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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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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

Augustus 2020
Van de redactie:
Langzamerhand zijn er weer een aantal activiteiten van start gegaan. Dat geldt niet voor alles. Bingo,
de feesten en de busreizen leveren vanwege de coronamaatregelen nog wat problemen op. Elders in
dit blad kunt u hier meer over lezen.
Liesbeth Grolman heeft haar taak als bestuurslid en coördinator van het sjoelen neergelegd. Ook
elders in dit blad meer over haar afscheid bij het sjoelen.
Ik wens u veel leesplezier
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

Henk Vostermans

Breggina Rovers

Bestuurslid
Incasso

Bestuurslid
Ledenadministratie

e-mail:

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

Telefoon:

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

Redactieadres

Uiterste inleverdatum volgende editie: 18 september 2020
Uitgiftedatum: Maandag 5 oktober 2020
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Zwanenburg/Halfweg
Instanties/hulpdiensten

Telefoon

Noodgevallen
politie/brandweer/ambulance
Politie algemeen:
Huisartsen:
Med. Centrum Zwanenburg
Bongers Huisartsenpraktijk
Huisartsenprak. Heeneman
Huisartsenpost Haarlemmerm
Algemene Hulpdienst
Maandag-woensdag-vrijdag
Tussen 16.00-17.00 uur
Tandartsen:
Tandartsenpraktijk Gouw
J.A. de Kinder
Tandarts Halfweg Niv Dent
Fysiotherapie:
Fysiotherapie Lindenlaan
Evolution Fysiotherapie
Fysiotherapie Elzenkade
Amstelring Wijkzorg
Wijkteam Zwanenburg-Centr
Wijkteam Zwanenburg West
Wijkteam De Dijken
Bloedafname Atalmedial
Hoofddorp

Instanties

112

020-4975002
06-42557307
020-4976490

Gemeentehuis Halfweg
Gemeentehuis Hoofddorp
Burgerzaken gemeente
Ouderenadviseur
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.

06-12284665
06-13644215
06-43544839

Waterleiding PWN
Storing Gas-Elektra
Afvalbedrijf Meerlanden
Ziggo servicelijn

0900-8844
020-4489600
020-4975080
020-4974593
023-2242322
020-4971111

020-4972377
020-4973346
020-6592252

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

020-4975444
0900-0245
0900-9343
0900-9292
0800-0543
088-2692888
0900-0101
020-4977303
020-4977069
023-5327780
06-12383288
0900-4050700
0800-9009
023-7517200
0900-1884

088-0037735

APOLLO DAMESMODE
Kerkhoflaan 46, 1161 JD Zwanenburg
Telefoon: 020 – 497 5453
Openingstijden:
Maandag van 13.00 t/m 17.00 uur
donderdag t/m zaterdag
van 11.00 uur tot 17.00 uur
Op dinsdag en woensdag zijn wij gesloten
Wij zijn ook nog steeds actief als stomerij
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Afgelopen tijd moesten Tiny en ik twee weken in quarantaine.
Dit omdat wij in contact waren geweest met iemand die
positief getest was op corona. Gelukkig is degene niet ziek
geweest, maar had alleen wat verschijnselen die op griep
leken. Wij hebben gelukkig geen enkele verschijnsel gehad.
Zo zie je maar, het kan je zo gebeuren.
Nu terug naar onze vereniging. In de week van 27 juli tot 1
augustus ben ik alle activiteiten langsgegaan. Dit om nog
eens duidelijk te maken dat men zich moet houden aan onze
coronaregels en dat men daar niet vanaf mag wijken.
Gebleken is dat enkele leden van onze activiteiten dit toch wat overdreven vinden. Maar ik wil een
ieder op zijn hart drukken dit toch te doen. Of als je het er niet mee eens bent, de activiteit dan niet te
bezoeken, want je brengt niet alleen jezelf maar ook anderen in gevaar.
Ik heb gevraagd aan de beheerder van het Dorpshuis of het bedienend personeel de consumpties
kunnen binnenbrengen met een mondkapje op. De bediening komt met allerlei personen in
aanraking, zoals bezoekers van het Dorpshuis en van de sporthal, die soms vol zit met bezoekers. En
als U in het restaurant van het Dorpshuis mensen dicht bij elkaar ziet zitten, loop er met een grote
boog om heen, want wij zijn als senioren een kwetsbare groep.
Dus houd je aan de regels:
•

Handen desinfecteren bij binnenkomst in onze ruimte.

