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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 

 

 

 

http://www.autovoorraad.nl/
mailto:info@autovoorraad.nl
http://www.zegstroografmonumenten.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 

Juni 2020 
Van de redactie: 

Deze keer toch wel een bijzondere uitgave van ons maandblad. Normaal komt er in de zomer 
vanwege het feit dat alle activiteiten stilliggen, geen blad uit. Echter midden in de zomer gaan 
wij weer starten met allerlei activiteiten. U leest het goed. Een nieuwe start in het nieuwe 
dorpshuis. In een deel van deze editie, aandacht voor de aparte regels die gelden voor deze 
activiteiten. En verder de nodige mededelingen van de voorzitter. Zoals bijvoorbeeld een 
nieuwe activiteit, klaverjassen op de donderdagavond. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 

Henk van Ommeren 
 

Het bestuur: 

 

Arnoud Hulst 

Voorzitter, Penningmeester 

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

 

Rudi Hogeboom 

Secretaris 

e-mail: 
rudihogeboom@gmail.com 

 
Bestuurslid 

 

 

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: redactie.svzwh@gmail.com 
Telefoon: 06-52084381 

Adres: Dr. Baumannplein 52 
     1165 MD Halfweg 

Uiterste inleverdatum volgende editie: 7 augustus 2020 

Uitgiftedatum: Maandag 24 augustus 2020 

http://www.sv-zwh.nl/
mailto:ledenadm.svzwh@gmail.com
mailto:liesbethgrolman@gmail.com
mailto:redactie.svzwh@gmail.com
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Zwanenburg/Halfweg  
 

Instanties/hulpdiensten Telefoon  Instanties Telefoon 

Noodgevallen 
politie/brandweer/ambulance 

112  Gemeentehuis Halfweg 020-4079000 

Gemeentehuis Hoofddorp 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 

 Ouderenadviseur 
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 Elzenkade 

 

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 servicelijn 0900-1884 

Bloedafname Atalmedial 

Hoofddorp 

 
088-0037735 
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Vele leden kwamen met de vraag: Wanneer kunnen wij weer 
naar onze club. De mensen missen het contact en wat ik van 
veel leden nog nooit gehoord had was: Wij vereenzamen. Dat 
is zeer zorgelijk. 
 
Na een lange periode van onzekerheid is dan eindelijk het 
groene licht gegeven, dat wij weer kunnen starten met 
verschillende activiteiten. 
 
Voor zover ons bekend, zijn twee leden aan het coronavirus 
overleden. Uiteraard voor achterblijvers dieptreurig en wij 
wensen hen dan ook veel sterkte met dit verlies. 

 

Op 1 juli werd ons bekend dat wij weer welkom zijn met onze activiteiten, in het Dorpshuis. Helaas 
nog niet voor alle activiteiten, zoals Bingo. Hiervoor is de 1.5 meter nog niet te realiseren, maar we 
zijn druk bezig hiervoor een oplossing te vinden. 
. 
Wij gaan met de volgende activiteiten starten: 

• Crea-Hobby op maandag 20 juli 

• Klaverjassen op dinsdag 21 juli 

• Koersbal op donderdag 23 juli 

• Sjoelen op woensdag 29 juli 

 
Voor het Samen Eten op de vrijdagen, zijn wij druk bezig samen met koks en bediening hoe we dit 
kunnen realiseren. De ruimte in het Dorpshuis laat maar 25 personen toe op basis van de 1.5 meter. 
 
Wij hebben op de donderdagavond een nieuwe klaverjasclub, die bij onze vereniging is aangesloten. 
De club bestaat al 50 jaar en komt voort uit De Cirkel. De vereniging heeft 30 leden. Wilt u meer 
informatie: Ingrid Mollers 06-14450918. 
 
Natuurlijk zijn voor al deze activiteiten hetzelfde protocol voor Veiligheid en Hygiëne van toepassing 
maar voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop. Meer hierover elders in het 
maandblad. 

Arnoud Hulst 

 

 

Telefoon: 0252 – 672727 

www.oskamreizen.nl                www.klaverjasreizen.nl 

 

http://www.oskamreizen.nl/


6 

 

 

Lees mee met Evelien    
 

                                                                         

 

Het wachten waard 
 
Op het moment van schrijven van dit stukje zit ik met smart te wachten op de postbezorger 
die mij vandaag, 6 mei 2020, het langverwachte derde deel van de Cromwell trilogie van 
Hilary Mantel moet komen brengen. De spiegel & het licht is de titel van dit derde deel en de 
Engelse schrijfster heeft er maar liefst vijftien jaar aan gewerkt! Het geduld van de fans werd 
overigens nog eens extra op de proef gesteld toen Uitgeverij Meridiaan onlangs moest 
melden dat we nog even wat langer moesten wachten. Eigenlijk had het boek al op 30 april 
zullen verschijnen maar door problemen met de papierleverantie bij de drukker werd dit dus 6 
mei. En er gaat wat papier in dit boek; het telt maar liefst 992 pagina’s! 
 
