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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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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)
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Schets dorpshuis voorpagina: Heren 5 architecten bv

April 2020
Van de redactie:
Ondanks de problemen met het coronavirus toch nog een editie van ons maandblad. Iets dunner dan
u gewend bent maar er zijn natuurlijk ook minder activiteiten. Naast het bekende “wat gebeurde er”
een fotoverslag van de laatste bingo in De Olm en als activiteit onder de loep: De Crea Hobby Club.
Helaas weten wij nog niet wanneer de volgende editie van ons maandblad zal verschijnen. Dat hangt
af van wanneer wij onze activiteiten weer mogen hervatten en of er voldoende informatie is om het
blad te vullen. Zeker is dat veel van onze activiteiten in het nieuwe dorpshuis zullen gaan
plaatsvinden.
Ik hoop dat u in goede gezondheid en met plezier dit blad zult kunnen lezen.
Henk van Ommeren

Het bestuur:
Arnoud Hulst

Rudi Hogeboom

Voorzitter, Penningmeester

Secretaris

e-mail:
voorzitter.svzwh@gmail.com
Telefoon: 06-16287873

e-mail:
rudihogeboom@gmail.com

Bestuurslid

Breggina Rovers
Ledenadministratie
Samen Eten
e-mail:
ledenadm.svzwh@gmail.com
Telefoon: 020-4976016

Liesbeth Grolman

Redactieadres

Bezorging maandblad
Puzzel

Henk van Ommeren
e-mail: redactie.svzwh@gmail.com
Telefoon: 06-52084381
Adres: Dr. Baumannplein 52
1165 MD Halfweg

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

Uiterste inleverdatum volgende editie: Maandag ????? 2020
Uitgiftedatum: Maandag ????? 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
0900-8844
020-4489600
020-4975080
020-4489600
020-4974593

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

023-2242322
020-4971111

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

020-4972377
020-4973346
020-6592252

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

Bloedafname Atalmedial
Hoofddorp

088-0037735

Telefoon

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

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

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.

0900-0245
0900-9343
0900-9292
0800-0543
088-2692888
0900-0101

Waterleiding PWN

09004050700
0800-9009
023-7517200
0900-1884

Storing Gas-Elektra
Afvalbedrijf Meerlanden
Ziggo service lijn

020-4975444

020-4977303
020-4977069
023-5327780
06-12383288

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

KWALITEIT KOOP JE OP DE
ZWANENBURGERDIJK
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Wat leven wij in een rare tijd. Maanden geleden gingen
de zorgverleners naar het Malieveld en werden zij door
de politiek niet serieus genomen. Nu worden zij de
hemel in geprezen, zo snel kan het gaan. Het zou mooi
zijn als alles achter de rug is. Dat zei alsnog
gewaardeerd zouden worden voor al het werk wat zij nu
doen. En wij ouderen maar klagen over het niet
compenseren van ons pensioen, terwijl onze kinderen,
kleinkinderen, vrienden en kennissen misschien wel hun
baan kwijtraken. Of helemaal geen werk meer hebben
terwijl wij elke maand vast kunnen rekenen op ons
pensioen en AOW.
Gelukkig hebben wij nog geen berichten ontvangen van leden die door het coronavirus zijn getroffen,
dus maar hopen dat het ons bespaard blijft.
In de komende bladen zullen wij niet de verjaardagen publiceren, want we zijn oh zo bang verkeerde
informatie te geven. Wanneer de jaarvergadering die afgelast is, alsnog plaats zal vinden weten wij
nog niet.
Het nieuwe dorpshuis is in ieder geval nog dicht voor activiteiten tot juni. Als seniorenvereniging
zullen wij zelf een beslissing nemen, wanneer het verantwoord is de vereniging weer op te starten.
Onze activiteiten worden bezocht door de meest kwetsbare groep dus wij houden de richtlijnen goed
in de gaten.
Ons blad zijn wij van plan de komende maanden regelmatig uit te brengen, waarbij we afhankelijk zijn
van Henk van Ommeren onze redacteur en de lopers