•

Gebruik maken van de hoofdthermometer.

•

Houd afstand, in de lift van het Dorpshuis mogen maximaal twee personen.

•

Verlaat de ruimte niet allemaal tegelijk.

•

Bij klachten: Blijf thuis.

En volg de regels op van de clubleiding. Wij weten wel dat dit soms moeilijk is, maar doe het toch
maar.

Arnoud Hulst

ROB VAN DER VOORT PARKET
Dennenlaan 33
1161 CL Zwanenburg
Telefoon: 020-4978517 / 06-50252399
Wij zijn een dynamisch, professioneel bedrijf met een
jarenlange ervaring, dat zich richt op het leggen en
renoveren van harde vloeren. De producten zijn parket,
laminaat, planken vloerdelen en lamelparket.
Openingstijden: Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur
Onze showroom is verplaatst naar de achterzijde van het
bestaande pand.
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Lees mee met Evelien

Verdwalen in een verhaal
Het is al weer even geleden dat ik u hier trof, ik hoop dat u gezond bent! Voor degenen onder u die
wel eens in de bibliotheek komen en mij in ons nieuwe onderkomen nog niet gezien hebben, maak u
niet ongerust, ik kom weer terug! Er is niets met me aan de hand, ik ben gezond en wel en ga
binnenkort weer aan het werk. Het had te maken met contract-technische zaken waarmee ik u verder
niet zal lastig vallen. Het belangrijkste is dat de bieb, ondanks alle aanpassingen vanwege Corona
gewoon weer open is en dat ik na de zomervakantie mijn werk dus ook weer kan hervatten. Bent u
nog niet geweest? Kom eens kijken, het is zó mooi geworden! Net als de rest van het nieuwe
Dorpshuis trouwens.

Ondertussen lees ik me een slag in de rondte. Ik heb inmiddels al 72 boeken gelezen dit jaar! Een
aantal waar ik voorgaande jaren alleen maar van kon dromen rond deze tijd van het jaar. Doordat ik
al vanaf half maart thuis ben heb ik veel extra leestijd gekregen en kon ik me ook eens storten op een
hele serie boeken van een en dezelfde schrijver. Verhaal van een leven van Konstantin Paustovski
(1892 – 1968) is vorig jaar opnieuw uitgegeven in drie prachtige delen door uitgeverij Van Oorschot.
Oorspronkelijk waren dit zes losse delen maar nu dus uitgegeven per twee:
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Deel 1: Verre jaren en Onrustige jeugd
Deel 2: Begin van een onbekend tijdperk en Tijd van de grote veranderingen
Deel 3: Sprong naar het zuiden en Boek der omzwervingen
En ik kan u zeggen: wat kon deze man schrijven! Maar onderschat ook de kunsten van vertaler Wim
Hartog niet. Het is best lastig om Russisch te vertalen naar het Nederlands, weet ik uit ervaring, maar
dat is prachtig gedaan. Dit zijn echt verhalen om in te verdwalen. Het zijn geen echte
geschiedenisverhalen maar meer herinneringen van de schrijver aan zijn leven. En wat voor een
leven! Als jonge jongen maakte hij al de Russische revolutie van 1905 mee, in 1917 gevolgd door de
‘echte’ revolutie waardoor de communisten aan de macht kwamen. In de tussentijd dient hij ook nog
in het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar verwacht geen exacte weergave van die perioden.
Zoals gezegd haalt de schrijver zijn eigen herinneringen aan die een heel mooie doorsnee te zien
geven van hoe het leven voor hem en zijn medemensen was. Als hij ouder wordt en de rust enigszins
weergekeerd is in zijn land, krijgt hij de kans om reizen rond de Zwarte Zee en in Centraal Azië te
maken. Zijn beschrijvingen van die reizen zijn adembenemend! Bijvoorbeeld als hij in deel drie tijdens
een reis naar Azerbeidzjan en Armenië maakt en onderweg de Bijbelse berg Ararat mag
aanschouwen:
‘Ik kon mijn ogen niet van de Ararat afhouden. Ik wilde eten noch drinken. Ik was bang dat dan
ondertussen de Ararat zou verdwijnen, onzichtbaar zou worden. […] Hier lag het knooppunt van
religies, van overleveringen, legendes, van onverbrekelijke met poëzie verbonden geschiedenis, en
van in de vlammen van de geschiedenis gestaalde poëzie.’
Het duurde dus ook wel even voor ik weer geland was nadat ik al deze prachtige verhalen had
gelezen. Gelukkig zijn er meer boeken en bundels van hem uitgegeven, ook te vinden in de
bibliotheek, maar daar ga ik me dit jaar niet meer op storten. Want er moet ook weer gewerkt worden!
Tot snel in de bibliotheek en anders weer hier in dit blad. Ik wens u weer veel leesplezier!
Bibliotheek Zwanenburg in het nieuwe Dorpshuis Zwanenburg Halfweg is dagelijks open van
13 tot 17 uur (m.u.v. zaterdag en zondag). Met ingang van zaterdag 22 augustus is Bibliotheek
Zwanenburg ook weer op zaterdagmiddag open van 13 tot 17 uur.