Zoals gezegd is dit een trilogie, de voorgaande delen Wolf Hall en Het boek Henry 
verschenen in 2010 en 2012. Voor mij zijn dit de ultieme historische romans. Als geen ander 
heeft Hilary Mantel de opkomst en ondergang van Thomas Cromwell opgetekend. Cromwell 
(1485 – 1540), zoon van een smid, wist zich op te werken tot een belangrijk Engels 
staatsman en vertrouweling van koning Hendrik VIII. Ja, dat was die Engelse koning die de 
Engelse kerk van de katholieke moederkerk in Rome liet afsplitsen om te kunnen scheiden 
van zijn eerste vrouw die hem geen zoon had geschonken. Zijn tweede vrouw, Anna Boleyn, 
lukte dit ook niet en werd hierom onthoofd. Thomas Cromwell had als adviseur van de koning 
grote invloed op al deze bloederige gebeurtenissen. Het is dan ook niet zo gek dat Hilary 
Mantel juist deze historisch figuur tot het hoofdpersonage in haar levenswerk heeft gemaakt. 
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De eerste twee delen zijn terug te vinden in de Online Bibliotheek en straks natuurlijk ook 
weer op papier te leen in de bibliotheek. Het eerste deel Wolf Hall staat ook in de gratis 
ThuisBieb app, die voor iedereen te gebruiken is. Een lidmaatschap van de bibliotheek is 
hiervoor niet nodig. Maar natuurlijk ook te koop bij de boekhandel, die steunen we natuurlijk 
ook graag in deze lastige tijden. 
 

Nou, de bezorger is er nog steeds niet…wat zal ik eens gaan lezen tot hij komt?       

Ik wens u veel leesplezier en gezondheid toe en hopelijk treffen we elkaar snel weer in onze 
prachtige nieuwe bieb die inmiddels weer open is (het is zó mooi geworden!) 
 
 

 

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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SPEELFORT SPEELTUINVERENIGING 

 

Ondanks de corona perikelen is half april 
het nieuwe speelfort van de 
Speeltuinvereniging Zwanenburg 
opgebouwd. Dit fort is mede mogelijk 
gemaakt door onder andere een actie van 
de Seniorenvereniging in oktober vorig jaar.  

Een impressie van de opbouw van het 
nieuwe fort door vrijwilligers van de 
Speeltuin- vereniging. 

Helaas zou het nog tot half juni duren 
voordat het fort weer echt door de kinderen 
gebruikt mocht worden. 
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* Verkoop 

* Aankoop 

* Taxaties 

* VVE-beheer 
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Orchideeën actie I 
 
Het bestuur van de Seniorenvereniging vond het fijn in 
deze moeilijke tijd iets voor onze leden en vrijwilligers te 
doen en kwam op het idee bij ieder lid een orchideeën 
tak te bezorgen.   
 
Ook hebben wij een bloemetje gebracht aan de 
medewerkers van het medisch centrum Zwanenburg en 
de medewerkers van Dr. Heeneman in Halfweg. 
 
Natuurlijk hebben wij de bewoners en het zorgpersoneel 
van het bejaardenhuis Eigen Haard niet vergeten, ook zij 
hebben een orchidee gekregen. 
. 
Wij mogen in deze tijd trots en dankbaar zijn op alle 
medewerkers in de zorg. 
 
In één week hebben wij 850 orchideeën in het dorp 
rondgebracht, vooral dank aan alle lopers van de 
krantjes die gezorgd hebben dat de orchideeën op zijn 

plek kwamen want zonder hen was het niet gelukt. En in het bijzonder Nelleke de Tombe die met 
haar busje vele malen naar Kudelstaart is gereden om deze bloemen op te halen. 
 
We hebben veel reacties gehad van onze leden, en na het bezorgen van de eerste orchideeën werd 
dit meteen vermeld op facebook. Zomaar een greep uit de whatsapp en e-mails die wij kregen. 
 
Daarnaast hebben vele leden ons nog persoonlijk per telefoon bedankt.  

 

 Goedenavond, 
namens Annemiek hartelijk 
dank voor de mooie en royale 
orchideeëntak 
 

 

Beste voorzitter Arnoud en 
andere bestuursleden van de 
Seniorenvereniging.  

Hartelijk dank voor de mooie 
orchideeën wij genieten ervan. 

Het was een bijzondere 
verrassing en wordt zeer 
gewaardeerd. 
Bedankt voor het opkikkertje. 
 Arnoud hartelijk dank voor de 

mooie tak. 
 Goedenavond wat attent van 

de Seniorenvereniging super 
leuk. 

Net Twan aan de deur gehad. 
Dank je wel voor de mooie 
orchideeën, super lief van jullie. 

Dank je wel voor die prachtige 
orchideeën. 
Marina Eijs, servicecoördinator 
Eigen Haard 

Dank je wel voor de 
orchideeën, super lief. 
 

Heel hartelijk bedankt voor de 
orchideeën. 
 

Hoi Arnoud bedankt voor het 
opkikkertje 
 

Wat een ontzettend lief gebaar.  
 

Seniorenvereniging Halfweg 
Zwanenburg, dank je wel voor 
de mooie bloemen. 
 

