaan aan de grote clubactie. Bij Scouting 
Rijnland werden de meeste loten verkocht wat 
bijna 800,00 euro oplevert. Goede tweede is vv 
Zwanenburg die ruim 500,00 euro aan de actie 
overhoudt. Iets minder is er voor de IJsclub 
Zwanenburg en Con Animo. 
 
Het lijkt goed te gaan met het nieuwe dorpshuis. 
Volgens de gemeente zal de verhuizing van de 
Olm in maart plaatsvinden. Na een feestelijke 
opening begin mei zal gestart worden met de 
sloop van de Olm ten behoeve van de 
nieuwbouw van de Lidl. 

 
Foto: Margo Oosterveen 

 
Uit een nieuwsbrief van de NieuweN200 blijkt dat 
de werkzaamheden met 4 maanden vertraagd 
zijn. Door het gevaar voor explosieven en 
onbekende obstakels zoals leidingen zijn de 
belangrijkste oorzaak. 
 
Dinsdag 17 december 
Leerlingen van de basisschool Jong Geleerd  
verrassen de bewoners van Zorgcentrum Eigen 
Haard. Zij komen zingen en gaan daarna met de 
ouderen kerstkaarten maken. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Voor de mensen die slecht ter been zijn, niet 
zulk goed nieuws. De lift van het NS station aan 
de kant van Sugar City is buiten gebruik. De 
reparatie zal waarschijnlijk pas in januari 
plaatsvinden. 
 

Op Facebook wordt gewaarschuwd voor 
inbrekers die zich als glazenwassers voordoen. 
Geadviseerd wordt om direct 112 te bellen. 
 
In het Haarlems Dagblad een interview met twee 
medewerkers van het Kerstcircus Haarlem. Eén 
van deze twee is de Zwanenburger Scott 
Bovenlander (foto: rechts), die in 2014 de finale 
van Holland’s Got Talent haalde. Hij treedt op als 
jongleur in het circus. 

 
Foto United Photos/Paul Vreeker 
 

Woensdag 18 december 
Vv Zwanenburg maakt bekend dat de vereniging 
stopt met de inzameling van oud papier via de 
containers op de parkeerplaats. Reden is dat de 
kosten van onder meer de huur van de rode 
containers en de afvoer, inmiddels hoger zijn 
dan de opbrengst. De containers zullen op 27 
december verwijderd worden en komen dus niet 
meer terug. 

 
 

De Meerlanden maakt bekend dat de inwoners 
van de Haarlemmermeer vanaf 1 januari ook blik 
in de plastic afvalbakken mogen gooien. 
Daarmee wordt veel andere gemeenten gevolgd 
die dit al langer zo doen. Op Facebook vragen 
mensen zich af of het niet verstandig is om 
doorzichtige zakken aan de inwoners ter 
beschikking te stellen 

 
Afbeelding: De Meerlanden 
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Donderdag 19 december 
Vandaag wordt een rapport gepubliceerd over 
een onderzoek naar het banenstelsel Schiphol. 
Eén van de onderzochte opties is, naast een 
tweede parallel Kaagbaan, een extra noord-zuid 
baan tussen de Zwanenburgbaan en de 
Polderbaan. Volgens de onderzoekers zou dit 
minder hinder veroorzaken voor Zwanenburg-
Halfweg. De vraag is, of dat juist is. Nu al 
hebben bewoners uit deze omgeving last van de 
Polderbaan. 

 
Afbeelding: Aviation Consultants 

 
De oudere bewoners van onze dorpen kunnen 
kiezen uit drie mogelijkheden om van een 
kerstdiner te genieten. Onze eigen vereniging 
heeft vandaag het kerstdiner van Samen Eten 
(zie verslag elders in dit blad). Ook bij de 
protestantse kerk in Halfweg is er een kerstdiner, 
net als in Eigen Haard. 
 
Vrijdag 20 december 
De Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg maakt 
bekend dat zij een enquête gaan houden onder 
de inwoners van onze dorpen. Binnenkort 
moeten voor de Omgevingsraad Schiphol 
nieuwe vertegenwoordigers gekozen worden. De 
vraag is of er gekozen moet worden voor een 
actiemodel of een overlegmodel. De enquête- 
formulieren kunnen tot 4 januari ingeleverd 
worden. 
 