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

Wijkteam indeling
Adres
Telefoon
Zwanenburg
Dennenlaan
06Centrum
114
12284665
zwanenburgcentrum@amstelringwijkzorg.nl
Zwanenburg West
Dennenlaan
06114
13644215
zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl
De Dijken
Dennenlaan
06118
43544839
dedijken@amstelringwijkzorg.nl
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Verzorgingsgebied
Kerkhoflaan t/m Domineeslaan

Domineeslaan t/m Heining

Kerkhoflaan t/m Lijnderdijk

Beste mensen,

Wij gaan weer starten met Samen Eten in ons nieuwe dorpshuis.
De eerste keer is op vrijdag 21 augustus, de tweede keer op vrijdag 28 augustus.
Wel zijn er een aantal huisregels, waar wij ons echt aan moeten houden i.v.m. COVID-19:
• Bij binnenkomst worden u een aantal vragen gesteld, moet u uw handen ontsmetten en wordt
de temperatuur gemeten.
• Om de 1,5 meter afstand te waarborgen kunnen er niet meer dan 4 mensen aan één tafel zitten.
Hier wordt nauwlettend op toegezien.
Omdat het voor de koks gaat om een nieuwe werkplek en apparatuur, starten wij op beide
dagen met hetzelfde menu, te weten:
• Een varkenshaasje met keuze uit peper- of champignonsaus;
• Patat en een lekkere salade;
• Het toetje blijft als altijd een verrassing.
Ook in het dorpshuis worden de consumpties betaald met de blauwe of rode muntjes. Blauw
voor koffie/thee of fris, rood voor een alcoholisch drankje.
Wij hopen jullie weer snel allemaal te zien.
De vrijwilligers van Samen Eten
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CREA HOBBY CLUB ALS EERSTE VAN START
Nadat op 1 juli de maatregelen rond het coronavirus versoepelt waren, besloot het bestuur
van de Seniorenvereniging rond half juli weer te starten met de activiteiten. De eerste die
mocht beginnen, was de Crea Hobby Club op maandag 20 juli.
Voor alle activiteiten was door het bestuur
een protocol opgesteld. In dit protocol was
vastgelegd wat er gedaan moest worden om
zo veel mogelijk aan de regels te kunnen
voldoen. Belangrijk daarbij waren:
•
•

Het meten van de temperatuur. Met een
speciaal apparaat op het voorhoofd
gericht, kan dit worden gedaan.
Alle deelnemers moeten bij binnenkomst, hun handen desinfecteren met een
speciaal apparaat.
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De deelnemers van de Crea Hobby Club
kwamen ondanks het feit dat het midden in
de vakantie was, in een redelijk aantal
opdagen.
Nieuw was uiteraard de ruimte in het
nieuwe Dorpshuis. Volgens de meeste
dames wel een wat kille ruimte. Erg wit en
weinig aankleding.
De tafels waren zodanig geplaatst dat alle
deelnemers op gepaste afstand van elkaar
konden zitten. Pas daarna kon aan de
creatieve activiteiten worden begonnen.