Hierbij een bedankje voor de 
mooie orchidee die ik mocht 
ontvangen. Na vele weken van 
eenzaamheid kan je letterlijk 
even opbloeien bij zo’n mooie 
verrassing. 
Dank daarvoor. 

  
Op de volgende pagina een 
foto impressie van het 
klaarmaken en rondbrengen 
van de orchideeën. 
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Orchideeën actie II 
 

  

  

  

 

 

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 

Dorpshuis 
Dennenlaan 
1161  Zwanenburg 
Openingstijden: 
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15-10.00 
uur 
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Het seniorenvervoer gaat weer starten op maandag 20 juli a.s. 
Onze chauffeurs zijn weer bereid te gaan rijden. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan 
verbonden zoals: 

• De chauffeurs nemen maar één persoon mee en deze moet achterin plaatsnemen. 

• De deelnemers zijn verplicht een mondkapje te dragen. 

• De deelnemer moet zelfstandig in- en uit kunnen stappen.  

• De deelnemer draagt een mondkapje. 

• De chauffeur zal u vragen of u klachten heeft. 

• De chauffeur kan de deelnemer weigeren als hij/zij het niet veilig vindt. 

• Neem gepast geld mee, de ritprijs is € 4,00. 

Wees als deelnemer verstandig en ga niet mee als u koorts heeft of verkouden bent. U 
brengt daarmee een ander in gevaar, dus voor alles geldt: 

Gezond verstand gebruiken staat voorop 

 

Verhoging huurtoeslag? 
Een huurder die huurtoeslag ontvangt, behoudt dat recht als de huurprijs door de jaarlijkse 
verhoging boven de toeslaggrens komt. Dat is een uitzondering op de regel dat je bij een 
huur boven € 740,42 (2019) geen huurtoeslag meer krijgt. 
 
Maar wat als je inkomen schommelt en je daardoor tijdelijk de huurtoeslag verliest? Krijg je 
dat recht dan weer terug als je inkomen daalt onder de huurtoeslaggrens? 
 
Volgens een uitspraak van de Raad van State is dat wel het geval. De hoogste rechter fluit 
daarmee de Belastingdienst terug, die in dit geval de huurtoeslag had geweigerd. Wie dus 
huurtoeslag is kwijtgeraakt door een combinatie van een te hoge huur en een te hoog 
inkomen, kan de toeslag bij terugval van het inkomen opnieuw aanvragen. 
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Wat gebeurde er in april/mei 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. 
 

Woensdag 1 april 
Precies een week geleden is men gestart met de 
actie “Berenjacht”. Inmiddels zijn via Facebook 
al 265 aanmeldingen van adressen in 
Zwanenburg en Halfweg, waar een beer in de 
vensterbank is gezet. 
 

In het blad “Rabo en Co” van de Rabobank 
IJmond staat een artikel over de kookclub 
“Cuisine Culinair De Wijcker”. Prominent op de 
foto staan Raymond van Haeften en Arno Smit, 
twee van de koks van “Samen Eten”. 

 
Foto: Rabo en Co 

 

In de Sparrenlaan wordt een oudere man het 
slachtoffer van oplichting. Een man met een 
ademmasker kwam een postpakket brengen. 
Hiervoor wilde hij de pinpas van de man even 
hebben. Later bleek dat hij een andere pinpas 
teruggekregen had. 
 

Donderdag 2 april 
In de InforMeer van de gemeente een artikel 
over de Stenen Man in de Dennenlaan. Het 
oorlogsmonument is een stille getuige van de 
executie van 10 mannen en de afvoer van 310 
Zwanenburgse mannen naar werkkampen. Deze 
leefden geruime tijd onder erbarmelijke 
omstandigheden. Twee van deze mannen 
keerden niet terug. 

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

Vrijdag 3 april 
Op de Zwanenburgerdijk ter hoogte van Kinheim 
is een aanrijding tussen twee auto’s. De schade 
is aanzienlijk en één persoon moet met behulp 
van een vacuüm matras naar het ziekenhuis 
worden afgevoerd. 
 
Bij kinderboerderij De Knuffelweide zijn 
vanmiddag drie geitjes geboren. Moeder Muppet 
heeft haar best gedaan want de twee geitjes en 
één bok zien er prachtig uit. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Laat in de nacht is er alarm vanwege een 
containerbrand in de Plantsoenlaan. Gelukkig 
heeft de brandweer de brand snel onder 
controle. Vermoedelijk waren het matrassen die 
er kort daarvoor gedumpt waren. 
 
Zaterdag 4 april 
Op veel plaatsen staan er vanavond kaarsjes in 
de tuin of in de vensterbank. Dit ter herinnering 
aan de dodelijke slachtoffers van het 
coronavirus. Het is ook bedoeld als steun voor 
degenen die in de ziekenhuizen voor hun leven 
vechten. 

 
Foto: PR Facebook 

mailto:redactie.svzwh@gmail.com
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Zondag 5 april 
Ook vandaag is er weer muziek bij het woon-
zorgcentrum Eigen Haard, speciaal voor de 
eenzame ouderen. Het hele dorp geniet mee van 
deze vrolijke muziek, die zelfs in Halfweg te 
horen is. 

