1

FIRST CLASS OCCASIONS
•

Een dagelijks wisselende voorraad

•

Gunstig geprijsd

•

Auto’s afkomstig van eerste eigenaar

•

6 maanden BOVAG garantie.

•

Gegarandeerde kilometerstand.

•

Volledige historie van de auto ter inzage.

•

Zakelijk gebruik, dus veelal complete uitvoeringen.

Bekijk ons volledige aanbod op www.autovoorraad.nl
Ook voor APK keuring, onderhoud en reparatie van uw auto.
Tot ziens op de Lijnderdijk 83, Zwanenburg
Bezoek ook onze showroom: Olmenlaan1, Zwanenburg

Email: info@autovoorraad.nl
Tel: 020-4973274

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

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

WWW.ZEGSTROONATUURSTEEN.NL
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SENIORENVERENIGING ZWANENBURG-HALFWEG
Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel nummer 64618315
Bank: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v. Seniorenvereniging ZWH
Website: www.sv-zwh.nl (met o.a. het maandblad in kleur)
Opgericht 23 november 2015
Schets dorpshuis voorpagina: Heren 5 architecten bv

Maart 2020
Van de redactie:
De ontwikkelingen van ons maandblad gaan nog steeds door. Drukkerij Koopmans heeft het mogelijk
gemaakt om de omslag en een deel van de binnenpagina’s in kleur te drukken. Dit maakt het lezen
nog aantrekkelijker.
Ook deze maand weer veel informatie. Ons oudste lid is 103 jaar geworden, waarvan een verslag.
Een rondgang door het nieuwe dorpshuis en als bijzondere activiteit deze het sjoelen.
Let u vooral ook op de mogelijkheid om uw belastingformulier in te laten vullen.
Ik wens u veel leesplezier.
Henk van Ommeren

Het bestuur:
Arnoud Hulst

Rudi Hogeboom

Voorzitter, Penningmeester

Secretaris

e-mail:
voorzitter.svzwh@gmail.com
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Uitgiftedatum: Maandag 6 april 2020
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Zwanenburg/Halfweg
Instanties/hulpdiensten

Telefoon

Noodgevallen
politie/brandweer/ambulance
Politie algemeen:
Huisartsen:
Med. Centrum Zwanenburg
Bongers Huisartsenpraktijk
C.A.L van der Kluit-Dijken
Huisartsenprak. Heeneman

Instanties

112

020-4079000
0900-1852
0900-1852
023-5698860

020-4975002
06-42557307
020-4976490

Gemeentehuis Halfweg
Gemeentehuis Hoofdorp
Burgerzaken gemeente
Ouderen adviseur
Haarlemmermeer
Dennenlaan 115
1161CM Zwanenburg
Maandag: 13.00-16.00 uur
Dins/Dond: 09.30-12.30 uur
Amstelring Eigen Haard
Dierenambulance
RegioRijder
OV reisinformatie
Belastingtelefoon
ANWB alarmcentrale
Slachtofferhulp Nederland
Kerken:
Protestantse kerk H/ZW
Parochie Onze Lieve Vr.
Sint-Jacobus de Meerdere
St Augustinus Kerk Vijfh.

0900-4050700

06-12284665
06-13644215
06-43544839

Waterleiding PWN
Storing Gas-Elektra
Afvalbedrijf Meerlanden
Ziggo service lijn

0900-8844
020-4489600
020-4975080
020-4489600
020-4974593

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

Tandartsen:
Tandartsenpraktijk Gouw
J.A. de Kinder
Tandarts Halfweg Niv Dent

023-2242322
020-4971111

020-4972377
020-4973346
020-6592252

Fysiotherapie:
Fysiotherapie Lindenlaan
Evolution Fysiotherapie
Fysiotherapie Elsenkade
Amstelring Wijkzorg
Wijkteam Zwanenburg-Centr
Wijkteam Zwanenburg West
Wijkteam De Dijken
Bloedafname Atalmedial
Hoofddorp

Telefoon

020-4975444
0900-0245
0900-9343
0900-9292
0800-0543
088-2692888
0900-0101
020-4977303
020-4977069
023-5327780
06-12383288
0800-9009
023-7517200
0900-1884

088-0037735

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER
ZWANENBURGERDIJK 459
1161 NW ZWANENBURG
TELEFOON: 020 - 4975213

KWALITEIT KOOP JE OP DE
ZWANENBURGERDIJK
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Wat een feest om op visite te gaan bij mevrouw Gré
Voogel, die op 6 februari 103 jaar werd.
Ik dacht nog, wat is het fijn om zo oud te worden.
Na de bezichtiging van het nieuwe Dorpshuis, zijn we
positief over wat we gezien hebben. Maar het is nog
steeds onzeker wanneer wij er gebruik van kunnen
maken.

Vergeet u niet op woensdag 18 maart houden
wij onze jaarvergadering in Olm om 13.30 uur.