Woensdag 25 december 
De blusgroep van de brandweer Halfweg/ 
Zwanenburg heeft het op deze eerste kerstdag 
bijzonder druk. In de ochtend klinken sirenes van 
diverse hulpdiensten. Voor een woningbrand in 
de Wilhelminalaan. Het blijkt om een 
schoorsteenbrand te gaan. In de middag is er 
brand in een flat in de Plantsoenlaan. Deze keer 
gaat het om een “vlam in de pan”, wat snel 
geblust kon worden. Vroeg in de avond moeten 
de vrijwilligers opnieuw uitrukken. Het algemene 
brandalarm bij Zorgcentrum Eigen Haard is 
afgegaan. Al vijf minuten na de melding is de 
brandweer onderweg. 
 

Grote schrik bij Albert Heijn. Vroeg in de avond 
vindt er een overval plaats. Twee personen, met 
groot en een klein postuur, in donkere kleding 
plegen deze overval. De schrik zit erin bij het 
personeel. De daders vluchten in een donker 
kleurige auto richting de Zwanenburgerdijk. 
Ondanks de inzet van een politie-helikopter 
worden zij niet gevonden. 

 
Foto: Mizzle Media 

 
Vrijdag 27 december 
Afgelopen nacht waarschuwde de Meerlanden 
dat er gestrooid zou worden vanwege mogelijke 
gladheid. Het is zaak om alert en voorzichtig te 
rijden. Op Facebook zijn er reacties dat dit wel 
heel overdreven is omdat het helemaal niet 
vriest. Toch is het mogelijk dat er gladheid 
ontstaat zonder dat het echt vriest. 
 
Zaterdag 28 december 
De Brandweer doet op facebook een dringende 
oproep om zeker in deze periode vooral niet 
verkeerd te parkeren. In geval van calamiteiten 
kan dit ernstige gevolgen hebben. 

 
Foto: Brandweer Kennemerland 

 
Zondag 29 december 
De Zwanenburgse wielrenster Amy Pieters blijkt 
maar overwinningen te behalen op allerlei 
kampioenschappen. Vrijdag haalde zij het 
Nederlands kampioenschap op de baan 
ploegenachtervolging. Gisteren werd gevolgd 
door dezelfde titel maar nu bij de puntenkoers op 
de baan. Vandaag doet zij het nog eens 
dunnetjes over met het Nederlands 
kampioenschap koppelkoers op de baan. 
Terecht wordt zij uitgeroepen tot de koningin van 
dit kampioenschap. 
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Wat gebeurde er in 
januari 2020 
Woensdag 1 januari 
Afgelopen nieuwjaarsochtend was de brandweer 
haast traditioneel behoorlijk actief. Vanwege een 
containerbrand in de Julianastraat in Halfweg, 
komt de blusgroep Badhoevedorp in actie. De 
blusgroep Halfweg/Zwanenburg gaat naar een 
brand in de Marialaan. Later moeten zij ook nog 
naar een brand op de Lagedijk. Tenslotte is het 
nog even schrikken, want het alarm van de 
kazerne gaat af. 
 
Vrijdag 3 januari 
Vanavond laat komt een scooterrijder ten val in 
een bocht bij de Teding van Berkhoutweg. Hij 
liep hierbij een fikse hoofdwond op en moest met 
de ambulance afgevoerd worden. De oorzaak 
van het ongeval is nog niet duidelijk. 

 
Foto: Inter Visual Studio 

 
Zaterdag 4 januari 
Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad 
Zwanenburg/Halfweg deelt de voorzitter twee 
cheques uit. De Speeltuinvereniging krijgt een 
bedrag van 2.500 euro voor het nieuwe 
speelfort. De Stichting Zwanenburg-Halfweg 
krijgt een bedrag van 10.000 euro voor de 
inrichting van het nieuwe dorpshuis. 

 
Foto: HC Nieuws-Trudy Witteman 

 
Maandag 6 januari 
Veel bewoners klagen onder andere op 
Facebook over het feit, dat veel kerst- en 
nieuwjaarskaarten veel te laat zijn bezorgd. 
Sommige kaarten waren wel drie weken 

onderweg. PostNL biedt haar excuses aan, maar 
stelt wel dat veel kaarten pas vlak voor de kerst 
op de post zijn gedaan.  
 