 
Foto: PR Facebook 

 

Veel mensen hebben moeite met het alleen 
binnen blijven. Dit heeft tot gevolg dat er heel 
veel gebruik gemaakt wordt van digitale 
middelen zoals smartphones, laptops en 
computers. Helaas jammer voor die groep met 
name ouderen die juist eenzaam zijn, maar 
moeite hebben met dit soort apparatuur. 
Gelukkig zijn er wel in het hele land initiatieven 
om iets voor deze oudere, kwetsbare mensen te 
doen. 
 

Maandag 6 april 
Iedereen schijnt ineens last te hebben van 
opruimwoede. Waarschijnlijk omdat veel mensen 
thuis zijn vanwege het coronavirus. De 
wachttijden bij de milieustraten zijn hierdoor 
aanzienlijk. Helaas is het ook merkbaar bij de 
afvalcontainers, waar veel materiaal naast staat. 

 
Foto: PR Facebook 

 

Dinsdag 7 april 
Het is vandaag bijzonder mooi en zonnig weer 
met temperaturen van boven de 20 graden. 
Warm voor de tijd van het jaar. Het is ook een 
voorbode van een mooie zonnige periode. 
 

Woensdag 8 april 
Er is vanavond een bijzonder natuurverschijnsel 
te zien. Mede door het heldere weer is een 
Supermaan goed zichtbaar. Dit is een volle 

maan met een bijzondere ovaal. Door de korte 
afstand van de aarde is de maan ook zeer groot. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Opnieuw is er een storing in het netwerk van 
Ziggo. Deze keer is de storing in Zwanenburg-
Oost. De storing duurt van 16.00 tot 18.00 uur. 
Gelukkig is deze snel hersteld en kan iedereen 
weer achter de computer of naar telvisie kijken. 
 
Donderdag 9 april 
In aanloop naar het Paasweekend gaan 
medewerkers van De Berendijk met een wagen 
met daarop een Paashaas door het dorp om de 
eenzamen een hart onder de riem te steken. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Bij Eigen Haard worden bloemen bezorgd voor 
de bewoners en verzorgers. Zij worden 
aangeboden door Ali B. namens de Nederlandse 
Sierteeltsector. 

 
Afbeelding: Eigen Haard 

 
Zaterdag 11 april 
Speciaal vanwege Pasen biedt de Rotary Club 
Amsterdam-Halfweg de bewoners en verzorgers 
van Eigen Haard, bloemen aan. Ook worden de 
bewoners verrast met livemuziek van Peter 
Dunki Jacobs. 
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Foto: Eigen Haard 

 
Zondag 12 april 
Omdat het aantal doden en ziekenhuisopnames 
door het coronavirus niet meer zo explosief stijgt, 
lijkt het wel of veel mensen op deze eerste 
Paasdag gemakkelijker gaan denken. Met name 
in de bollenstreek is er door het mooie weer 
sprake van overlast door te veel bezoekers. 
 

Dinsdag 14 april 
Nu de verhuizing van De Olm naar het nieuwe 
dorpshuis voltooid is, hebben de beheerders van 
De Olm de sleutels van het oude pand 
overgedragen aan de eigenaar, de gemeente 
Haarlemmermeer. Op korte termijn zal er 
begonnen worden met de sloop van het pand en 
de nieuwbouw van de supermarkt. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 
 

Ondanks het feit dat het dorpshuis voor het 
grootste gedeelte nog niet gebruikt mag worden, 
mag Atalmedial vanaf vandaag de bloedafname 
in het nieuwe dorpshuis doen. 
 

Vanavond start het werk aan het kruispunt van 
de Oranje Nassaustraat en de N200. Gedurende 
vier dagen zal de kruising van 20.00 uur tot de 
volgende dag afgesloten worden voor de 
asfalteringswerkzaamheden. Bewoners van de 
Dubbele Buurt moeten een eind omrijden door 
de omleiding. 
 

Zondag 19 april 
Opnieuw is er muziek bij woonzorgcentrum 
Eigen Haard. Deze keer gaat het om een 
optreden van Valentijn & Lleythan. 

 
Foto: Eigen Haard 
 

Maandag 20 april 
De jongerenvereniging Don Bosco 
Halfweg/Zwanenburg maakt bekend dat het 
jaarlijkse zomerkamp van de vereniging, dit jaar 
vanwege het coronavirus niet door gaat. 
 

Dinsdag 21 april 
De vrijwilligers en verzorgenden van woonzorg- 
centrum Eigen Haard krijgen een T-Shirt met de 
tekst “Kindercentrum De Berendijk steunt de 
Zorg”. 

 
Foto: Eigen Haard 
 

Woensdag 22 april 
De NieuweN200 maakt bekend dat de stalling 
voor fietsers aan de zuidzijde bij Sugar City 
vanaf 1 mei afgesloten zal worden vanwege de 
werkzaamheden aan de N200. Het alternatief is 
iets verderop of aan de zuidzijde van het station 
zelf. Fietsen die er op 1 mei nog staan, zullen 
worden verwijderd. 