De laatste maand zijn ook bestuursleden ziek geweest en realiseerde ik me dat onze vereniging wel
op een smalle basis bestuurd wordt.
Als voorzitter heb ik altijd gezegd dat ik op mijn 80ste stop met besturen. Ik heb nu nog 5 jaar en dan is
het wel gebeurd.
Waar ik naar opzoek ben, is iemand die mee wil kijken via zijn eigen computer in de financiën en het
wel en wee van de vereniging. Misschien dat deze uiteindelijk als hij of zij het leuk vindt ook het stokje
over wil nemen.
Toen ik voorzitter werd was ik 70 jaar, het zou fijn zijn als iemand zich aanmeldt in deze leeftijd of
misschien iets jonger.
De tijd die men er nu aan zal moeten besteden is misschien 1 uur in de maand.
En het is zoals ik van het begin af aan heb gezegd: Het blijft vrijwilligerswerk. Niks moet, het kan niet
zo zijn dat je je vakanties moeten plannen naar de vereniging, daarvoor zijn we niet met pensioen
gegaan.
Denkt u, het is wel wat voor mij, of wilt u er meer over weten, bel met Arnoud Hulst tel: 06 16287873
en spreek af zonder enige verplichting. Misschien komt uit het gesprek ook wel naar voren dat u een
ander weet voor de vereniging.

Arnoud Hulst

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
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Lees mee met Evelien

Het succes van zeven zussen
Als je als lezer nog nooit van de serie van De zeven zussen hebt gehoord, dan heb je de afgelopen
twee jaar onder een steen liggen lezen! Want, of je wil of niet, overal duiken deze zussen op. De
Engelse schrijfster Lucinda Riley presteerde het om zowel in 2018 als in 2019 het meest verkochte
boek te mogen afleveren. Ik heb geen cijfers maar het zou me niets verbazen als het in deze jaren
ook bij de meest uitgeleende boeken in de Nederlandse bibliotheken staat.

Lucinda Riley @Xander Uitgevers B.V
Er zijn inmiddels vijf boeken in deze serie verschenen en deel zes is begin februari 2020 uitgekomen.
Fans in binnen- en buitenland keken hier al een tijd reikhalzend naar uit en de boeken zullen wel weer
niet aan te slepen zijn. Ook de wachtlijst in de bibliotheken voor dit zesde deel is inmiddels al niet
meer te overzien. Waarom zijn deze boeken zo populair? Over een hype kunnen we nu toch al niet
meer spreken, het duurt al twee jaar en nog wil iedereen deze boeken lezen.
De serie gaat over, de titel van het eerste boek zegt het al, zeven zussen. Zij zijn allemaal
geadopteerd door Pa Salt. Als hij op een mysterieuze manier de dood vindt, komen zijn geadopteerde
dochters bij elkaar in het ouderlijk huis. Vandaar uit gaat iedere zus op zoek naar haar eigen roots die
hen over de hele wereld zal voeren. Ze vinden ook nog een verdwenen zus, de zevende. Gaan ze
allemaal achter hun eigen identiteit komen?

De fans geven aan dat het een verslavende serie is. Het zal ze dan ook goed doen om te weten dat
er na deel zes nog een zevende deel gaat komen. Lucinda Riley is dit momenteel aan het schrijven.
Wat leuk is om te benoemen dat in de boeken veel historische gebeurtenissen in de verhalen zijn
opgenomen. Dat geeft veel herkenning. Ook las ik al een uiteenzetting van een lezer die de boeken
vergeleek met de mythe van de Plejaden. Dat is niet zo gek want de sterrengroep Plejaden zijn
vernoemd naar zeven zussen uit de Griekse mythologie. En diezelfde lezer maakte ook nog
vergelijkingen met de zeven deugden, de zeven hoofdzonden, de zeven schoonheden en zo kan ik
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nog wel even doorgaan. Iedereen ziet er in wat ze er in willen zien. En dat is prima. Helaas behoor ik
tot het groepje zeer kritische lezers die er alleen maar een marketing - en verkoop truc van de
uitgeverij in kan vinden maar laat u dat vooral niet tegenhouden deze serie te lezen. Een
waarschuwing vooraf: als u het bij de bibliotheek wilt lenen, de wachtlijsten, ook voor de eerste delen,
zijn behoorlijk lang!
Voor de geïnteresseerden, op Hebban.nl is inmiddels een hele subcultuur ontstaan rondom De zeven
zussen. Er is een Zeven Zussen-café waarin de lezers hun ervaringen delen, er is een challenge
waarin lezers mee kunnen doen de zes boeken allemaal te lezen en er zijn verschillende blogs te
vinden waarin stil gestaan wordt bij het fenomeen van De Zeven zussen, zoals die van Cindy de Rijk:
Passie voor letteren. U ziet, deze boeken houden heel wat lezers in hun ban en het is alleen al
interessant om te lezen waarom dat is.
Lucinda Riley schreef overigens ook nog andere boeken die los staan van De zeven zussen. Dus als
u het nog niet aandurft om aan deze serie te beginnen dan zijn er ook nog titels als De olijfboom, Het
Italiaanse meisje, De lavendeltuin, Het meisje op de rots, De orchideeëntuin en De vlinderkamer
(verschijnt in april 2020)
Ik wens u weer veel leesplezier en graag tot een volgende keer!

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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Samen Eten is lekker en gezellig!!!
Beste gasten van Samen Eten,
Nadat wij een jaar gedraaid hebben, kwamen wij er achter dat wij niet uitkwamen met de
bijdrage die wij van u vragen voor het eten.
Wij zijn dan ook genoodzaakt geweest om de prijs vanaf 1 februari 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.