Onthoud

Arnoud Hulst

* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer
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Bericht van
De Bibliotheek
UPDATE 24 MAART
Naar aanleiding van de genomen landelijke maatregelen is besloten Het Cultuurgebouw, waar de
Bibliotheek Haarlemmermeer onderdeel van is, en al haar dependances tot 1 juni te sluiten voor alle
bezoekers/publiek/cursisten, etc. In deze periode vinden geen activiteiten, voorstellingen, concerten,
cursussen, etc. plaats en alle bibliotheken zijn gesloten. Voor De Bibliotheek betekent dit concreet:
Alle vestigingen van de Bibliotheek Haarlemmermeer zijn tot 1 juni gesloten.
• Graag de geleende boeken thuis houden, hiervoor worden géén boetes in rekening gebracht.
• De online diensten van de Bibliotheek zijn gewoon beschikbaar.
• Alle activiteiten in de Bibliotheek zijn tot nader order uitgesteld.
Dat is nogal wat, zeker als je thuis moet zitten, is lezen vaak een welkome afwisseling in je
bezigheden. Maar nu kunnen we dus geen nieuwe boeken lenen. Gelukkig heeft de bibliotheek nog
wel een aantal andere mogelijkheden waarmee u toch veilig thuis een boek kunt lezen óf luisteren.
Als u beschikt over een smartphone, tablet of een computer/laptop kunt u als lid van de bibliotheek
gebruikmaken van meer dan 28.000 e-books. Deze kunt u ook op een e-reader zetten. Daarnaast
kunt u ook gebruikmaken van ruim 3.700 luisterboeken via de LuisterBieb app. Tijdelijk zijn er 100
extra luisterboeken toegevoegd, die ook beschikbaar zijn voor niet-leden. En binnenkort zal er ook
een speciale ThuisBieb app gelanceerd worden waarmee iedereen speciaal geselecteerde e-books
kan lezen. Dus ook voor mensen die géén lid zijn van de bibliotheek! Op de website
www.onlinebibliotheek.nl kunt u alle informatie vinden over het gebruik van de e-books en de
luisterboeken.
Komt u er nu niet helemaal uit met al die apps of heeft u een andere vraag aan de bibliotheek dan
kunt u ons van maandag t/m zaterdag bellen tussen 10.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 0204974415. Een medewerker van de bibliotheek staat u graag te woord. We zijn ook bereikbaar via
email: KlantenserviceZWB@debibliotheekhaarlemmermeer.nl. Op onze eigen website
www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl is ook al veel informatie te vinden, maar aarzelt u vooral
niet ons te bellen of te mailen.

We wensen u alle goeds en we hopen dat we u na 1 juni weer in goede gezondheid kunnen
ontvangen in de bibliotheek!

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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Lees mee met Evelien

Lezen in tijden van Corona
Het zijn vreemde tijden, zeker voor iemand van mijn leeftijd, die opgegroeid is in vrijheid en al
behoorlijk wat delen van de wereld heeft kunnen bereizen. En nu zit ik thuis. Want naast dat de
bibliotheek waar ik werk gesloten is, behoor ik met mijn chronische ziekte ook nog eens tot een
risicogroep. Dat is even slikken. Maar bij mij is een glas nooit halfleeg en zie ik het gelukkig allemaal
nog positief in. Dat kan ook wel want er staan hier in mijn huis nog zeker 200 ongelezen boeken. Ik
heb gehamsterd toen dat nog geoorloofd was en daar ben ik nu heel blij mee!

De eerste week van deze nieuwe tijd was het even zoeken. Ik was snel afgeleid door het
nieuws en een echtgenoot die ook ineens de hele dag om mij heen is. Maar langzaamaan
begin ik een ritme te krijgen: in de ochtend doen we samen de nodige huishoudelijke taken
en in de middag en avond lees ik, heel veel. Gelukkig had ik al afspraken gemaakt om met
wat mensen een aantal boeken te gaan lezen. Op de website Hebban.nl, waar ik al mijn
gelezen, nog te lezen en wil ik lezen boekenplankjes bij kan houden heb ik een speciale
plank aangemaakt: Lezen in tijden van Corona.

U ziet het al, een divers pakket. Tijdens het schrijven van dit stukje had ik er al drie uit, sinds 14
maart. Hannelore van Frank Krake een waargebeurd verhaal over een meisje dat met haar ouders in
een religieuze sekte terecht kwam. Ik las een bundeltje met proza en poëzie Leegstand van Aafke
Romeijn waarin zij haar depressie waar ze al jaren aan lijdt bekijkt als een leegstaand gebouw. Ik
vond het erg mooi en helemaal niet te zwaar. Aafke is een nuchtere Hollandse meid die haar
probleem ook op een nuchtere manier benadert. Zo werd het voor mij te begrijpen. En ik las De Pest
van Albert Camus, aangespoord door de Boekenclub van het tv programma VPRO Mondo. Niet de
vrolijkste literatuur om nu te lezen maar toch deed het me wel wat, in positieve zin. Misschien omdat