Woensdag 8 januari 
Sinds vandaag heeft Zwanenburg weer een 
tweede wijkagent. Voor de eerste keer is dit een 
vrouwelijk agent genaamd Kim, die de ons 
bekende wijkagent Arjan gaat assisteren. 
Vanavond komt zij zich onder meer voorstellen 
in de dorpsraadvergadering. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Donderdag 9 januari 
Enige paniek in Halfweg, als een persoon een 
slagaderlijke bloeding oploopt op het Dr. 
Baumannplein. De oudere man wordt afgevoerd 
naar het ziekenhuis. De politie komt in eerste 
instantie aan de verkeerde kant van het Dr. 
Baumannplein (zuidelijke kant). 

 
Foto: PR Facebook 

 
Zaterdag 11 januari 
Opnieuw vindt er een winkeldiefstal plaats bij 
Albert Heijn. Ondanks de vele camera’s 
proberen de winkeldieven het nog steeds. 
Gelukkig is het personeel van Albert Heijn alert. 
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Zondag 12 januari 
Bij HSC De Bataaf wordt de traditionele 
Bokkenloop gehouden. Een loop over 5 
kilometer op het terrein en een loop van 10 
kilometer op een parcours in de omgeving. Aan 
deze laatste wagen zich 23 heren en drie 
dames. 

 
 
Maandag 13 januari 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
Ondernemersvereniging Halfweg, Zwanenburg, 
Boesingheliede en omstreken overhandigt de 
burgemeester Marianne Schuurmans de 5e 
KVO-ster. Een onderscheiding voor de 
ondernemers voor alle activiteiten op het gebied 
van veiligheid. Juist in een periode waarin deze 
ondernemers bijna wanhopig worden van alle 
inbraken en overvallen op de middenstand. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Bij de afrit van de A200 bij de Weerenbrug is 
gestart met de aanpassingen van het kruispunt 
ten behoeve van de afslag voor het Outlet 
Center. Naast een verbreding van de afrit komen 
er ook stoplichten. 
 
Dinsdag 14 januari 
Oud gemeenteraadslid van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en echtgenote van de bekende 
acteur Joost Prinsen is vandaag overleden. Zij 
zette zich vooral in voor het behoud van de 
zelfstandigheid van de gemeente en tegen de 
bedreiging vanuit Amsterdam. 

Woensdag 15 januari 
Vanochtend blijkt een boom in het park aan de 
plantsoenlaan het begeven te hebben door de 
harde windstoten. De boom ligt dwars over het 
voetpad. 

 
Foto: PR Facebook Cor Resoort 

 
In De Olm vindt een bijeenkomst plaats over 
Schiphol. Naast de uitslag van de door de 
Dorpsraad georganiseerde enquête is er ook 
een presentatie van de vertegenwoordigers in de 
Omgevingsraad Schiphol, Kees Ojik en Eef 
Havekort. Zij stellen dat door de huidige situatie 
de raad eigenlijk buitenspel is gezet en het 
Ministerie en Schiphol nu samen bepalen wat er 
gebeurt. Terug naar 2007 dus. 

 
Foto: PR Facebook – André Markus 

 
Zaterdag 18 januari 
Wethouder Jurgen Nobel van de gemeente 
Haarlemmermeer is niet onder de indruk van het 
rapport over de plannen voor de aanleg van 
twee extra landingsbanen op Schiphol. 
Uitbreiding is volgens hem helemaal niet aan de 
orde. Sterker nog de tweede Kaagbaan is 
volgens de gemeente helemaal niet nodig. 
 
In de kantine van de voetbalvereniging 
Zwanenburg wordt vanmiddag een receptie 
gegeven vanwege het 100-jarig bestaan. 
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Gisteravond was er een feestavond voor de 
jeugd en vanavond een feestavond voor de 
ouderen. Vv Zwanenburg is een fusieclub van sv 
Halfweg en rkvv NAS. 

 
(Oud)voorzitters van de vereniging bij elkaar 

 
Maandag 20 januari 
Het NHNieuws meldt dat Zwanenburgse 
pleegouders via crowdfunding proberen geld in 
te zamelen voor een aangepaste bus. Hun 
pleegkind heeft een gehandicapt kind door een 
herseninfarct. Tot overmaat van ramp blijkt bij de 
vader MS te zijn geconstateerd. Om nog iets te 
kunnen ondernemen is een aangepaste bus 
nodig. 
 