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

Wijkteam indeling
Zwanenburg Centrum

Adres

Telefoon

Verzorgingsgebied

Dennenlaan 114

06-12284665

Kerkhoflaan t/m Domineeslaan

06-13644215

Domineeslaan t/m Heining

06-43544839

Kerkhoflaan t/m Lijnderdijk

zwanenburgcentrum@amstelringwijkzorg.nl
Zwanenburg West

Dennenlaan 114

zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl
De Dijken

Dennenlaan 118

dedijken@amstelringwijkzorg.nl
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Busreis woendag15 april: Breierij en Tingieterij
Vertrek De Olm
Thuiskomst
Prijs
Opgeven

:
:
:
:

08.45 uur
18.15 uur
€ 55,00 p.p.
Willem Tavenier
Tel: 020-4972209

Breierij en Tingieterij De Breierij in Beneden-Leeuwen is een
familiebedrijf waar het ambacht breien nog steeds met trots
en passie wordt bedreven. De Breierij produceert veel kleding
en stelt daarnaast haar bedrijf open voor groepsbezoeken.
Daarbij organiseren ze een modeshow. Een aantal dames of
heren uit uw groep worden uitgenodigd hieraan deel te
nemen en worden aangekleed met artikelen die ook
verkrijgbaar zijn in de fabriekswinkel. De ontvangst, het
welkomstwoord en de uitleg krijgt u allen gezamenlijk terwijl u
geniet van twee kopjes koffie of thee met gebak. Hierna volgt
de modeshow en een rondleiding in groepjes door de Breierij.
Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid door de Breierij
gemaakte producten te kopen.
Tegen lunchtijd rijdt de chauffeur naar
restaurant Moeke Mooren in Appeltern voor
een Schnitzel-diner. De middaguren staan
in het teken van een bezoek aan de
tingieterij van Martijn van Zon in Alphen. Hij
vertelt u graag over het product en de vele
mogelijkheden die tin biedt. U wordt
ontvangen met een kop koffie en een
koekje, waarna u meegaat naar de
werkplaats. Daar wordt het echte
vakmanschap gedemonstreerd. De
tingieterij laat u zien hoe een product
ontstaat door gieten, forceren en polijsten.

We gaan bij voldoende belangstelling, met een
bus nog een keer op maandag 20 april dus geef
u snel op,
want vol=vol.
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Jeu de boules bij de seniorenvereniging.
De plannen zijn in een ver gevorderd stadium, wij gaan samen met de Dagopvang van het
Bejaardenhuis 2 jeu de boules banen realiseren. Deze banen komen aan de achterkant van het
bejaardenhuis en zijn afgesloten zodat ongenode gasten u niet kunnen storen bij het boulen. Leden
kunnen gratis gebruik maken van de banen.
Wij denken met de aanleg van de banen te beginnen in maart/april.
Wij horen graag of er belangstelling is onder onze leden en vragen contact op te nemen met Arnoud
Hulst Mobil: 0616287873

Een valentijnstaart voor de senioren
Jaarlijks brengt de politieke partij D66 een taart
naar een groep vrijwilligers. Dit is al een traditie
van 20 jaar oud.
Deze keer was deze heerlijke taart voor
vertegenwoordigers van de diverse activiteiten,
die op 14 februari in vergadering waren in
Cultureel Centrum De Olm. Regio bestuurder
Raymond van Haeften, die toevallig zelf ook
vrijwilliger is van onze vereniging overhandigde
en sneed de taart aan met voorzitter Arnoud
Hulst.

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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Woensdag 11 maart 2020
Woensdag 8 april 2020 - Paasbingo
In De Olm, zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur.

Bustochten op woensdag zijn zeer in trek dus kunnen wij helaas niet altijd op
woensdag. Wij hebben een mooie reis op maandag 22 juni, kosten € 60,00 p.p.
we krijgen koffie met gebak en een diner met rollade.
Verder brengen wij een bezoek aan boerin Agnes, u weet wel, van boer zoekt
vrouw/man.
Bijzonderheden over deze reis in ons volgende blad.
De volgende busreizen zijn op woensdag 7 oktober en op woensdag 16 december

APOLLO DAMESMODE
Kerkhoflaan 46, 1161 JD Zwanenburg
Telefoon: 020 – 497 5453
Openingstijden:
Maandag van 13.00 t/m 18.00 uur
donderdag t/m zaterdag
van 11.00 uur tot 18.00 uur
Op dinsdag en woensdag zijn wij gesloten
Wij zijn ook nog steeds actief als stomerij
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JAARVERGADERING
Agenda jaarvergadering seniorenvereniging ZWH
Datum: Woensdag 18 maart 2020
Aanvang: 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur)
Locatie: “De Olm” Olmenlaan te Zwanenburg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Opening en welkomstwoord door de voorzitter
Mededelingen door de voorzitter
Ingekomen stukken
Notulen jaarvergadering 25 april 2019
Goedkeuring notulen door de vergadering
Jaarverslag 2019 van de secretaris
Financieel verslag penningmeester met toelichting op dit verslag
Verslag kascontrole-commissie
Benoeming kascontrole commissie
Begroting 2020
Pauze
Bestuursverkiezingen
Aftreden niet herkiesbaar dhr J.v.d. Lugt, verkiesbaar mevr B. Rovers, dhr H. Vosterman
Voorstel installeren algemeen bestuur
Vooruitblik 2020 door de voorzitter
Rondvraag
Sluiting

De jaarstukken liggen vanaf 13.00 uur ter inzage in de vergaderruimte. Wij hopen net als vorig jaar,
op een grote opkomst en hebben dan ook een grotere zaal in “De Olm”, gehuurd.

* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer
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Wat gebeurde er in februari 2020
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.
Maandag 20 januari
Het NHNieuws meldt dat Zwanenburgse
pleegouders via crowdfunding proberen geld in
te zamelen voor een aangepaste bus. Hun
pleegkind is een gehandicapt kind door een
herseninfarct. Tot overmaat van ramp blijkt bij de
pleegvader MS te zijn geconstateerd. Om nog
iets te kunnen ondernemen is een aangepaste
bus nodig.
Vrijdag 24 januari
Het is in deze periode zes jaar geleden dat
Zwanenburg massaal in actie kwam voor het
behoud van Eigen Haard. De acties hadden
uiteindelijk een goed gevolg en inmiddels is al
geruime tijd het woonzorgcentrum weer volledig
in gebruik

Foto: Politie

In de loop van de avond krijgt een auto in de
Wilgenlaan bij de hoek van de Dennenlaan een
boete van 103 euro. De reden is dat de auto te
dicht bij de kruising staat. Op Facebook veel
kritiek omdat er helemaal geen sprake is van
een gevaarlijke situatie.

Foto: PR Facebook

Zondag 26 januari
Naar vandaag bekend wordt heeft de politie
begin deze week twee verdachten uit
Zwanenburg aangehouden voor de dood van de
17-jarige Amsterdamse jongen, Mohamed
Bouchikhi. De jongen kwam twee jaar geleden
op 17-jarige leeftijd om het leven bij een
schietpartij in het buurthuis waar hij stage liep.
Hij werd per ongeluk onder vuur genomen in het
buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg en
overleed aan zijn verwondingen. De verdachten
zijn een al eerder aangehouden 26-jarige man
en een 26-jarige vrouw beiden uit Zwanenburg.

Dinsdag 28 januari
Volgens burgemeester Marianne Schuurmans
rijden er te weinig politiewagens door de
Haarlemmermeer. Dit komt omdat er een tekort
aan agenten is. Helaas zullen de bewoners
daardoor minder politie in de wijk zien. Wel zal
het volgens haar niet ten koste gaan van de
veiligheid.
Woensdag 29 januari
Wijkagent Arjan heeft vandaag een gesprek
gehad met een inwoner, die recent een slot heeft
laten vervangen. Via internet huurde hij een
slotenmaker in die wel een hele hoge prijs
rekende. Volgens Arjan liet dit bedrijf een spoor
van oplichting achter. Volgens hem moet men
altijd vooraf een goede prijsafspraak maken.
De bewoners van de Osdorperweg zijn volgens
AT5 klaar met het sluipverkeer. Als het druk is
op de A9 is het voor veel automobilisten een
alternatieve route. Bovendien wordt er volgens
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de bewoners veel te hard gereden: “Het wachten
is op dodelijke slachtoffers”.

Maandag 3 februari
Aan de noordzijde van het Dr. Baumannplein
wordt vandaag de eerste paal geslagen voor de
noordelijke kant van de duiker van de
Polanenkade. Voor deze activiteiten moet het
verkeer enige tijd stilgelegd worden.

Foto: AT5

De treinen tussen Amsterdam en Haarlem
moeten vanmiddag stapvoets rijden. Een
spoorloper ter hoogte van Halfweg veroorzaakt
een heel gevaarlijke situatie.

Foto: PR Facebook

Donderdag 30 januari
In Woonzorgcentrum Eigen Haard vierde
afgelopen dinsdag Aleid Vermeesch haar 100ste
verjaardag. Burgemeester Marianne
Schuurmans komt haar vandaag alsnog
feliciteren met haar verjaardag.

Er is veel discussie over de gedeeltelijke
afsluiting van de Zwanenburgerdijk. Inmiddels
zijn de werkzaamheden begonnen aan het stuk
tussen de Domineeslaan en de Kerkhoflaan. De
verkeerschaos is hierdoor erg groot. Veel
verkeer probeert via sluipwegen en door tegen
de verkeersrichting in te rijden op hun
bestemming te komen. De politie en handhaving
controleren frequent op de dijk zelf en delen daar
regelmatig fikse boetes uit.

Foto: PR Facebook

De hele wereld houdt zijn adem in vanwege de
uitbraak van het coronavirus in China. Inmiddels
zijn er besmettingen geconstateerd over de
gehele wereld. De wereldgezondheid organisatie
beschouwd het sinds vandaag als een medische
noodsituatie. In Nederland zijn er nog geen
besmettingen geconstateerd. In China zijn er
inmiddels al ruim 200 personen overleden door
dit virus.

Dinsdag 4 februari
De politie meldt een doorbraak in wat de
kettingmoord in Zwanenburg wordt genoemd.
Op 27 april 1999 werd er een met kettingen
vastgebonden man in de Ringvaart vlakbij het
Rottepolderplein aangetroffen. De man had
geruime tijd in het water gelegen. Naar nu blijkt
uit DNA onderzoek, gaat het om een 55-jarige
man van Turkse afkomst.

Zaterdag 1 februari
Het Haarlems Dagblad meldt dat er in de
gemeente Haarlemmermeer een mogelijkheid
komt om een referendum te houden. Dit gaat
alleen over zaken waar de gemeenteraad nog
geen beslissing over heeft genomen. In eerste
instantie zijn daar ongeveer 450 handtekeningen
voor nodig. Om het referendum definitief te
houden zijn circa 7000 handtekeningen nodig.