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl
www.klaverjasreizen.nl
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KLAVERJASSEN OP DONDERDAGAVOND
De seniorenvereniging heeft er een nieuwe activiteit bij en wel op de donderdagavond.
Het is van oudsher een klaverjasvereniging van De Cirkel, die al 50 jaar bestaat. De
vereniging heeft nu nog 30 leden. Deze vereniging heeft zich nu aangesloten bij de
Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg.
Elke donderdagavond wordt er in het Dorpshuis
van 19.30 tot 23.00 uur gespeeld.
Wij spelen vier partijen per avond. Denkt u: Dat
zou ik ook wel willen neem dan contact op met:
Arnoud Hulst telefoon:06 16287873. Hij legt u
graag uit hoe onze club werkt en wat wij allemaal
doen met Kerst, Pasen en op de clubavonden.
Elk jaar wordt er een kerst- en paaspakket verzorgt. Voor de beste kaarters van het jaar is er
ook een prijs.
Dus als u denkt, dat vind ik wel wat, neem dan even contact op.
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Informatie over een Kerstreis
Onze busreizen zijn tot op heden allemaal geannuleerd, toch willen wij proberen met de kerst een reis
te organiseren op de volgende voorwaarden:
Wij moeten ons in de bus houden aan de algemene voorwaarden, zoals een mondkapje op. Maar wij
gaan kijken naar een grote locatie in de buurt, waardoor u niet langer dan een uur met mondkapje op
hoeft zitten. Bovendien moet de locatie voldoende ruimte bieden, zodat de 1.5 meter gegarandeerd
kan worden. Wij moeten een prachtig kerstfeest kunnen organiseren.
Maar op voorhand willen wij weten of men geïnteresseerd is in een
busreis. Dit alles gaat natuurlijk alleen door als wij het veilig kunnen
organiseren en als de regels van de overheid het toelaten.
U kunt zich in principe opgeven bij Willem Tavenier telefoon: 0204972209. Bij voldoende belangstelling gaan wij dan met de
organisatie beginnen.
De bedoeling is, dat de reis op woensdag 16 december plaatsvindt.
Als u zich opgeeft verplicht U zich tot niets, wij gaan pas op het
laatste moment over tot het innen van het geld. De kosten zijn
€ 65,00 per persoon.

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

KWALITEIT KOOP JE OP DE
ZWANENBURGERDIJK
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Wat gebeurde er in juni/juli 2020
Een overzicht van datgene wat er in de afgelopen maanden 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.
Maandag 8 juni
Ook de bibliotheek in het dorpshuis is vanaf
vandaag weer geopend. Uiteraard zijn er wel
allerlei spelregels in verband met de corona
crisis.

bekendmaking op 15 maart plaatsvinden, doch
die was uitgesteld vanwege het coronavirus.

Donderdag 11 juni
De nieuwe Boezembrug is amper in gebruik
genomen of de aannemer is al begonnen aan
de sloop van de oude noordelijke brug. Hierdoor ontstaat nog wel enige hinder voor het
doorgaande autoverkeer.
Foto: PR Facebook

Dinsdag 16 juni
Ook kinderboerderij de Knuffelweide is vanaf
vandaag weer gedeeltelijk geopend. Niet alle
plaatsen kunnen betreden worden, omdat daar
de anderhalve meter regel niet kan worden
aangehouden.
Foto: PR Facebook

Zondag 14 juni
In het hele dorp kan men vandaag spullen
vinden op provisorische kraampjes. Schijnbaar
hebben de mensen in de afgelopen periode
veel vrije tijd gehad om op te ruimen. Het is
bovendien zonde om al deze spullen weg te
gooien.

Vandaag wordt bekend dat de Zwanenburger
Bart Juwett las imitator van André van Duijn
derde is geworden in de wedstrijd voor de
Gouden Papegaai van radio 10.
Woensdag 17 juni
De bewoners die bezwaar hebben gemaakt
tegen de bouw van het IKC in Halfweg komen
uitgebreid aan het woord in het HC Nieuws. Zij
zijn uiteraard heel blij met de uitkomst, omdat
hun bezwaren over het verdwijnen van het groen
en de parkeer- en verkeersoverlast bijna
allemaal terecht zijn bevonden.