7

ik dit boek, dat ik ooit als 16-jarige moest lezen voor mijn eindexamen Frans, nu eindelijk wél
begreep. Dit boek is overigens beschikbaar als e-book in de online bibliotheek.
Mijn liefde voor Russische literatuur blijft onverminderd groot. Zo ben ik nu Dokter Zjivago van Boris
Pasternak aan het herlezen, ook te vinden als e-book in de online bibliotheek. En dit boek vertoont
weer grote overeenkomsten met Een verhaal van een leven I van Konstantin Paustovski. Deze
Oekraïense schrijver (1892-1968) heeft zijn hele leven beschreven in drie fikse delen die ook allemaal
als e-book te lezen zijn via de online bibliotheek. Ik ben nu halverwege deel I dus ik kan nog even
voort. En dan heb ik ‘voor erbij’ nog De Boekbinder van Bridget Collins dat ook als luisterboek te
verkrijgen is in de LuisterBieb. Dat is weer een totaal ander boek; een mengeling van fantasy,
historische roman en avontuur over een jongen die in de leer gaat bij een oude boekbindster en
erachter komt dat hij over een bijzondere gave beschikt.
Ik zal mij dus niet gaan vervelen de komende tijd! Hopelijk zijn er in uw huis ook nog genoeg boeken
te vinden. Ik wens u alle goeds toe en ik hoop dat u gezond blijft.
Mocht u meer informatie willen over het gebruik van e-books en luisterboeken van de bibliotheek dan
verwijs ik u graag naar het bericht van de bibliotheek elders in dit blad.
Veel lees- en luisterplezier 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.

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

8

Nieuws over de bustochten
De bustochten van april en juni zijn geannuleerd. In samenspraak met de firma Oskam kijken
wij of de eerstvolgende bustocht misschien op 7 oktober kan plaatsvinden. Dit wordt dan de
reis van 15 april naar de Breierij en Tingieterij. Heeft u inmiddels betaald voor deze reis, dan
kunt u het bedrag laten staan of wij kunnen het terugboeken.
Als alles weer goed gaat, hopen wij aan het einde van dit jaar groots uit te pakken met de
kerstreis op woensdag 16 december.

Tussenstanden Klaverjassen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hr. van Berkel
Mv. Snijders
Hr. Pieters
Mv. van Bekkum
Mv. Poelgeest
Mv. Udo
Hr. Lei
Hr. Jongsma
Hr. van der Wal
Mv. Konings
Hr. Boeser
Hr. Udo emiel
Mv. Grolman

34
28
34
33
35
34
20
26
23
28
32
27
22

118143
117808
117465
116625
113271
113108
112187
111613
111039
110470
109995
108873
108427

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Hr. Wijnands
Mv. Belt
Mv. Luke
Mv. Schuyt
Mv. Thijssen
Hr. Poelgeest
Mv. Jansen
Mv. de Haas
Hr. Zweerus
Hr. Holt
Mv. Bakker
Hr. Schols
Mv. van Rooyen

8
23
24
21
23
19
13
21
22
22
9
7
22

108242
107892
107644
107637
107616
107559
107539
107156
107011
106522
104331
104275
99319

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl
www.klaverjasreizen.nl
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NIEUWS OVER HET DORSPHUIS
Het bestuur van Stichting Cultureel Centrum De Olm had nog steeds de hoop dat op 16 mei de
opening van het nieuwe dorpshuis kon plaatsvinden, die hoop is helaas vervlogen.
Er zijn geen evenementen/bijeenkomsten tot 1 juni toegestaan. Wij moeten het even laten
bezinken. Maar het is de keiharde werkelijkheid en raakt ons allemaal.
Wel is er gelukkig ook vertrouwen dat het over gaat en dat we ons mooie nieuwe dorpshuis
alsnog mogen openen met elkaar. Wanneer dat moment is, daar valt voorlopig weinig zinnigs
over te melden.
We volgen daarin nog steeds de landelijke richtlijnen.
Binnenkort wordt het nieuwe dorpshuis opgeleverd en we gaan aan de slag om alles op zijn
plaats te krijgen, aan te sluiten en in te richten. Als alle beperkingen door de regering worden
opgeheven, kunnen we gelijk in een prachtige omgeving met alle activiteiten en sporten
beginnen.