Volgens het projectteam van de NieuweN200
zijn er afgelopen nacht aan de Amsterdamsestraatweg maar liefst 52 vers geplante struikjes,
die langs het geluidscherm stonden, gestolen.
Net op het moment dat het rode wegdek klaar en
weer in gebruik genomen was. Er is aangifte van
diefstal gedaan bij de politie.
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Zaterdag 8 februari
De brandweer Halfweg/Zwanenburg bereid zich
goed voor op de storm Ciara die morgen voor
problemen kan gaan zorgen. Bij een zaagtraining wordt alle gereedschap goed nagekeken
en geslepen. De brandweer is daarmee klaar
voor het geweld van morgen.

Foto: De NieuwN200

Donderdag 6 februari
Even is er paniek in de Wilhelminalaan. Er lijkt
sprake te zijn van een grote uitslaande brand.
Gelukkig is de brandweer al ter plaatste. Dit is
logisch, want het gaat om een brandweeroefening op het terrein van garage Geluk.

Foto: Brandweer

De Voetbalbond besluit vandaag dat het totale
voetbalprogramma voor zondag afgelast wordt
vanwege de verwachte zware storm. Dit geldt
niet alleen voor het amateurvoetbal maar ook
voor het professionele voetbal. Ook worden er
vandaag andere activiteiten voor morgen
afgelast.
Zondag 9 februari
De storm Ciara is losgebarsten. Overal verzorgt
het veel overlast en schade. In onze omgeving
lijkt het mee te vallen. De hulpdiensten hoeven in
Zwanenburg/Halfweg geen enkele keer uit te
rukken. In de omgeving is er vooral veel schade
in Lijnden, wat hier toch vlak bij ligt. Veel
vliegtuigen hebben moeite bij het landen. Ook
worden er veel vluchten afgelast.

Foto: PR Facebook
Het oudste lid van onze vereniging, Gré Voogel
viert vandaag in Eigen Haard haar 103de
verjaardag. Zij krijgt onder andere bezoek van de
burgemeester Marianne Schuurman en de
voorzitter van onze vereniging Arnoud Hulst (zie
verslag elders in dit blad).
Vrijdag 7 februari
Maar liefst vier personeelsleden van Albert Heijn
Zwanenburg vieren hun 12 ½-jarige jubileum in
dienst van deze supermarkt. Dat betekent
etentjes en cadeautjes uitpakken, dus feest.

Foto: De Telegraaf

Ondank de zware storm is het feest bij de
handbalvereniging VOS. Iedereen wordt via de
app opgeroepen om naar het terrein bij de
Bataaf te komen. Daar blijkt dat de vereniging
een bedrage heeft gekregen van maar liefst
10.000 euro van de Vriendenloterij. Uiteraard
reden voor een foto, een traktatie en uiteraard
feest.

Foto: PR Facebook
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Leerlingen uit groep 5 en 6 van de basisschool
Jong Geleerd krijgen de komende vijf weken
muziekles. Zij gaan in de periode leren om op
een blaas instrument te spelen. Een en ander in
samenwerking met de muziekvereniging Eensgezindheid.

Foto: PR Facebook
Foto: PR Facebook

Maandag 10 februari
Vandaag is er nog een restje van de storm. Daar
waar de hulpdiensten gisteren in onze omgeving
niet uit hoefden te rukken, is het vanochtend wel
raak door stormschade op de Zwanenburgerdijk.

Zondag 16 februari
Op nieuw is er sprake van storm in Nederland en
opvallend genoeg weer in het weekend. Deze
keer heet de storm Dennis. Gelukkig is deze iets
minder krachtig en veroorzaakt dus ook minder
schade.

Woensdag 12 februari
Het tweede deel van de liggers van de
Boezembruggen is vannacht geplaatst. Hierbij zit
ook het langste deel van maar liefst 47 meter
lengte.

Woensdag 19 februari
Groen Links vraagt in de gemeenteraad
aandacht voor de verwachte drukte in Hoofddorp
maar vooral Halfweg tijdens het Formule 1
weekend begin mei. Inmiddels is duidelijk dat
van vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei de
spoorwegovergang in Halfweg geheel zal
worden afgesloten. Er moeten zoveel treinen
langs dat het niet mogelijk is om de overgang te
passeren.
Donderdag 20 februari
Dan is de weg van het Dr. Baumannplein aan de
zuidzijde opgeknapt en keurig geasfalteerd en
dan wordt deze voor de zoveelste keer weer
opgebroken. Deze keer schijnt het te gaan om
problemen met het compleet nieuw aangelegde
riool.

Vrijdag 14 februari
Tijdens een bijeenkomst van vertegenwoordigers
van activiteiten van onze vereniging, komt D66
een valentijnstaart langsbrengen (zie elders in
deze editie).
Ook bij Eigen Haard wordt er aandacht besteed
aan Valentijn. Er wordt een diner voor bewoners
en buurtbewoners georganiseerd met een
muzikale omlijsting van Dick Marcus.

Foto: PR Facebook – Eigen Haard

Foto: PR Facebook
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Vrijdag 21 februari
Grote schrik bij de Lidl. Tussen de bananen uit
Costa Rica vindt een medewerker een
Huntsman spider. Dit is een giftige spin met
poten van 15 centimeter. Heel alert vangt de
medewerker de spin met behulp van een
theeglas. De Dierenambulance brengt
vervolgens de spin naar het Reptielenhuis in de
Iepenlaan.