De Dorpsraad en de Ondernemersvereniging 
hebben vandaag een gesprek met wethouder 
Marja Ruigrok. Het onderwerp is de knip in de 
Zwanenburgerdijk. Het verkeersbesluit is 
genomen, maar er zijn nog genoeg ideeën over 
de inrichting van de dijk. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Dinsdag 21 januari 
Op Facebook wordt gewaarschuwd voor een 
nieuwe vorm van bankfraude. Een oudere man 
ontving een brief van de Rabobank (zie de 
onderstaande foto). Zijn pas zou zijn verlopen. 
Het verzoek was om de pinpas en de pincode 

naar de bank te sturen. Dit is geen actie van de 
bank, maar van fraudeurs. Niet op ingaan maar 
melden bij de bank. 

 
Foto: PR Facebook – Debbie van Elk-
Cornelissen 
 
Woensdag 22 januari 
Nadat gisteren bekend werd dat de pijlers van de 
Boezembrug af waren, is afgelopen nacht de 
volgende fase van het project gestart. De eerste 
betonnen liggers waar het wegdek opkomt, 
werden met twee grote kranen op hun plaats 
gelegd. Deze liggers hebben een lengte van 23 
tot 47 meter en een gewicht van 73 tot 138 ton. 
Wethouder Marja Ruigrok bekeek deze 
spectaculaire activiteiten van dichtbij en was 
zeer onder de indruk. 

 
Foto: De NieuweN200 

 
Foto: De NieuweN200 

 
 
De rest van de maand volgt in de volgende 
editie van het maandblad. 
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Lees mee met Evelien    
 

                                                                         
Mijn favoriet van 2019 

In het afgelopen jaar las ik maar liefst 127 boeken! De meesten daarvan vielen in de categorie 
Literatuur en romans maar ik ontdekte dat er in de categorie Literaire Non-Fictie ook nog heel wat 
moois te lezen valt. Non-Fictie wil zeggen dat het boek een beschrijving is van waargebeurde feiten. 
De schrijver maakt daar dan een reconstructie van en het ligt dan vaak aan de kwaliteit van de 
manier van schrijven of we het dan ook nog literair mogen noemen. Dat laatste is natuurlijk niet echt 
objectief maar velen waren het met mij eens dat ’t Hooge Nest van journaliste en schrijfster Roxane 
van Iperen absoluut in deze categorie mag vallen. Het is dan ook een van mijn favoriete boeken van 
2019 geworden. 

                                                  Roxane van Iperen 

In 2012 betrekt Roxane met haar gezin een prachtige maar vervallen villa aan de rand van het bos in 
Naarden. Tijdens de renovatie ontdekken ze overal in het huis verborgen luiken en vinden ze nog 
kranten uit de Tweede Wereldoorlog. Al snel komt Roxane erachter dat hun net aangekochte villa  
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een zeer belangrijk onderduikadres voor Joden was gedurende de oorlog. Hier zit natuurlijk een 
geweldig verhaal in en Roxane duikt dan ook de archieven in. Na een research van zes jaar heeft ze 
het verhaal van haar huis op papier en kan heel Nederland het bijna ongelofelijke verhaal van de 
Joodse zussen Janny en Lien Brilleslijper ook lezen. Deze zussen uit Amsterdam waren vanaf het 
begin van de oorlog al actief in het verzet. Als de situatie voor de Joden in Nederland steeds 
nijpender wordt besluiten ze, zonder er eigenlijk goed over nagedacht te hebben, ook onderduikers 
op te vangen. Eerst in een bovenwoning in Den Haag en later in ’t Hooge Nest. Nu was Het Gooi, 
waar Naarden ook in ligt, een bolwerk van de NSB. Het is dan ook wonderlijk om te lezen hoe de 
zussen pal onder de neus van de vijand hun verzetswerk gewoon bleven voortzetten. Totdat ze 
worden verraden… 

’t Hooge Nest is een heel indrukwekkend boek geworden en het heeft mij dan ook beslist geraakt. En 
dat is best bijzonder te noemen voor een non-fictie verhaal! 