Vanaf dinsdag 14 april gaat de Prikdienst naar het nieuwe Dorpshuis en blijft tot nader
order open op de dinsdag, donderdag en vrijdag,
op de gebruikelijke tijden van 8.30 tot 10.00 uur.
Het bestuur heeft er vertrouwen in en wij wensen jullie het allerbeste en een goede gezondheid!

Elise Nibbering
Bestuurslid Communicatie
Stichting Cultureel Centrum De Olm

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 8.30-10.00 uur
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Wat gebeurde er in maart 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-mailadres
redactie.svzwh@gmail.com of op mijn privé-adres, Dr. Baumannplein 52, 1165 MD Halfweg.
Dinsdag 25 februari
Volgens het Haarlems Dagblad staat de
gemeente Haarlemmermeer pal voor het behoud
van de Houtrakpolder als recreatief gebied. Het
gebied is volgens de gemeente niet beschikbaar
voor de haven van Amsterdam. Dit standpunt is
ook vastgelegd in het convenant met de oude
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

geraakt. De inzittenden weten gelukkig op tijd de
wal te bereiken, zodat de traumahelikopter
onverrichterzake terug kan keren. De auto is
onder water verdwenen en moet hier door een
bergingsvoertuig uitgehaald worden.

Donderdag 27 februari
Het Fair Play-casino op het terrein van Sugar
City is voor de tweede keer het slachtoffer van
een overval. De twee gewapende daders zijn er
met een derde persoon op een motorscooter
vandoor gegaan. Helaas heeft de politie de
daders niet aan kunnen houden.
Foto: PR Facebook

In de Dennenlaan wordt vanavond ter hoogte
van het benzinestation van Kraaijeveld een hond
doodgereden. Een vrouw is ook geraakt maar
hoeft niet naar het ziekenhuis vervoerd te
worden. De bestuurder van de auto is door de
politie meegenomen naar het bureau.

Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Vanavond is bekend gemaakt dat er ook in
Nederland iemand besmet is geraakt met het
coronavirus. Het gaat om iemand uit de buurt
van Tilburg, die kortgeleden in de buurt van
Milaan is geweest. Tot op heden was Nederland
nog een van de weinige landen in Europa waar
nog geen besmetting was geconstateerd.
Iedereen, ook de politie, is inmiddels voorbereid
op het voorkomen van besmetting.

Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Vrijdag 28 februari
Voor de tweede keer in korte tijd is er een zeer
grote brand in Boesingheliede die vanuit
Zwanenburg te zien is. Deze keer gaat het om
een loods van een autobedrijf. Ook de naastgelegen loods gaat verloren.

Foto: Politie

Vroeg in de avond is er groot alarm voor alle
hulpdiensten, omdat er een auto vlak buiten
Zwanenburg, op de Zwanenburgerdijk te water is

Foto: HD- Rowen van Diest
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Zaterdag 29 februari
De Zwanenburgse wielrenster Amy Pieters blijft
maar titels bij elkaar fietsen. Deze keer wint zij
samen met Kirsten Wild de WK – koppelkoers op
de baan in Berlijn. Van het begin af aan haalden
zij punten en hielden de wedstrijd goed onder
controle.

Foto: PR Facebook

Donderdag 5 maart
Event Park Amsterdam meldt dat Stoomgemaal
Halfweg is toegevoegd aan de locaties waar
congressen en evenementen gehouden kunnen
worden. Volgens deze organisatie is het mogelijk
om in deze sfeervolle locatie groepen tot 70
personen onder te brengen.

Foto: ANP

Maandag 2 maart
Nederland komt ook in de greep van het
coronavirus. De problemen zijn vooral in Noord
Brabant, waar steeds meer mensen besmet
blijken te zijn. Bewoners van deze provincie
wordt aangeraden om thuis te gaan werken waar
mogelijk. Ook evenementen worden hier
afgelast, zoals wedstrijden van het betaald
voetbal. Voor iedereen geldt dat reizen wordt
afgeraden.

Omgevingsmanager van de NieuweN200 Udo
legt in een filmpje uit hoe de duiker van de
Polanenkade werkt. Dit omdat het onduidelijk
was waarom er zo veel pompcapaciteit nodig is
tijdens de werkzaamheden aan de duiker. Het
blijkt dat er via de Polanenkade nogal wat water
moet worden afgevoerd, vanuit de vaart langs de
N200.
Vrijdag 6 maart
Bij een actie van de afdeling Handhaving van de
gemeente Haarlemmermeer in samen werking
met de politie worden twee gestolen auto’s
gevonden bij de Kinheim. Deze worden door een
bergingsbedrijf afgevoerd. Wijkagent Arjan meldt
dat er in ieder geval één heel blije eigenaar is.