 
Foto: De NieuweN200 
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Vandaag wordt er ook begonnen met het 
asfalteren van de zuidelijke Boezembrug. Dit zal 
ongeveer drie dagen duren. De bedoeling is dat 
half juni deze brug in gebruik genomen zal 
worden. Ook de voetgangers en fietsers kunnen 
kort daarna weer over deze brug. 

 
Foto: De NieuweN200 

 
Bij woonzorgcentrum Eigen Haard is het 
vandaag druk. In de vroege ochtend krijgen de 
bewoners en het aanwezige zorgpersoneel een 
uitgebreid ontbijt aangeboden door diverse 
lokale middenstanders. 
Kort na de lunch komt Arnoud Hulst, de 
voorzitter van onze vereniging, de bewoners en 
al het personeel en vrijwilligers verrassen met 
een prachtige orchidee. Overigens krijgen alle 
leden van de vereniging en het personeel van 
Medisch Centrum Halfweg en Medisch Centrum 
Zwanenburg een dergelijke orchidee (zie elders 
in deze editie). 

 
 
Donderdag 23 april 
De maatregelen vanwege het coronavirus 
worden volgens premier Mark Rutte verlengd tot 
28 mei. Alleen de basisscholen mogen de 
deuren voor de helft van de tijd weer openen 
vanaf 11 mei, het einde van de meivakantie. 
 
Vrijdag 24 april 
De 19-jarige Bram Franken uit Zwanenburg, 
tekent een profcontract tot 2022 bij voetbalclub 
AZ. Hij zit al sinds 2012 bij de jeugdopleiding van 
AZ en is aanvoerder van de Jeugd Onder 19 
jaar. Op 31 januari 2020 maakte hij zijn prof-
debuut bij Jong AZ. 

 
Foto: AZ 

 

De Halfwegse Henny Terwijn krijgt vandaag te 
horen dat zij een koninklijke onderscheiding krijgt 
vanwege onder meer haar vrijwilligerswerk voor 
de plaatselijke voetbalvereniging NAS en de RK-
parochie in Halfweg. Door het coronavirus krijgt 
zij de onderscheiding later uitgereikt. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 

De werkzaamheden aan het Dr. Baumannplein 
zijn aan de eindfase toe. De duiker bij de 
Polanenkade is klaar en de hekken langs de 
trekvaart staan er voor het grootste deel. Ook de 
beplanting aan beide zijden is aangebracht. 
Alleen de middenstrook moet nu nog gedaan 
worden. 

 
Foto: De NieuweN200 

 

Maandag 27 april 
De Zwanenburger Maarten van Denderen van 
Verzekeringsbureau Klap No Risp, is deze 
ochtend op het televisiejournaal van de NOS te 
zien. Volgens hem wordt het volgend jaar lastig 
om festivals te organiseren. Het risico van 
verzekering voor pandemie wordt namelijk 
uitgesloten.  
 



17 

 

 
Foto: PR Facebook 

 

Het is vandaag een heel bijzondere Koningsdag. 
Alle festiviteiten zijn afgelast. Er zal vooral via de 
social media en de televisie naar deze dag 
gekeken worden. Zo wordt er om 10.00 uur 
gezamenlijk het Wilhelmus gezongen vanuit huis 
of balkon. Later op de dag is er een digitale 
kleedjesmarkt en wordt er om 16.00 uur een 
toast uitgebracht op de verjaardag van de 
Koning. 
 

Woensdag 29 april 
Laat in de nacht wordt een vrouw door drie 
jongeren van haar telefoon beroofd bij Sugar 
City. De daders vluchten, maar worden herkend 
als zij met hun auto vanaf het parkeerterrein van 
Sugar City proberen weg te komen. Twee van 
hen zijn gewond geraakt bij de beroving en 
moesten naar het ziekenhuis. Zij zijn echter wel 
in hechtenis genomen. 
 

Donderdag 30 april 
Een ongeval op de kruising bij de ingang van 
Sugar City veroorzaakt veel verkeersoverlast. 
Een vrachtwagen rijdt achterop een 
personenauto, die op zijn beurt tegen zijn 
voorligger aanrijdt. Er komen twee ambulances 
om assistentie te verlenen en de weg wordt 
enige tijd afgesloten. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 

Vrijdag 1 mei 
Het is inmiddels 1 mei en de laatste fietsen 
moeten nog worden verwijderd bij de stalling aan 
de zuidzijde van de N200 bij Sugar City. 
Schijnbaar zijn er nog diverse mensen die niet in 

de gaten hadden dat het vanaf vandaag niet 
meer is toegestaan om daar te staan. 

 
Foto: PR Facebook 

 

Zaterdag 2 mei 
Helaas besluit de organisatie van de Feestweek 
Zwanenburg-Halfweg dat de editie van 2020 niet 
door kan gaan vanwege het coronavirus. 

 
Zondag 3 mei 
Een vrouw op leeftijd verliest de macht over haar 
scootmobiel op de Kromme Spieringweg. 
Hierdoor komt zij in het naastgelegen water 
terecht. De brandweer brengt haar weer op het 
droge en zij wordt door de ambulance naar het 
ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het 
met haar is. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 

Een jonge boom wordt vernield aangetroffen in 
park Zwanenburg. Op Facebook boze reacties 
van inwoners. Wie de daders zijn is onduidelijk. 
 