’t Hooge Nest Is natuurlijk te leen in de bibliotheek. Ook is er een prachtig luisterboek van te vinden 
in de Luisterbieb, voorgelezen door Loretta Schrijver. Dat ook zij diep onder de indruk was van het 
boek is zeker terug te horen.     

                                        Loretta Schrijver 

 

Ik wens u weer veel leesplezier en graag tot de volgende keer! 

 

 

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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SENIORENVERENIGING ZWANENBURG-HALFWEG 

VERENIGINGSACTIVITEITEN 

 
 

 
Tiny Hulst 

06-54693813 

BINGO 
2e woensdag 

van de maand 
vanaf 13.00 uur 

 Plaats: 
De Olm 

 

 
 

 
Rie van Soest 
020-4975972 

CREA HOBBY CLUB 
1e en 3e woensdag 

van de maand 
13.00-15.00 uur 

 Plaats: 
De Olm 

 

 

 

 
Joke Bekkum 
06-36005641 

KLAVERJASSEN 
Iedere dinsdag 
van de maand 

13.30-16.30 uur 

 Plaats: 
De Olm 

 

 
 

 
Jannie van Eyken 

020-4973396 

KOERSBAL 
Iedere donderdag 

van de maand 
9.45-11.45 uur 

 Plaats: 
De Olm 

 

 
 

 
Breggina Rovers 

020-4976016 

SAMEN ETEN 
3e en 4e vrijdag 
van de maand 

17.00-19.00 uur 

 Plaats: 
De Olm 

 

 

 

 
Liesbeth Grolman 

020-4972690 

SJOELEN 
Laatste woensdag 

van de maand 
13.30-15.30 uur 

 Plaats: 
De Olm 

Deze foto van 

https://www.groundreport.com/britains-bingo-numbers-reach-1-9-million/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Rien Kruijt 

06-29555708 

WALKING FOOTBALL 
Iedere dinsdag 
van de maand 
9.30-11.30 uur 

 Plaats: 
Veld vv Zwanenburg 

 

 

 

  
Willem Tavenier 

020-4972209 

 

BUSTOCHTEN 

 

 

 
 

 
Arnoud Hulst 
06-16287873 

 
 
 

EVENEMENTEN 

 

 

BIJZONDERE ACTIVITEITEN 
 

 
 

 
Liesbeth Grolman 

020-4972690 

BEZORGING  

MAANDBLAD 
 

 

 

 
 

 
Kittie van Rooijen 

 
Loes Jansen 

VERJAARDAGS 

KAARTEN 

 

 

  
Rob Mulder 

06-26700567 

 
 

Klaas v.d.Berg 

SENIOREN 

VERVOER 

Alleen tussen 
17.00-18.00 uur 

bellen 
 

Deze foto van 

http://gartic.com.br/outronuno/desenho-jogo/1272082172
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://bouwplaatvanjeeigentruck.wordpress.com/2013/06/09/inspiratie-volkswagenbus-t1-spijlenbus/
https://bouwplaatvanjeeigentruck.wordpress.com/2013/06/09/inspiratie-volkswagenbus-t1-spijlenbus/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Door het grote aantal leden, die 85 jaar of ouder zijn, heeft het bestuur besloten geen fruitmandjes 

meer uit te delen. Al die jarigen krijgen nu een ansichtkaart. Dit jaar komen er weer 50 personen bij 

die hopelijk de leeftijd van 85 jaar bereiken. 

Door ziekte zijn wij nog niet toegekomen van het versturen van de kaarten, maar dat zal zo snel 

mogelijk plaatsvinden. 