Dinsdag 3 maart
Vanavond zijn de laatste liggers van de
zuidelijke Boezembrug geplaatst. Nu de
oeververbinding is aangebracht, zal begonnen
worden met het wegdek voor zowel het autoverkeer als voor de voetgangers en fietsers.
Medio juni kan deze brug gebruikt worden.
Daarna zal meteen begonnen worden aan de
sloop van de noordelijke brug.

Foto: Politie

Maandag 9 maart
De berichtgeving in de media wordt deze periode
beheerst door informatie over het coronavirus. In
een persconferentie laat premier Mark Rutte
weten dat er een dringend advies is om geen
handen meer te schudden vanwege dit virus.
Officieel zijn er geregistreerd nu 321 mensen
besmet waarvan er vier zijn overleden. In de

Foto: Peter Vreeswijk

Woensdag 4 maart
Bij de kinderboerderij De Knuffelweide is
besloten om pony Nathalie in te laten slapen.
Pony’s en shetlanders kunnen heel slecht tegen
extra voeding, reden om te vragen deze dieren
niet meer te voeren.
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Haarlemmermeer zijn er nog geen besmettingen,
terwijl er in Haarlem twee besmettingen zijn
geconstateerd. De beurzen reageren mede door
problemen met de olieproductie heftig en dalen
sterk.

Vrijdag 13 maart
De mededelingen van Mark Rutte lijken tot totale
paniek te leiden. Overal worden de supermarkten geplunderd door de hamsterwoede van
veel bewoners. Ook in Zwanenburg is het in de
drie supermarkten een gekkenhuis. De
schappen in de winkels raken helemaal leeg,
met name toiletpapier is overal op. De beurzen
hebben in korte tijd een derde van hun waarde
verloren.

Dinsdag 10 maart
Het voor velen bekend aquarium in de hal van
Cultureel Centrum De Olm is vandaag
leeggehaald. De vissen en het aquarium zijn
verkocht. In het nieuwe dorpshuis komt een
aquarium met planten in plaats van wat het nu
was, met stenen.

Foto: PR Facebook

Een ander gevolg van de maatregelen is, dat in
het hele land bijna alle activiteiten tot in ieder
geval 31 maart worden afgelast. In sommige
gevallen gelden de maateregelen nog veel
langer. Theater, kerkdiensten, sportwedstrijden,
alles wordt stilgelegd en Nederland lijkt wel op
slot te zijn gegaan. Alleen de basis- en
middelbare scholen zijn nog wel open. Ook
activiteiten zoals voor het komende weekend
NLdoet worden allemaal afgelast.

Foto: PR Facebook

De onderdelen van het nieuwe speelfort voor de
Speeltuinvereniging zijn vandaag gearriveerd. Het
was nog even heel spannend of het materiaal voor
het NLdoet weekend binnen zouden komen.
Komende periode zal er hard gewerkt worden aan
de opbouw.

Cultureel Centrum De Olm besluit vandaag dat
het gesloten wordt vanwege het coronavirus.
Alle activiteiten tot in ieder geval 6 april zijn
afgelast. Omdat het centrum op 30 maart al
gesloten zou worden vanwege de verhuizing is
het dus nu definitief gesloten. Onder andere de
activiteiten van de kledingbeurs Het Pummeltje
gaan niet door, zodat de voorbereidingen
gestaakt worden.
Foto: Speeltuin Zwanenburg

Donderdag 12 maart
Het coronavirus blijft zich in hoog tempo
verspreiden. Vooral in Noord-Brabant zijn de
gevolgen groot, waardoor onder andere prof
voetbalwedstrijden worden afgelast. In de avond
geeft premier Mark Rutte een persconferentie
waarin hij hele strenge maatregelen afkondigt.
Bijeenkomsten met meer dan 100 mensen zijn
bijvoorbeeld niet meer toegestaan. Mensen met
lichte verschijnselen wordt aangeraden binnen te
blijven. Verder moet iedereen regelmatig zijn of
haar handen wassen. Ook wordt aangeraden om
de handen regelmatig te desinfecteren en om in
de ellenboog te hoesten of te niezen.