Maandag 4 mei 
Het is een bijzondere dodenherdenking van-
daag. Geen herdenkingen bij de monumenten 
maar thuis twee minuten stilte. Op de Dam in 
Amsterdam is er een sobere plechtigheid met 
een zeer beperkt aantal aanwezigen. Ook bij de 
monumenten in Zwanenburg en Halfweg worden 
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er door een beperkt aantal mensen kransen 
gelegd. 

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 

Woensdag 6 mei 
Een 22-jarige man uit Bussum, die bij de politie 
bekend is vanwege verdovende middelen, wordt 
aangehouden op de Haarlemmerstraatweg. 
Mede door een sterke hennepgeur vindt de 
politie meer dan 1,4 kilogram gedroogde 
henneptoppen. 
 

Premier Mark Rutte maakt vanavond een aantal 
beperkte versoepelingen bekend van de corona-
maatregelen. Zo gaan, tot blijdschap van velen 
maandag 11 mei de kappers weer open. Ook 
andere contactberoepen, zoals de pedicures 
mogen weer aan het werk. Ook een aantal 
buitensporten mogen weer hervat worden. In 
een beperkt aantal (25) verpleeghuizen en 
zorgcentra mogen als proef, bewoners één keer 
per dag bezoek ontvangen. Verder mogen 
eventueel per 1 juni de terrassen weer 
gedeeltelijk open en kunnen de middelbare 
scholen weer opstarten. 
 

Maandag 11 mei 
In het Haarlems Dagblad een artikel over de 
nieuwe Boezembrug. Volgens deze krant moet 
de scherpe bocht in de N200 bij de brug het 
verkeer afremmen. Ook zal de N200 in Halfweg 
een meer dorps karakter krijgen. 

 
Foto: Haarlems Dagblad Toussaint Kluiters 

 

Vandaag wordt bekend dat de Zwanenburgbaan 
van 11 mei tot en met 19 mei gesloten zal 
worden vanwege onderhoudswerkzaamheden. 
Er zal 80 ton asfalt vervangen worden. Ook 
lampen worden vervangen. Voor onze omgeving 

zal dit niet veel uitmaken, want er is al heel 
weinig vliegverkeer. 
 

Zaterdag 16 mei 
Op een foto in het Haarlems Dagblad is een 
erehaag te zien voor de supervrijwilliger Paul 
Wezenbeek. Hij bekleedde veel functies bij de  
Wielerclub De Bataaf. Op dinsdag 19 mei volgt 
nog een uitgebreid in memoriam in dezelfde 
krant. 

 
Foto: Haarlems Dagblad Rob van Wieringen 

 

Maandag 25 mei 
Bijzondere aandacht voor de oorspronkelijk 
Halfwegse kunstenares Ans Markus in het 
Haarlems Dagblad. Zij is vooral bekend 
geworden door schilderijen van vrouwen in 
windsels. Volgens haar is schilderen een 
therapie voor haar. 
 

Woensdag 27 mei 
Het Haarlems Dagblad meldt, dat de bouw van 
het Integraal Kind Centrum (IKC) in Halfweg 
volgens wethouder Marjolein Steffens zeker een 
paar jaar vertraagd zal worden door de uitspraak 
van de Raad van State. 
 

Zondag 31 mei 
Op de vanwege asfalteringswerkzaamheden 
afgesloten Houtrakkerweg, komt een auto in de 
sloot terecht. De bestuurder blijft ongedeerd, 
maar wordt gearresteerd vanwege drankgebruik. 
 

Op de gevaarlijke kruising van de Kinheim en de 
Zwanenburgerdijk komt een motorrijder in 
aanrijding met een auto. De motorrijder raakt 
dermate zwaar gewond dat er zelfs een 
traumahelikopter aan te pas moet komen. Deze 
landt midden op de Zwanenburgerdijk, die mede 
daardoor geruime tijd is afgesloten.  
 

Maandag 1 juni 
Op de Dam in Amsterdam vindt een grote 
demonstratie plaats tegen rassendiscriminatie. 
Het loopt helemaal uit de hand want er zijn te 
veel demonstranten om een veilige onderlinge 
afstand te kunnen houden. De burgemeester 
grijpt niet in tot ergernis van velen zoals zorg- 
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medewerkers, die de afgelopen periode heel 
hard gewerkt hebben. 
 
Woensdag 3 juni 
Vanaf vandaag tot 23 augustus kan er gestemd 
worden voor het monument van het jaar van de 
Haarlemmermeer 2020. Eén van de drie 
kanshebbers is het Stoomgemaal in Halfweg. Op 
12 september zal bekend gemaakt worden welk 
monument het geworden is. 

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Donderdag 4 juni 
De gemeente Haarlemmermeer maakt bekend 
dat het opknappen van de Spaarndammerdijk 
maar liefst 5 miljoen euro gaat kosten. De 
renovatie vindt pas in 2021 plaats. Tot die tijd 
blijft de dijk vanwege de slechte conditie, 
afgesloten. 