Verjaardagen Januari 2020  Verjaardagen Februari 2020 

2-jan 87 C.   Vergouw-Leijen  1-feb 103 G.   Voogel 

6-jan 90 H.J.   Kroon-Meyer  2-feb 87 W.M. van Scheppingen 

7-jan 85 C.P.P. v.d Laan  4-feb 86 G.R.   Oldenburg 

7-jan 84 W.J.E. de Bree  6-feb 89 W.M.   Snijder 

10-jan 84 P.   Ellen  10-feb 88 J.   Fikke-van Keulen 

12-jan 89 G.   Brands-Schouten  10-feb 86 C.S.   Oostwouder-Bosch 

15-jan 91 H.M.   Anspach  13-feb 88 M.A.J.   Frederiks 

16-jan 84 L.J.   Ettema  15-feb 85 J.C.   Nibbering-Loogman 

17-jan 92 J.   Loogman-vd Laan  18-feb 88 A.J. de Goede-Balster 

17-jan 90 E.   Koning-Veltman  21-feb 85 T.H.    Daman-Bernhard 

18-jan 86 H.A.   Meerens-Koetsier  23-feb 85 J. van Beek 

22-jan 87 U.   Enthoven-de Jong  24-feb 91 A.J.   Ligthart-Heddes 

26-jan 86 J.R.   Selders-van Oorschot  25-feb 90 G. de Haas 

28-jan 97 M.A.   Sloot-Sprenkels  27-feb 91 E.   Smit-Visbeen 

29-jan 87 G. van Lent       

29-jan 86 A.E.   Konings-Roozendaal       

31-jan 87 G.   Snijder-van de Kwast       
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Woensdag  12 februari 2020 

Woensdag 11 maart 2020 

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

 

 

 

AANKONDIGING 
 

In de loop van de maand februari zullen er in de eerste zaal van Cultureel 

Centrum De Olm fotopanelen worden opgehangen. Op deze panelen staan 

foto’s van activiteiten van onze Seniorenvereniging van augustus 2019 tot 

heden. 

 

 

Telefoon: 0252 – 672727 

www.oskamreizen.nl                www.klaverjasreizen.nl 

 

http://www.oskamreizen.nl/
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Kerstbingo – 11 december 2019 
 

Zoals gebruikelijk was de prijzentafel bij de 
kerstbingo in cultureel centrum De Olm 
weer rijkelijk gevuld. 

  
 

 

Het gevolg was dan ook, dat er ongeveer 150 
deelnemers verschenen. De dames die de 
inschrijvingen verrichten hadden het er druk 
mee. 
Voorzitter Arnoud Hulst, die de trekking voor zijn 
rekening nam, had in eerste instantie een 
probleem met de geluidsinstallatie. Nadat dit 
probleem was opgelost, kon worden begonnen 
met de bingo. 
Geconcentreerd volgden de deelnemers de 
nummers die afgeroepen werden om te 
controleren of deze op hun briefjes stonden. 
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Het duurde even voordat de eerste bingo viel. 
De spanning liep dan ook enigszins op. Maar 
daarna ging het ook echt los en konden de 
winnaars hun prijzen uitkiezen. Uiteraard pas 
nadat de bingoformulieren door de vrijwilligers 
uitgebreid gecontroleerd waren. 

Als speciale verrassing werden de deelnemers 
aan de bingo nog getrakteerd op patat met een 
kroket. 

Al met al weer een geslaagde bingo middag. 
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Kerstdiner – 20 december 2019 
 

Op vrijdagavond 20 december stonden 
de 15 vrijwilligers klaar om de 80 gasten 
te verwelkomen voor het kerstdiner in 
Cultureel Centrum De Olm. 
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Nadat de zaal en de lobby volgestroomd waren, 
konden de deelnemers zich voorbereiden op het 
overheerlijke eten. 
Op het menu stond:  

• Amuse met Carpaccio 

• Shiitake soep met ossenhaasreepjes 

• Medaillon van wildzwijnbiefstukjes met 
aardappel rösti, rode kool mousseline en 
kastanjepaddestoeljus 

• Crème brûlée met choco mousse. 

 

  

 

  

 

 

De vrijwilligers in de keuken, Moon, Raymond, 
Arno, Hans en Annemiek hadden weer hun best 
gedaan. 
De zaal en lobby waren vooraf helemaal 
ingericht in de gezellige kerstsfeer. Er was 
duidelijk te zien dat de deelnemers volop 
genoten van het eten. 
Uiteraard gaat Samen Eten onder de vlag van 
de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg 
ook dit jaar weer door. Vanaf februari zelfs twee 
keer per maand.  
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Activiteit onder de loep 

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

nemen. Deze keer gaat het over:      KLAVERJASSEN 
Dit is een kaartspel dat gespeeld wordt door vier 
personen in twee paren. De twee schuin 
tegenover elkaar zittende personen vormen een 
team. Het gaat om twee tegen twee. De naam is 
afgeleid van het begrip jas, dat staat voor de 
boer als hoogste troef. Alleen 
de piketkaarten worden gebruikt: de 32 kaarten 
van 7 en hoger, inclusief de azen. De kaarten 
worden kloksgewijs gedeeld, iedere speler 
ontvangt er 8, meestal wordt er 3-2-3 gedeeld. 
Er zijn twee varianten van het spel, Amsterdams 
en Rotterdams. Het belangrijkste verschil is dat 
men bij Amsterdams de partner niet hoeft over 
te troeven als men niet kan bekennen. 