Foto: PR Facebook

Maandag 15 juni
Ook de Speeltuin in Zwanenburg is vanaf
vandaag weer geopend. Ook hier zijn er een
aantal spelregels waaraan voldaan moet
worden. Zo moeten begeleidende ouderen
minimaal anderhalve meter uit elkaar blijven.
Via livestream wordt vandaag bekend gemaakt
dat de Zwanenburgse wielrenster Amy Pieters
de Topsporter van de Haarlemmermeer van
2019 is geworden. Oorspronkelijk zou de

In een artikel in HC Nieuws komt Dorpsraad
voorzitter Peter Vreeswijk aan het woord. Hij
vertelt over de activiteiten van de Dorpsraad en
de communicatie met de gemeente
Haarlemmermeer. Deze zou volgens hem beter
kunnen, hoewel er sprake is van een goede
verstandhouding
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Vrijdag 19 juni
De Protestantse kerk in Halfweg krijgt volgens
het Haarlems Dagblad een nieuwe predikant. In
de pastorie van de kerk houdt Wilma van Rijn
(32) zich nog druk bezig om de meubels en
schilderijen een plek te geven. Sinds begin juni
woont ze met haar vriend in de pastorie. Vier
jaar lang was ze predikant in Den Helder. Door
de coronamaatregelen is het voor haar een hele
kunst om kennis te maken met alle gemeenteleden.

Foto: PR Facebook

In de Domineeslaan ontstaat een brand in een
dixie. Deze staat naast een bouwkeet die ook
beschadigd wordt. De politie onderzoekt of er
sprake is van brandstichting.

Foto: HD - Toussaint Kluiters
Foto: PR Facebook

De politie meldt dat er vier verdachten zijn
aangehouden voor overvallen op casino’s. Dit
gaat ook over de overval van 27 februari op het
casino bij Sugar City.

Donderdag 25 juni
Er wordt hard gewerkt in park Zwanenburg. Dit
park krijgt een uitgebreide opknapbeurt.
Betrokkenen melden dat het er fantastisch uit
komt te zien. Onder andere de paden zullen
worden voorzien van een nieuwe slijtlaag en de
perken worden heel kleurrijk.

Zaterdag 20 juni
Het Haarlems Dagblad kondigt aan dat de
koopjesjagers vanaf komende herfst terecht
kunnen in het nieuwe outletcentrum in Halfweg.
Alleen zullen er eerst nog aanpassingen moeten
plaatsvinden aan de op- en afritten van de N200
en de kruising bij de Weerenbrug.

Foto: PR Facebook

Vannacht is er weer brand in de omgeving van
het industrieterrein. Deze keer staat de cabine
van een vrachtwagen aan de Venenweg in de
brand. De cabine brandt uit en de politie
onderzoekt de oorzaak.

Foto: HD - Toussaint Kluiters

Maandag 22 juni
Een 46-jarige Poolse automobilist veroorzaakt
een ongeval op de Oude Haarlemmerstraatweg.
Bij een verkeerde manoeuvre raakt hij de auto
van een 38-jarige inwoner uit Almere bijna
frontaal. De Pool blijkt alcohol te hebben
gedronken.
Dinsdag 23 juni
Waar menigeen vooraf al bang voor was, is
vandaag een feit. In de scherpe bocht van de
Boezembrug heeft een auto de vangrail getest.
Deze doorstaat de test glansrijk.

Foto: Michel van Bergen
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De oorspronkelijk uit Halfweg afkomstige firma
Markus bestaat 75 jaar. Gerrit Markus Senior is
de oprichter en in 1974 is het bedrijf voortgezet
door de drie zoons: Gerrit Junior, Jan en Rein.
Omdat er door de coronamaatregelen geen
groot feest mogelijk is doet de firma een donatie
van 3.000 euro voor het Vergeten Kind.

Maandag 29 juni
Het Haarlems Dagblad
meldt dat de Halfwegger
Raymond van Haeften
benoemd is tot nieuwe
wethouder in Zandvoort.
Hier krijgt hij onder andere
het lastige Formule 1
dossier onder zijn hoede.
Van Haeften is van 2014
tot 2018 wethouder
geweest in de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarnaast
is hij ook bekend als kok bij Samen Eten.
Dinsdag 30 juni
De gemeente maakt bekend dat de starters op
de woningmarkt een starterslening kunnen
krijgen van 40.000 euro. Dit alleen indien de
woning maximaal 310.000 euro kost. Op deze
manier wil de gemeente bereiken dat meer
starters in staat zijn om een woning te kopen.