In het HCNieuws een uitgebreid interview met
Hein Buijs als conservator van zijn eigen
Historisch Museum. Dagelijks is deze amateur
historicus bezig in een loods bij zijn huis, met
datgene wat hem zeer interesseert: Het
verzamelen van historisch gegevens uit onze
omgeving.

Foto: HCNieuws – Trudy Witteman

Dinsdag 25 februari
Inwoners die vandaag van Halfweg naar
Zwanenburg willen gaan, worden geconfronteerd
met een open wegdek op de kruising van de
Zwanenburgerdijk/Dennenlaan. Dit veroorzaakt
heel veel vertraging. Toch wordt het verkeer met
hulp van verkeersregelaars in goede banen
geleid.

Foto: Dierenambulance De Ronde Venen

Zaterdag 22 februari
Veel bewoners schrikken vandaag van de
aanslag van gemeentelijke belastingen die
vandaag in de bus valt. Verhogingen van de
WOZ waarde met tienduizenden euro’s zijn geen
uitzondering. Allemaal mede het gevolg van de
bijna waanzin te noemen, stijging van de
huizenprijzen.

Het projectteam van de NieuwN200 meldt dat de
N200 van 28 februari in de avond tot en met 2
maart in de ochtend dicht is tussen de Oranje
Nassaustraat in Halfweg en Amsterdam. Op 1
maart is de weg in beide richtingen dicht. Ook
wordt er gemeld, dat van vrijdag 6 maart tot en
met zondag 8 maart deze weg afgesloten zal
worden. Verwacht wordt dat dit vooral op vrijdag
ernstige verkeershinder zal gaan veroorzaken.

Zondag 23 februari
Voor de vierde keer in twee weken tijd hebben
wij te maken met een storm die over het land
raast. Hiermee is dit al een van de meest
stormachtige februari maanden in de recente
geschiedenis. Gelukkig valt het in deze
omgeving mee, maar hebben vooral Zeeland en
Zuid-Holland last van deze storm.
Maandag 24 februari
Een zeer grote brand in een loods aan de
Boesingheliede is vanavond goed te zien vanuit
Zwanenburg. De vlammen slaan hoog boven het
dak uit. Gelukkig staat de wind niet in de richting
van Zwanenburg, zodat er in het dorp geen last
is van de rook.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

In de volgende editie meer informatie
over wat er deze maand nog gebeurd
is.
Foto: HD – Michel van de Bergen
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MEVROUW GRÉ VOOGEL 103 JAAR
OUDSTE INWOONSTER VAN GEMEENTE HAARLEMMERMEER
Het oudste lid van onze Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg, mevrouw Gré Voogel is afgelopen
6 februari 103 jaar geworden. Daarmee is zij tevens de oudste inwoonster van de gemeente
Haarlemmermeer. Ter gelegenheid van haar verjaardag kreeg zij diverse mensen op bezoek. Als
eerste in de ochtend verscheen burgemeester Marianne Schuurmans om haar felicitaties over te
brengen. Korte tijd later kwam ook de voorzitter van de Seniorenvereniging, Arnoud Hulst met een
fruitmand. De feestelijkheden werden vooral op de zondag daarna gevierd met een etentje in het
Gemaal in Halfweg.

Gré Voogel is sinds mei vorig jaar lid geworden van de vereniging, toen zij in Eigen Haard kwam
wonen. Vooral geniet zij bijzonder van de busreizen en de grote feesten. Zij is nog vitaal genoeg en
wil zoals zij zelf zegt nog wel 10 jaar mee.

Foto: PR Facebook-Eigen Haard
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HET NIEUWE DORPSHUIS
Het nieuwe dorpshuis begint al aardig vorm te krijgen. Dat moet ook wel, want in maart gaat de
verhuizing vanuit De Olm al plaatsvinden. In april gaan de activiteiten daar plaatsvinden en op 16
mei 2020 zal het dorpshuis officieel in gebruik genomen worden. Op maandag 3 februari kregen
een aantal vaste gebruikers, waaronder de voorzitter van onze Seniorenvereniging, Arnoud
Hulst, een rondleiding om een indruk te krijgen van de beschikbare ruimten.

Linksboven op de foto, is de centrale toegang van bovenaf gezien, aan de achterzijde van het pand.
Hier bevindt zich de trap naar de ruimten op de bovenverdieping. Voor de mensen die minder goed
ter been zijn is er een ruime lift in de centrale hal. De bar in de centrale hal is imposant te noemen.
Hier is een ruimte voor activiteiten voor 100 tot 150 mensen. De ruimte kan ook in kleinere ruimten
ingedeeld worden (foto’s rechtsboven en -onder). Aansluitend op de centrale hal is de ingang van de
bibliotheek, de biljartkamer en de grote keuken (zie foto op volgende pagina). Boven de bar bevindt
zich een vide, vanwaar men goed uitzicht over de centrale hal heeft. Op de begane grond is ook de
grote sporthal en alle kleed- en sanitaire voorzieningen. Deze hal is ruim twee keer zo groot als de
huidige sportzaal in de Olm (zie foto’s volgende pagina).
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Op de foto’s hierboven en hiernaast zijn de drie
ruimten te zien op de bovenverdieping waarin
activiteiten kunnen plaatsvinden. De ruimte links
kan ook nog in tweeën gedeeld worden.
Al met al was voorzitter Arnoud Hulst tevreden
over de beschikbare ruimten. Hij zag voldoende
mogelijkheid om al onze activiteiten op een
prettige manier te kunnen organiseren. Dat
geldt uiteraard ook voor de grotere feesten.
Inmiddels is duidelijk dat de sleutel van het
pand op 30 maart beschikbaar is. In de twee
weken daarna zal de verhuizing plaatsvinden.
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E-mail: deolm@hetnet.nl
K.v.K. Amsterdam 41222256
Rabobank, Zwanenburg
Rek.nr. NL85RABO
0324605048