 

 

  
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaartspel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piketkaarten
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Bij de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg 
wordt dit spel iedere dinsdag van 13.30 tot 
16.30 uur gespeeld in Cultureel Centrum De 
Olm. 

Op dit moment zijn er 25 leden, zodat er 
maximaal aan 6 tafels te gelijk gespeeld wordt. 
Indien er onvoldoende spelers zijn om een 
kwartet te vormen dan kan het zijn dat één of 
meerdere spelers een ronde stil zitten. Echter 
dan wordt altijd het spel intensief gevolgd. 

Informatie: Joke Bekkum, tel.: 06-36005641 
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Samen Eten is lekker en gezellig!!! 
 

Beste gasten van Samen Eten. 

Nadat wij een jaar gedraaid hebben, komen wij er achter dat wij niet uitkomen met de 
bijdrage die wij van u vragen voor het eten. 

Wij zijn dan ook genoodzaakt om de prijs te verhogen van € 5,00 naar € 6,50 voor leden en 
van € 7,50 naar € 9,00 voor niet-leden. 

 

Samen Eten is altijd op de 3e en 4e vrijdag van de maand. 

Iedereen mag 1 keer in de maand aanschuiven zodat er nog meer mensen kunnen genieten 
van wat onze koks maken en andere vrijwilligers opdienen. 

Het opgeven voor Samen Eten blijft hetzelfde, dus in De Olm en alleen op de 1ste en 2de 
vrijdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur. 

Menu voor 21 februari: Roti of Indonesisch  

Menu voor 28 februari: Roti of een Stamppot prei 

Opgeven  : 7 en 14 februari  

 

   

 

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
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UITSLAG KERSTKOERSBAL 
1 Tilly Klootsema 381  10 Annie Udo 269 

2 Janny Eijken 352  11 Ciska  Thomasse 251 

3 Alda Belt 348  12 Louis  Piek 250 

4 Hennie Otten 315  13 Wim Buch 249 

 Betty Fontaine 315  14 Jaap Poelgeest 246 

6 Gerda Franken 308  15 Thea Piek 239 

7 Lida Brusselaars 306  16 Jo Fikke 227 

8 Annemarie Boeser 297  16 Tinie Eerdhuizen 227 

9 Tea Hartman 273     

 

Het was een heel gezellige koersbal-ochtend, met heerlijk kerstbrood en koffie. Daarna  de 

uitslag die voor iedereen toch weer heel spannend was. Tenslotte de uitreiking van de beker 

en natuurlijk het bloemetje. Wij kregen allemaal nog een kerstster en na elkaar allemaal hele 

fijne dagen te hebben gewenst, gingen wij tevreden naar huis. 

 

 

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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Ouderen, gebruik de 
ruimere huurtoeslag! 

 
Ouderenbond ANBO: „Het is prachtig dat zo’n 115.000 mensen voor huurtoeslag in aanmerking 
komen. Maar omdat de Belastingdienst mensen daar niet persoonlijk van op de hoogte brengt, 
vissen veel mensen achter het net omdat ze gewoonweg niet weten dat de regeling per 1 januari 
2020 is veranderd”, zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. 

Voorwaarden verruimd 

„Vanaf dit jaar zijn de voorwaarden voor het recht op huurtoeslag verruimd”, legt Den Haan uit. 
„Concreet verdwijnen de harde inkomensgrenzen. Het was tot voor kort zo dat iemand bij 
overschrijding van de maximale grens met één euro geen recht heeft op huurtoeslag. Vanaf dit jaar 
verdwijnt dit schokeffect; ook als je over de huidige grens heen gaat met het inkomen, verlies je niet 
meteen de toeslag. Praktisch gezien verschuift de grens met ongeveer 5.000 euro.” 