Foto: Historisch Halfweg

Vrijdag 26 juni
Na de brand in de cabine van de vrachtwagen
aan de Venenweg gisteren, brand vannacht de
oplegger helemaal uit. De vrachtwagen blijkt
inmiddels gestolen te zijn. Het wordt nog lastig
uitzoeken voor de politie, want er is nog maar
weinig over van het geheel.

Woensdag 1 juli
Vandaag worden een groot aantal soepelere
maatregelen van kracht in verband met het
coronavirus. Terrassen kunnen weer open en
allerlei activiteiten, ook binnen, kunnen weer
worden opgestart. Wel blijft uitdrukkelijk de
anderhalve meter afstand van kracht. In
vliegtuigen en het openbaar vervoer is dit niet
mogelijk. Hier zijn de gebruikers verplicht een
mondkapje op te doen.
Eén van de gevolgen van de soepelere
maatregelen vanwege het coronavirus, is dat de
Speeltuinvereniging haar poorten weer open
mag gooien. Wel zijn er een aantal beperkingen.

Foto: Michel van Bergen

De fietsbrug over Zijkanaal F is na een
uitgebreide renovatie weer klaar voor gebruik.
Lange tijd was er een discussie over deze brug.
Het Hoogheemraadschap Rijnland wilde de brug
afstoten. Na de renovatie heeft het
recreatieschap Spaarnwoude de brug in
eigendom gekregen.

Ook de Seniorenvereniging kan voorzichtig weer
van start met een aantal activiteiten. De
coördinatoren krijgen instructie van voorzitter
Arnoud Hulst over de specifieke maatregelen
waaraan voldaan moet worden.

In de Populierenlaan is er een Koningspython
ontsnapt. De ongeveer 1 meter lange slang is

Foto: PR Facebook
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niet gevaarlijk. Het dier houdt zich vooral
verscholen in de bosjes en is daarom moeilijk te
vinden. Zelfs de expert Rob Dumont van de
Reptielenopvang Zwanenburg lukt het niet direct.

dader vlucht op een scooter. Het is niet de
eerste van dit soort laffe overvallen.
Door de coronacrises konden eind april de
koninklijke onderscheidingen niet persoonlijk
worden overhandigd. Nu de maatregelen wat
soepeler zijn geworden, komt burgemeester
Marianne Schuurmans de onderscheiding aan
Henny Terwijn in de RK-kerk in Halfweg alsnog
overhandigen.

In Zwanenburg wordt een bedrijfspand doorzocht
vanwege belastingfraude van 2,5 miljoen euro
omzetbelasting en loonheffing. Het bedrijf
verzorgt uitleenpersoneel aan de horeca. Naast
de administratie wordt er een auto in beslag
genomen.
Donderdag 2 juli
Vandaag treedt de 11-jarige Halfwegger Sammy
Suliman af als kinderburgemeester. De
plechtigheid met burgemeester Marianne
Schuurmans wordt vanwege corona in slechts
beperkte kring met voornamelijk familie
gehouden. Vanwege het coronavirus is de
benoeming van een nieuwe kinderburgemeester
voorlopig uitgesteld.

Foto: Jur Engelchor

Veel leerlingen die hun diploma hebben gehaald
nemen deze wel op een heel bijzondere manier
in ontvangst. Vanwege de coronaregels kan en
mag dit meestal niet in de aula van de school.
Daarom wordt uitgeweken naar bijvoorbeeld
theaters en in een enkel geval zelfs naar het
circuit van Zandvoort. Vanuit de auto nemen de
leerlingen de felicitaties in ontvangst.
Door de iets soepeler
geworden regels rond
corona organiseert de
Speeltuinvereniging
toch activiteiten in de
maand augustus. Niet
de traditionele huttenbouw, maar allerlei
activiteiten in twee groepen tussen 10 en 14
augustus. De woensdag is dan vrij.

Foto: Jur Engelchor

De brandweer moet vandaag tot twee keer toe in
actie komen voor dieren in nood. Eerst moeten
er nijlganzen gered worden. Daarna moet er een
paard, die te water is geraakt, op het droge
geholpen worden.