Stichting Cultureel Centrum
“Zwanenburg-Halfweg”

Zwanenburg, februari 2020
Betreft: Verhuizing
Geachte gebruiker van De Olm,
Eindelijk, het is zover, het moment waar U en veel Zwanenburgers en Halfweggers naar uit hebben
gekeken. 30 maart krijgen we de sleutel van het nieuwe Dorpshuis. We starten dan met de inrichting
van en de verhuizing naar het nieuwe Dorpshuis.
De verhuizing gaat in fases en zal met name in De Olm een rommelige periode met zich mee
brengen. De inschatting is dat dit twee weken gaat duren. Een speciaal verhuisteam bestaande uit
Ron Metz en Andre van Warmerdam heeft de verhuizing voorbereid, afspraken met verhuizers en
velen van U gemaakt. Zij zullen ook de dagelijkse leiding hebben over de verhuizing. Gelukkig
hebben zich al een aantal vrijwilligers gemeld die bij de verhuizing willen helpen. Bijgevoegd vindt U
een door Ron opgesteld document met een aantal “verhuisregels”.
Vanaf 14 april zijn we verhuisd en zullen alle activiteiten in het nieuwe Dorpshuis gaan plaatsvinden.
Met enige weemoed trekken we de deuren van De Olm achter ons dicht. (Het gebouw gaat gesloopt
worden). Maar we staan ook te trappelen om ons nieuw Dorpshuis in gebruik te nemen. Een nieuw
gebouw, maar wel met de voor ons vertrouwde gezichten die U zullen ontvangen. Andre en zijn team
staan te popelen om te beginnen.
Ons telefoonnummer blijft hetzelfde 020-4974097.
Het adres verandert uiteraard wel, het wordt:
Dorpshuis Zwanenburg Halfweg
Dennenlaan 133a
1161 CN Zwanenburg
We wensen U en uw leden, cursisten of deelnemers een prettige tijd toe in ons nieuwe Dorpshuis.
Wij zullen er alles aan doen om dat tot een succes te maken.
Wim Hut, Voorzitter van de Stichting Zwanenburg-Halfweg

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl

www.klaverjasreizen.nl
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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:

SJOELEN

Sjoelen is een Nederlands gezelschapsspel en
sport, waarbij de spelers in drie beurten 30
schijven door vier kleine gleufjes op het einde
van de plank moeten schuiven.
De eerste keer wordt met alle schijven
geschoven, de tweede en de derde keer met de
schijven die nog niet in een vakje beland zijn.
De schijven krijgen het aantal punten van het
vak waar ze in terechtgekomen zijn (v.l.n.r. 2-34-1). Als men in elk vak achter de opening een
steen heeft zitten, dan is die combinatie geen 10
maar 20 punten waard.
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Voor het bepalen of een steen wel of niet in een
van de vier vakken is gelden officiële regels,
aangezien sjoelen een erkende sport is. De
juiste regel is dat de steen in zijn geheel onder
of voorbij de opening moet liggen.
Vaak wordt in huiselijke kringen gehanteerd: het
schuiven met een vinger of ander voorwerp
langs de poorten en wanneer de steen bij die
beweging de poort inschuift telt deze mee,
schuift de steen weer naar buiten, telt deze niet
mee.

Een steen die tijdens het spel schuin of geheel
op een andere steen terechtkomt, wordt bok
genoemd en mag in dezelfde beurt officieel niet
opnieuw gespeeld worden. Dat geldt ook voor
een steen die vanuit het middengedeelte of
vanuit de vier vakken abusievelijk buiten de bak
terecht is gekomen. Buiten officiële wedstrijden
wordt hier vaak van afgeweken.
Halverwege het spel is er uiteraard tijd voor een
drankje. Deze keer kregen beide organisatoren
een kleine attentie voor hun activiteiten.
(Bron: Wiklepedia)
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Resultaten van 29 januari 2020
Mw. Ria de Roode

644

Mw. Joke van Bekkum

577

Dhr. Piet Kopper

635

Mw. Cisca Thomassen

564

Mw. Lida Brusselers

615

Mw. Gerda Franken

560

Mw. Hennie Moes

613

Mw. Annemarie Boeser

546

Mw. Riet v.d. Linden

610

Mw. Thea Hartman

542

Mw. Nel van Kooten

597

Mw. Betty Fontaine

531

Mw. Hennie Otten

590

Mw. Tiny Eerdhuizen

500

Mw. Elly Luke

583

Mw. Annie Droog

473
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SENIORENVERENIGING ZWANENBURG-HALFWEG
VERENIGINGSACTIVITEITEN
BINGO
2e woensdag
van de maand
vanaf 13.00 uur
Deze foto van