"Concreet verdwijnen de harde inkomensgrenzen" 

Volgens de ANBO zijn veel huurders hier niet van op de hoogte en lopen ze daardoor veel geld mis. 
„Het zijn juist de mensen die al lastig de eindjes aan elkaar kunnen knopen die hierdoor gedupeerd 
worden”, meent Den Haan. „Die geen vlees kunnen kopen, niet op vakantie gaan en echt moeten 
beknibbelen op hun uitgaven.” 

Rekenvoorbeeld 

Als voorbeeld noemt Den Haan een alleenstaande AOW’er met een inkomen van 23.000 euro, die 
per maand 600 euro huur en 12 euro servicekosten betaalt. „Vorig jaar had deze bewoner geen recht 
op huurtoeslag omdat het inkomen te hoog is, maar nu heeft hij recht op 171 euro huurtoeslag per 
maand. Alleen weet en beseft hij dat waarschijnlijk niet omdat het niet gecommuniceerd is.” 

"Ze keren pas uit als mensen er om vragen" 

De ANBO roept mensen op zich bij hen te melden. „De medewerkers van onze Belastingservice en 
ons telefoonteam kunnen huurders snel duidelijkheid geven of ze in aanmerking komen voor de 
toeslag en hen helpen bij het aanvragen ervan. Het zou zonde zijn als ze het mislopen omdat de 
Belastingdienst mensen niet actief benadert als ze hiervoor in aanmerking komen. Ze keren pas uit 
als mensen er om vragen. Daarom checken wij voor mensen of ze voor huurtoeslag in aanmerking 
komen en helpen we ze bij de aanvraag. Want daar hebben ze gewoon recht op”, stelt Den Haan. 

Het gaat dus om mensen die door de verruiming van de regels recht op huurtoeslag krijgen. Mensen 
die al vóór 1 januari 2020 recht hebben op huurtoeslag, krijgen vanzelf de juiste toeslag. Den Haan: 
„Maar 115.000 mensen dus niet, en die moeten bereikt worden.” 

Op de website van de Belastingdienst is het mogelijk om een proefberekening te maken om te zien 
of je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Deze kan ook met terugwerkende kracht tot begin dit jaar 
aangevraagd worden. 

MeerWaarde is er voor u 

 

Voor ondersteuning bij die aanvraag kunt u ook terecht bij MeerWaarde PlusPunt Zwanenburg, 
Dennenlaan 115, Zwanenburg.  Inloopspreekuren: maandag van 13:00 tot 16:00 uur, dinsdag en 
donderdag van 9:30 tot 12:30 uur. Op andere dagen/tijden uitsluitend op afspraak. 
Bronvermelding: 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1911498191/opletten-loont-eerder-recht-op-huurtoeslag en  
https://www.anbo.nl/nieuws/anbo-in-actie-om-te-voorkomen-dat-duizenden-ouderen-huurtoeslag-
mislopen 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1911498191/opletten-loont-eerder-recht-op-huurtoeslag
https://www.anbo.nl/nieuws/anbo-in-actie-om-te-voorkomen-dat-duizenden-ouderen-huurtoeslag-mislopen
https://www.anbo.nl/nieuws/anbo-in-actie-om-te-voorkomen-dat-duizenden-ouderen-huurtoeslag-mislopen
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Word 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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 Februari puzzel 2020 
  De letters zijn verwisseld, zet ze in de juiste volgorde  

   Vissen      Kledingstukken     

1  Frole  F    Soku  K 

2  Kenso  S    Taber  B 

3  Zetel  Z    Ponja  J 

4  Barmes  B    Typan  P 

5  Perrak  K    Planio  A 

6  Palmire  L    Brazel  B 

7  Vleeram  M    Grason  S 

8  Vatslip  P    Tuinke  T 

9  Drienase  S    Logerd  G 

10  Piersing  S    Moustuk  K 

11  Leerkam  M    Kraramjes  K 

12  Geurdisvlo  D    Verpolis  S 

13  Falmlozer  Z    Rokkibes  S 

14  Strop  S    Mapya  P 

15  Ruste  S    Moltali  M 

16  Bartot  T    Fantak  K 

17  Vinkist  I    Kroest  K 

18  Sjansovi  A    Orkaan  A 

19  Vogidus  G    Dropstas  S 

20  Sabar  B    Moksing  S 
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