Zaterdag 4 juli
Ondanks een poging van de PvdA om Zwarte
Pieten bij de intochten in de Haarlemmermeer te
verbieden, lukte dit niet. De meerderheid van de
gemeenteraad is van mening dat dit een zaak is
van de lokale organisatoren.
Foto: PR Facebook

Vrijdag 3 juli
In de Sparrenlaan vindt vandaag een laffe
overval plaats. Een 84-jarige vrouw wordt van
achter aangevallen en haar gouden ketting wordt
van haar nek gerukt. De ongeveer 25-jarige
Foto: United Photos
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Zondag 5 juli
Op de Batterijweg raakt vanochtend een fietser
van de weg en komt vast te zitten in de modder.
Nadat de fietser door de brandweer gered is,
wordt deze door het ambulancepersoneel
nagekeken. De fietser hoeft niet naar het
ziekenhuis.
Dinsdag 7 juli
De sloop van het laatste deel van de
Boezembrug schiet al aardig op. Hierdoor
worden de historische stenen sluizen al veel
beter zichtbaar.
Foto: PR Facebook

Vrijdag 10 juli
Er wordt de laatste tijd veel geklaagd over ratten.
De gemeente waarschuwt dat deze overlast
mede erger wordt door voedselresten die deze
dieren vooral kunnen vinden. Een voorbeeld is
het voederen van bijvoorbeeld eendjes wat ook
ratten aantrekt. Maar ook losse vuilniszakken
zijn een oorzaak. Deze beesten brengen veel
ziektes over.

Foto: PR Facebook

Woensdag 8 juli
De fietsbrug over Zijkanaal F wordt vandaag na
renovatie officieel in gebruik genomen. Als
openingshandeling fietst wethouder Mariëtte
Sedee over de 56 meter lange brug.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer, Shutterstock

Maandag 13 juli
Al eerder was bekend geworden dat Amy Pieters
de prijs van Topsporter uit de Haarlemmermeer
behaald heeft. De uitreiking kon door de corona
maatregelen niet eerder worden uitgereikt.
Vandaag gebeurt dat toch door wethouder Mieke
Booij-van Eck.

Foto: Recreatieschap Spaarnwoude

Donderdag 9 juli
De gemeente Haarlemmermeer wil op het
voormalige Sectorpark 30 jongerenwoningen
bouwen. Dit, maar ook de verdere ontwikkeling
van dit gebied is alleen mogelijk, als er eerst een
geluidscherm door Prorail wordt geplaatst. Het
gaat om sociale huurappartementen. Ten minste
een kwart van deze woningen is voor jongeren
uit Halfweg.
De wijkagenten Arjan en Kim krijgen een
rondleiding door het nieuwe Dorpshuis. Uiteraard
wordt ook de biljartzaal even bekeken. Als Arjan
uitgedaagd wordt om het ook eens te proberen
gebruikt hij wel een heel vreemde keu.

Foto: PR Facebook
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Woensdag 15 juli
De bewoners van Eigen Haard worden vandaag
weer eens verrast met een optreden van de
troubadour Rob Meijer.

De Dierenambulance maakt bekend dat de
Koningspython, die drie weken geleden
ontsnapte, toch aan de gevolgen van de stres en
de temperatuur is overleden. Na een week was
het dier gevangen en leek het goed te maken.

Foto: PR Facebook

Vrijdag 17 juli
De in Zwanenburg/Halfweg bekende Klazien
Tosseram-de Jager ontvangt van een
vertegenwoordiger van de NieuweN200, een
plaquette van de oude Boezembrug. Zij heeft er
bijzondere herinneringen aan, omdat zij ruim 50
jaar geleden een zeer ernstig ongeval op deze
brug kreeg.

Foto: Dierenambulance

Donderdag 23 juli
Veel bewoners vragen zich af wat er met het
terrein van Arend gaat gebeuren. De oude
gebouwen zijn inmiddels gesloopt. Volgens
insiders is de hoop dat daar woningen gebouwd
gaan worden uitgesloten. Het wordt
waarschijnlijk een logistiek gebouw.

Foto: De NieuweN200

Maandag 20 juli
De komende vijf dagen zal het in de middag en
avond van 14.00 tot 23.00 uur relatief rustig zijn
in Zwanenburg en Halfweg. In die tijd worden er
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de
Zwanenburgbaan. Dit zal ook het geval zijn van
17 tot 28 augustus.

Foto: PR Facebook

Dinsdag 28 juli
De muzikale optredens voor Eigen Haard
kunnen niet op. Nu is het de bekende Harry
Slinger van Drukwerk. Hij is vooral bekend
vanwege het nummer: “Je loog tegen mij”.