Zaterdag 14 maart
Zelfs op zaterdagmorgen om tien voor negen is
de parkeerplaats van Dirk van de Broek zo goed
als vol. De hamsterwoede blijft dus voortduren.
Toch geven de supermarkten aan, dat er meer
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dan voldoende voorraden zijn. Het grootste
probleem is om deze producten op tijd in de
winkels te krijgen.

Woensdag 18 maart
Op 9 maart kwam een vrouw zwaar ten val bij
het BP station aan de IJweg. Zij werd geholpen
door een man uit Haarlem, die haar ook nog
naar huis bracht. Na een speurtocht van onze
wijkagent Arjan werd de hulpverlener gevonden
en met een bloemetje in het zonnetje gezet.

Foto: PR Facebook

Ook onze Seniorenvereniging besluit om alle
activiteiten af te lasten, mede omdat De Olm is
gesloten. Echter ook de busreizen van 15 en 20
april gaan niet door. Wanneer de wekelijkse
activiteiten, die vanaf half april in het dorpshuis
zouden gaan plaatsvinden hervat worden, is nog
niet duidelijk.
In het Haarlems Dagblad een interview met de
Zwanenburger Dave Hertog. Deze 28-jarige
voetballer speelt bij Pancratius en heeft al 26
maal gescoord. Voorheen speelde hij betaald
voetbal bij Groningen en Volendam. Het
belangrijkste voordeel van het feit dat hij geen
profvoetballer meer is, is dat hij niet meer op zijn
gewicht hoeft te letten.

Foto: Politie

Donderdag 19 maart
Albert Heijn meldt dat vanaf maandag een
ouderenuurtje is ingesteld van 8.00 - 9.00 uur.
Bedoeling is dat er geen anderen komen op dit
tijdstip.

Zondag 15 maart
Mede op dringend advies van onderwijs- en
medische organisaties besluit het kabinet dat
vanaf maandag ook alle scholen zullen worden
gesloten. Mensen die thuis kunnen werken wordt
dringend geadviseerd om dit te doen. Veel
landen sluiten hun grenzen en vliegreizen
worden op grote schaal gestaakt. Er zijn
inmiddels al twintig mensen overleden aan de
gevolgen van het virus. Vanaf 18.00 uur
vanavond moeten ook alle horecagelegenheden
en bijvoorbeeld sportkantines worden gesloten.
De maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april.
Maandag 16 maart
Vanaf vandaag mag er overal in Nederland
overdag nog maximaal 100 kilometer per uur
gereden worden. Dit vanwege de stikstofcrisis.
Tussen 19.00 en 6.00 uur mag er op sommige
wegen nog wel harder gereden worden.

Vanwege de coronacrisis heeft het openbaar
vervoer de ritfrequentie drastisch teruggebracht.
Zo zal buslijn 161 voorlopig niet meer rijden.
Voor mensen die naar Hoofddorp willen, moet dit
via het NS station. Ook het mindere treinverkeer
en de vliegtuigen veroorzaken in deze periode
aanzienlijk minder last. Misschien ook wel een
veel schonere lucht.
Ter bescherming van de zwakkere ouderen is
besloten dat onder andere woonzorg centra en
verzorgings/verpleeghuizen gesloten worden

Foto: ANWB
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voor bezoekers. Een drastische maatregel die
voor ouderen een stuk eenzaamheid betekent.
Ook in Eigen Haard mogen familieleden de
ouderen niet meer bezoeken.

Vanavond spreekt koning Willem-Alexander via
allerlei televisiekanalen het Nederlandse volk
toe. Dit vanwege de problemen rond het
coronavirus. Een toespraak die slechts zelden
wordt uitgesproken. De belangstelling voor deze
toespraak is groot.

Veel andere activiteiten, waarbij het moeilijk is
om de gewenste afstand van 1,5 meter vanwege
het coronavirus te houden mogen niet meer
plaatsvinden. Dit geldt dus voor bijvoorbeeld
kappers en pedicures.

Zaterdag 21 maart
Een spontane actie voor woonzorgcentrum
Eigen Haard. Er verschijnt een draaiorgel als
steun voor de ouderen die geen bezoek meer
mogen ontvangen. Het is het eerste van een
reeks initiatieven om de ouderen een hart onder
de riem te steken, nu zij geen bezoek mogen
ontvangen. Later in de week volgen er nog veel
meer acties, waarbij er een muzikale groet
gebracht wordt.