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Vrijdag 5 juni 
Vanaf vanavond tot maandagmorgen is de N200 
tussen de Oranje Nassaustraat en Sugar City 
afgesloten. De nieuwe Boezembrug wordt 
aangesloten op de N200. Dit vereist nogal wat 
werkzaamheden, onder andere veel asfaltering. 
 
Zaterdag 6 juni 
Kort na het middaguur moest de bestuurder van 
een auto die over de Zwanenburgerdijk reed, 
hard remmen voor een auto die vanaf de 
Kinheim kwam. Daarbij raakte hij de andere auto 
en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Na 
controle door het ambulancepersoneel moest hij 
toch nog naar de Eerste Hulp. Ook vorige week 
vond hier een ernstig ongeval met een motor 
plaats. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Maandag 8 juni 
Vanochtend vroeg wordt de N200 tussen de 
Oranje Nassaustraat en Sugar City weer 
vrijgegeven. Duidelijk zichtbaar is de veel 
scherpere bocht in de N200 bij de Boezembrug. 
Alleen de oude noordelijke brug moet nog 
gesloopt worden. De fiets- en voetgangersroute 
is eind juli pas af. 

 
 
De Zwanenburger Bart Juwett, bekend om zijn 
perfecte André van Duijn imitatie is genomineerd 
voor de Gouden Papegaai van Radio 10. Dj 
Gerard Ekdom is hierin op zoek naar de beste 
imitator van Nederland. Bart doet deze imitatie al 
vanaf zijn 10de jaar. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Meer info over wat er gebeurde in de 
volgende editie van het maandblad. 
 

 



20 

 

Trotse Opa Willem Franken ziet kleinzoon 

Bram een profcontract tekenen bij AZ. 
Iedere voetballende jongen droomt ervan: Een scout van een grote 

vereniging die komt kijken en je dan uitnodigt voor een gesprek. 

Zo werd de 12-jarige Bram Franken uit Zwanenburg in 2012 

uitgenodigd om bij AZ te komen spelen. Voetbal zit bij de familie 

Franken schijnbaar in het bloed. Zowel de vader als de opa van 

Bram Franken speelden in selectieteams bij Halfweg en zijn vader 

ook nog bij Vlug en Vaardig. 

 

 

Vanaf het moment dat het kon ging hij meteen spelen bij VV Zwanenburg. Na drie seizoenen volgde al 

een overstap naar AFC. Zijn talent als rechtermiddenvelder bleef niet onopgemerkt. Bram: ‘Ik kreeg 

een uitnodiging om bij AZ te komen spelen. Ik hoefde niet eens een proeftraining te doen. 

Met de Onder 19-selectie ging hij dit seizoen ongeslagen aan kop in de kampioenspoule. Franken 

leverde met twaalf doelpunten en twee assists een belangrijke bijdrage. Op 31 januari maakte hij met 

Jong AZ zijn profdebuut. Op bezoek bij FC Den Bosch kwam hij tien minuten voor tijd binnen de 

lijnen. 

 

 

Op de linker foto, Bram Franken in 2013, met twee trofees als beste speler op een toernooi in Borssele 

(Zeeland) en Frankfurt (Duitsland). Foto rechts met zijn trotse opa Willem. 

Op 24 april 2020 tekende de middenvelder en aanvoerder van AZ onder 19, Bram Franken in het 

AFAS-stadion zijn eerste profcontract dat hem tot 2022 aan deze club verbindt.  
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DE ACTIVITEITEN GAAN WEER VAN START 
 

Voordat de activiteiten in het nieuwe 
Dorpshuis weer van start konden gaan, 
kregen de coördinatoren van de 
verschillende activiteiten instructies en 
informatie van voorzitter Arnoud Hulst. Voor 
alle activiteiten is er een plattegrond 
gemaakt en is er een protocol. 

Een van de onderdelen van het protocol is 
dat bij alle deelnemers aan de activiteiten 
vooraf de temperatuur wordt opgenomen en 
de handen in het desinfectie apparaat 
moeten. 

Uiteraard kregen de coördinatoren een 
rondleiding langs alle ruimtes. 
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Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde) symptomen 
hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts 
(vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als 
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar 
buiten. 

• Leden van de seniorenvereniging zullen bij aanvang 
gecontroleerd worden met een hoofdthermometer op 
temperatuur. 

▪ In de activiteitenruimte staat bij de 
ingang een handdesinfectie unit 
waarvan u verplicht gebruik moet 
maken bij aanvang. 

▪ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden  

     positief getest is op het nieuwe  

     coronavirus (COVID-19). Omdat je tot  

     veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt  

     worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact  

            waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierbij het advies van de GGD). 

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) tot 
minimaal zeven dagen na de uitslag van de test. 

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 

• Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 
huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis eerst naar het toilet. 

• Indien je in het Dorpshuis naar het toilet gaat, was je handen met water en zeep en 
desinfecteer je handen weer bij het betreden van de activiteitenruimte. 

• Was je handen met water en zeep vóór en na bezoek aan het Dorpshuis.  

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Schud geen handen. 

• Kom niet eerder dan tien minuten voor het begin van de activiteit en ga na afloop direct naar 
huis. 