Tiny Hulst
06-54693813

Plaats:
De Olm
CREA HOBBY CLUB
1e en 3e maandag
van de maand
13.00-15.00 uur

Rie van Soest
020-4975972

Plaats:
De Olm
KLAVERJASSEN
Iedere dinsdag
van de maand
13.30-16.30 uur

Joke van Bekkum
06-36005641

Plaats:
De Olm
KOERSBAL
Iedere donderdag
van de maand
9.45-11.15 uur

Jannie van Eyken
020-4973396

Plaats:
De Olm
SAMEN ETEN
3e en 4e vrijdag
van de maand
17.00-19.00 uur

Breggina Rovers
020-4976016

Plaats:
De Olm
SJOELEN
Laatste woensdag
van de maand
13.30-15.30 uur

Liesbeth Grolman
020-4972690
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Plaats:
De Olm

WALKING FOOTBALL
Iedere dinsdag
van de maand
9.30-11.30 uur
Rien Kruijt
06-29555708

Plaats:
Veld vv Zwanenburg

BUSTOCHTEN

Willem Tavenier
020-4972209

EVENEMENTEN

Arnoud Hulst
06-16287873

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
BEZORGING
MAANDBLAD
Deze foto van

Liesbeth
Grolman
020-4972690

VERJAARDAG
KAARTEN

Kittie van Rooijen

Loes Jansen

SENIOREN
VERVOER

Klaas v.d.Berg

Rob Mulder
06-26700567
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Alleen tussen
17.00-18.00
uur bellen

Op 23

april 2020 kunt U bij ons Uw aangifte inkomstenbelasting laten invullen.

U kunt hiervoor een afspraak maken met Linda van der Zanden op maandag 9 en 16 maart van
10.30 tot 11.30 uur, telefoonnummer 0621808111
Om in aanmerking te komen voor gratis invullen van Uw inkomstenbelasting door de
vrijwilligers van de Seniorenvereniging Zwanenburg/Halfweg mag uw inkomen niet hoger zijn
dan: €34.300 per persoon en het vermogen is niet hoger is dan €30.360 per
persoon.
Voor het doen van de aangifte hebben wij het volgende nodig:
Brief van de Belastingdienst
Alle jaaropgaven van Uw inkomen
Alle jaaropgaven van alle bankrekeningen (spaar- / betaal- en eventueel
beleggingsrekeningen)
Alle rekeningen voor aftrekposten zoals ziektekosten
en giften.
Eigen woning de WOZ waarde en hypotheekgegevens
Brief met machtigingscode van de Belastingdienst.
Helaas kunnen wij U niet helpen zonder machtigingscode. Deze kunt U aanvragen bij de
Belastingdienst telefoon 088-1236555. Dit vraagt u aan voor 2019 per persoon. Dan wordt hij
binnen 5 werkdagen toegestuurd. Het kan dus ruim een week duren voor U hem in huis hebt.
Uw invullers:
Linda van der Zanden en Rudi Hogeboom
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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.

Verjaardagen maart 2020
2-maart 88 A.J.
3-maart 86 M
5-maart 90 W

Leeman

6-maart 86 J
7-maart 95 F.

Wiebes

6-april 87 D.M.P.

Sloove-Blommestijn

Bijma-Haver
Edens

12-maart 90 M.

Keddeman

18-maart 87 C.C
19-maart 95 C.M.P.
21-maart 87 H

Verbeek-Visser

23-maart 87 W
23-maart 87 C.J.
23-maart 86 M.W.

Bols

19-april 90 M
19-april 86 C.A.
20-april 93 L.

Oldenburg-de Fouw
Appelman-Lust

Heyt-Böhne

20-april 86 J.P.J.
24-april 93 C.M.
26-april 86 H.J.

Buurma

28-april 90 J.D.

Janssen-Grijpink
Goedhart
v.d Meer
de Vos-de Wit

29-maart 91 M

Maille-Henneman

31-maart 93 H

Kersse

Berkhout

9-april 86 H.M.J. van Gijlswijk
15-april 93 MC
Klaasen-Kerkhof
86
17-april
R.M.
Edens-Duif
19-april 93 C.A.M. van Denderen-Rozemalen

Heikens-Mescher

7-maart 92 M
7-maart 86 A.H
12-maart 94 G.W.

26-maart 92 A
27-maart 91 A

Verjaardagen april 2020

Mevrouw Zalmstra-Koens
Mevrouw Witjes-Verheul
Mevrouw Lange-Beck
Mevrouw Lagerwey-Bogaard
Mevrouw Bogaard
De heer Kramer
Mevrouw Kramer Holla
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Kroon-Braas
van Scheppingen-Terwijn
Brusselaars
v.d. Bijl
Knijn-van Scheppingen
van Berkel
Deijl

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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PUZZEL MAART 2020
1

Wat is de grootste rivier in Zuid-Amerika?

2

Wie was de vrouw van Lodewijk XVI?

3

Wanneer is Prinses Margriet jarig?

4

Hoe heet de hoofstad van Denemarken?

5

Hoe noemt men een mannetjesvarken?

6

Hoe noemt men een mannetjesduif?

7

Waar staat de Sint-Servaas kerk?

8

Tot welke plantenfamilie hoort de aardappel?

9

Wat is een stokvis?

10

Wat is een blauwe boon?

11

Hoeveel halswervels heeft een mens?

12

Hoe heet de hoofdstad van Luxemburg?

13

Hoe noemt men de maand november?

14

Wat is een smient?

15

Hoe lang is een el?

16

Waar wordt een biljartbal van gemaakt ?

17

Waar wonen de Inca's?

18

Waar is Leerdam van bekend?

19

Waar staat de Arc de Triomph?

20

Wat zijn cantharellen?

30

…......................
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