Veel lokale winkeleirs proberen via bezorging
nog wat noodzakelijke omzet te draaien. Zo
bezorgt De Echte Bakker, Erwin Nieuwburg
brood op bestelling. Ook drogisterij Poelsma
bezorgt aan huis en wel door Robin op de fiets.
Horeca bedrijven zoals brasserie Het Gemaal
bezorgen maaltijden aan huis.

Foto: PR Facebook

Dit weekend is de N200 richting Amsterdam
afgesloten voor het verkeer. Dit vanwege het
aanbrengen van het definitieve geluidsarme
asfalt.

Foto: PR Facebook

Vrijdag 20 maart
Van 19.00-19.15 luiden de kerkklokken op drie
woensdagen achter elkaar. Dit onder het moto:
Klokken van Hoop en Troost.

Zondag 22 maart
Via het alarmsysteem NL alert wordt een
waarschuwing gegeven voor het coronavirus.
Normaal worden via dit medium alleen
waarschuwingen gegeven als er gevaar is
vanwege acute situaties zoals brand en
dergelijke.

Foto: Kerken

In het Haarlems Dagblad een verslag over de
behandeling van de bezwaren bij de Raad van
State van omwonenden van het Margrietplantsoen tegen de komst van het IKC. Naast de
overlast die de omwonenden vrezen, is er ook
angst voor de Kiss & Ride bij de school. Volgens
hun is de locatie van de Jozefschool een veel
beter alternatief.

Maandag 23 maart
De beheerders van De Olm en het nieuwe
dorpshuis ontvangt vandaag samen met het
bestuurslid Henk Hut de sleutels van het nieuwe
dorpshuis van de aannemer. Omdat
evenementen niet zijn toegestaan is de officiële
opening van het nieuwe dorpshuis uitgesteld en
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zal dus niet op 16 mei plaatsvinden. Wanneer de
eerste activiteiten zullen plaatsvinden is
afhankelijk van de beslissing over de
maatregelen om het coronavirus te beheersen.

Foto: PR Facebook.
Foto: Peter Vreeswijk

Donderdag 26 maart
Don Bosco Halfweg maakt vandaag bekend, dat
de avondvierdaagse van 12 tot en met 15 mei dit
jaar wordt afgelast vanwege het coronavirus.

Woensdag 25 maart
Voor veel jongeren is het een saaie tijd. Hoewel
er veel aandacht is voor onderwijs op afstand,
met behulp van computers, slaat overal de
verveling toe. Allerlei ideeën en initiatieven
ontstaan. Zo wordt de berenjacht bedacht.
Mensen zetten een beer voor het raam en de
kinderen moeten proberen zo veel mogelijk
adressen met beren op te zoeken. Dat mag
echter niet in groepsverband, want het is niet
toegestaan om in groepjes van drie of meer op
straat te gaan. Een ander initiatief is “Heel
Holland Plakt” waarbij de ramen fleurig worden
gemaakt met allerlei plakplaatjes.

Dinsdag 31 maart
Vandaag wordt bekend gemaakt dat de
maatregelen vanwege het coronavirus die tot 6
april gelden, nu tot 28 april zijn verlengd. De
scholen blijven daardoor tot na de mei vakantie
(3 mei) gesloten. Omdat de maatregelen voor
evenementen tot 1 juni gelden, zal het
professionele voetbal tot die datum niet zijn
toegestaan. Direct na deze mededeling besluit
de KNVB dat het amateurvoetbal dit seizoen niet
zal worden afgemaakt.

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

Wijkteam indeling
Adres
Telefoon
Zwanenburg
Dennenlaan 114 06-12284665
Centrum
zwanenburgcentrum@amstelringwijkzorg.nl
Zwanenburg West
Dennenlaan 114 06-13644215
zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl
De Dijken
Dennenlaan 118 06-43544839
dedijken@amstelringwijkzorg.nl
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Verzorgingsgebied
Kerkhoflaan t/m Domineeslaan

Domineeslaan t/m Heining
Kerkhoflaan t/m Lijnderdijk

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:

De Crea Hobby Club

Iedere eerste en derde maandagmiddag van de
maand om 13.00 uur komt een groep vrouwen
bij elkaar in de zaal van Cultureel centrum De
Olm. Tot december vorig jaar hielden deze
dames zich onder leiding van Corry Janssen
vooral bezig met het maken van kaarten.
Toen Corry besloot om het voortouw niet langer
op zich te nemen, was de vraag: Hoe nu verder.
De groep besloot om verder te gaan, maar dan
op een breder vlak. De bedoeling was, dat
iedereen zelf zou gaan bepalen wat zij die
middag willen gaan doen.
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Omdat iedereen zelf bepaald wat zij doen, is de
variëteit van activiteiten nogal verschillend.
Naast het oorspronkelijk kaarten maken, wordt
er gebreid, gehaakt, geborduurd en knuffels
gemaakt. Maar er zijn ook mogelijkheden om
bijvoorbeeld te schilderen.
De hobbyclub 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.
Inlichtingen over deze club kunt u krijgen bij Rie
van Soest telefoon: 020-4975972.
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Laatste bingo in De Olm
De Bingo is maandelijks één van de belangrijkste drukbezochte activiteiten van de
Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg. Op 11 maart was het de laatste keer vóór de verhuizing
naar het nieuwe dorpshuis, dat de bingo in het oude dorpshuis werd gehouden.

Zoals gewoonlijk was de prijzentafel weer goed
gevuld. Bij de ingang zaten de dames klaar met
de bingoformulieren.
Voorzitter Arnoud Hulst had voordat de bingo
zou beginnen, eerst nog wat huishoudelijke
mededelingen. Deze gingen met name over de
busreizen van april. De inschrijvingen gingen zo
hard dat er op een tweede datum een extra
busreis was gepland.
Daarna kon worden begonnen met het trekken
van de nummers.
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Gespannen volgden de deelnemers de
cijfers die op het display verschenen.
Ondertussen maakte voorzitter Arnoud
Hulst zich nuttig in de bediening.
Het duurde enige tijd voordat de eerste
bingo viel. Vrij kort daarna volgden er meer.
De nummers op de bingokaarten werden
uiteraard goed gecontroleerd door de
dames. Een valse bingo is immers niet wat
men wil.

Achteraf gezien bleek dit één van de laatste
activiteiten van de vereniging te zijn
geweest in Cultureel Centrum De Olm.
Twee dagen later werd de Olm gesloten
vanwege het corona-virus. Twee weken
eerder dan de bedoeling was, in verband
met de komende verhuizing naar het
nieuwe dorpshuis.
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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

Rob Mulder
06-26700567

Klaas v.d.Berg
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Alleen tussen
17.00-18.00
uur bellen

Beste mensen,
Aangezien iedereen wel al weet dat het leven in Nederland en eigenlijk in de hele wereld stil ligt,
begrijpt U ook dat bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan.
Voor uw en onze gezondheid hebben wij dan ook besloten om het invullen van Uw aangiftebiljet voor
2019 voorlopig uit te stellen. De Olm / Dorpshuis waar wij van plan waren U te helpen mag nog niet
open.
De mensen die zich hebben opgegeven zijn allemaal gebeld en hebben zelf uitstel aangevraagd.
Mocht U nog geen afspraak hebben gemaakt, maar dit toch nog willen doen op een later tijdstip,
vraag dan eerst uitstel aan.
Wij zullen in het blad aangeven wanneer U weer kunt bellen om een nieuwe afspraak te maken.

Uitstel aanvragen bij de Belastingdienst:
Telefoon 0800-0543
Houd uw burgerservicenummer bij de hand, dit staat op de jaaropgave van de SVB. Dit moet per
persoon aangevraagd worden.
Hoop snel beter nieuws te kunnen brengen.
Uw belastingteam
Rudi Hogeboom
Linda van Akkeren

24

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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Wat moet u weten over het coronavirus
Het coronavirus in het kort
•

•
•
•
•

Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De
kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner
als je vaak je handen wast.
Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden
van anderen.
Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen
zijn nodig om dit in te dammen.
Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of
diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.

Het kabinet heeft in de afgelopen weken verschillende maatregelen
aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen
te gaan. Maar wat mag er nou allemaal niet meer (dit geldt in ieder geval
tot 28 april)
•
•

•
•
•

Voor iedereen geldt: blijf en werk zoveel mogelijk thuis.
Als je kucht/hoest of verkouden bent, mag je niet naar buiten. Ook niet om te gaan
werken. Bij koorts moet het volledige huishouden thuisblijven. Voor mensen die
werkzaam zijn in zogenoemde 'vitale processen' of een cruciaal beroep hebben (zie lijst),
gelden andere regels: zij blijven pas thuis van hun werk als zij ook zelf klachten en koorts
hebben.
Er mogen niet meer dan drie mensen op bezoek komen en zij moeten minimaal 1,5
meter afstand houden.
Vermijd ook ander lichamelijk contact zoveel mogelijk en schud geen handen.
Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn gesloten voor
bezoekers.
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