• Als de activiteit is geëindigd verlaat dan de ruimte niet allen te gelijk maar houdt 1,5 meter 
afstand. 

• Bij deelname aan een activiteit, wordt de naam genoteerd en dient men voor presentie te 
tekenen. 

 
 
 

Protocol voor veiligheid en 

hygiëne 
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PLATTEGROND SJOELEN IVM CORONA 

 

 

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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PLATTEGROND KOERSBAL IVM CORONA 
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PLATTEGROND CREA HOBBYCLUB IVM CORONA 

 

 

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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PLATTEGROND KLAVERJASSEN IVM CORONA 
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Verdeling sociale huurwoningen verandert 
Vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam 
en Zaanstreek-Waterland werken samen aan een nieuwe verdeling van sociale 
huurwoningen. Zij introduceren een puntensysteem waarbij inschrijftijd, actief zoeken en 
specifieke omstandigheden een rol spelen. Daarmee geven gemeenten en corporaties 
woningzoekenden een extra steun in de rug. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunnen alle inwoners 
een reactie geven op het voorstel. 
 
Waarom een nieuwe manier van verdelen? 
De verandering is nodig om huishoudens met een dringende wens om te verhuizen meer 
kans op een woning te geven. Het voorstel bevat nieuwe regels die beter rekening houden 
met de woningzoekenden die urgent een woning nodig hebben. De schaarste aan woningen 
wordt niet opgelost met het nieuwe systeem.  

 
Het nieuwe systeem schematisch uitgelegd 
 
Wacht-, zoek- en situatiepunten 
Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd verandert in wachtpunten. Iedereen die 
ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt 1 wachtpunt per jaar op. Wachtpunten zijn de 
basis en deze lopen per jaar op. Nieuw in het voorstel zijn de zoekpunten en situatiepunten. 
Zoekpunten zorgen ervoor dat mensen die actief zoeken meer kans op een woning krijgen. Vier keer 
per maand reageren op een passende woning levert 1 zoekpunt op. Er kunnen maximaal 30 
zoekpunten worden opgebouwd.  
Iemand die voldoet aan specifieke omstandigheden kan situatiepunten opbouwen, 1 punt per maand 
met een maximum van 12 punten. De drie omstandigheden zijn: relatiebreuk met kinderen, inwonen 
met kinderen bij een ander huishouden en problematisch thuiswonende jongeren.  
Niet zoeken betekent dat de zoekpunten ook weer afnemen. Dat gaat in hetzelfde tempo als 
opbouwen: 1 punt per maand. Dat geldt niet voor wachtpunten. Die blijven altijd behouden tot het 
moment dat een nieuwe huurwoning gevonden is. Op basis van inschrijftijd, zoekduur en 
omstandigheden wordt een puntenaantal opgebouwd. Dit puntenaantal is bepalend voor de toewijzing 
van de woning. 
 
Het systeem met urgentie blijft bestaan. Ook de passendheidscriteria (inkomen en gezinsgrootte) en 
de voorrangslabels veranderen niet. 
  
Inspraak 
Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 kunnen inwoners in hun eigen gemeente een reactie geven op het 
voorstel. Eind 2020 nemen de vijftien gemeenteraden een besluit over het voorstel. 
Alle informatie over het voorstel is te vinden op de website sociale huurwoning zoeken.   
 
 

https://socialehuurwoningzoeken.nl/
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SENIORENVERENIGING ZWANENBURG-HALFWEG 
VERENIGINGSACTIVITEITEN 

 
 

 
Tiny Hulst 

06-54693813 

BINGO 
2e woensdag 

van de maand 
vanaf 13.00 uur 

 Plaats: 
Dorpshuis 

 

 
 

 
Rie van Soest 
020-4975972 

CREA HOBBY CLUB 
1e en 3e maandag 

van de maand 
13.00-15.00 uur 

 Plaats: 
Dorpshuis 

 

 

 

 
Joke van 
Bekkum 

06-36005641 

KLAVERJASSEN 
Iedere dinsdag 
van de maand 

13.30-16.30 uur 

 Plaats: 
Dorpshuis 

 

 
 

 
Jannie van 

Eyken 
020-4973396 

KOERSBAL 
Iedere donderdag 

van de maand 
9.45-11.15 uur 

 Plaats: 
Dorpshuis 

 

 
 

 
Breggina 
Rovers 

020-4976016 

SAMEN ETEN 
3e en 4e vrijdag 
van de maand 

17.00-19.00 uur 

 Plaats: 
Dorpshuis 

 

 
 

 
Liesbeth 
Grolman 

020-4972690 

SJOELEN 
Laatste woensdag 

van de maand 
13.30-15.30 uur 

 Plaats: 
Dorpshuis 

Deze foto van 

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

VERJAARDAG 

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/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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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 het Dorpshuis. 
Ik maak de contributie per direct zelf over op onderstaand 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. 
 
 

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER 

ZWANENBURGERDIJK 459 

1161 NW ZWANENBURG 

TELEFOON: 020 - 4975213 

 

KWALITEIT KOOP JE OP DE 

 ZWANENBURGERDIJK 
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