Woensdag 22 juli
Opnieuw een muzikaal optreden bij Eigen Haard.
Deze keer is het Karel die met het draaiorgel De
Pineut de bewoners vermaakt.

Foto: PR Facebook

Donderdag 30 juli
In het Haarlems Dagblad een artikel over het
initiatief van Gerard Gerritsen voor de Gratis
Spullen Ronde. Dit is specifiek bedoeld voor de

Foto: PR Facebook
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inwoners van Zwanenburg en Halfweg. Op
diverse plaatsen kan men op diverse zondagen
via een soort vrijmarkt in de dorpen gratis
spullen ophalen.

Op Facebook is een impressie te zien van het
fietspad en het voetpad langs de Boezembrug.
Het heeft een ruime opzet en men kan op een
bankje genieten van het uitzicht.

Foto: Wessel Mekking
Foto: PR Facebook

Vrijdag 31 juli
Door een technisch mankement kan de klep van
de pont bij Buitenhuizen niet meer omlaag. Een
grote groep mensen komt daardoor vast te
zitten. Het duurt uiteindelijk van 16.00 tot 18.00
uur voordat de klep omlaag kan. Ook komt er
een sleepboot aan te pas om de pont tegen de
wal te duwen.

Maandag 3 augustus
De Abri in de Dennenlaan bij de Kom ziet er
triest uit. De glazen achterwand is gesneuveld
en al het glas ligt op de grond. Het is niet bekend
wanneer en hoe dit precies gebeurd is.

Foto: HCNieuws, Joop Touw

Donderdag 6 augustus
Op de A200 van het Rottepolderplein richting
Halfweg vindt een eenzijdig ongeval plaats. Een
auto raakt de vangrail en beschadigd deze
dusdanig dat ook een auto op de Parallelweg
beschadigd wordt. Twee van de vier inzittenden
gaan er vandoor, mede omdat de bestuurder
onder invloed is. De auto komt achterste voren
op de weg te staan.

Foto: Hugo Dekker

Zaterdag 1 augustus
Wijkagent Arjan Schut is aanwezig bij Haverhals.
Daar wordt de vijfde ster van het Keurmerk Veilig
Ondernemen uitgereikt. Eerder is een dergelijke
tegel al geplaatst bij onder andere Albert Heijn
en Poelsma.

Foto: HD - Michel van Bergen

Meer informatie in de volgende editie van
het maandblad.
Foto: PR Facebook
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BINGO
Helaas hebben wij moeten besluiten, om dit jaar geen bingo meer te houden.
De ruimte in het Dorpshuis is te klein om de 1,5 meter, de vanwege corona
noodzakelijke afstand, te kunnen garanderen.
In de bestaande ruimte kunnen wij hooguit 40 personen kwijt, wat veel te weinig
is.
Wij dachten, dat in het nieuwe dorpshuis de ruimte zoals beloofd, groter zou zijn
als in De Olm. Maar helaas is dat niet zo.
Wij moeten toch maar even wachten tot de situatie verbeterd is en veilig voor
een ieder.
Jammer, maar het is niet anders. Veiligheid gaat boven alles.
Als er wat verandert laten wij dat in de volgende maanden weten.

* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer
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LIESBETH GROLMAN STOPT
De coördinator van het sjoelen, Liesbeth Grolman heeft om haar moverende redenen te kennen
gegeven dat zij stopt met haar activiteiten. In de maanden juli en augustus zal zij nog wel aanwezig
zijn bij de sjoelactiviteiten.
Het bestuur wilde uiteraard dit afscheid niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom was de
voorzitter Arnoud Hulst op woensdag 29 juli
aanwezig in het Dorpshuis.
Voordat het zo ver was, zaten de dames van het
sjoelen voor het eerst sinds de coronacrisis weer
bij elkaar. Uiteraard op gepaste afstand. En nadat
aan alle coronamaatregelen was voldaan, zoals
het desinfecteren van de handen en het
opnemen van de temperatuur. Die was gelukkig
bij iedereen in orde.

In een korte toespraak van Arnoud Hulst
meldde hij alle activiteiten die Liesbeth in de
afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Daarna
overhandigde hij een bos bloemen en een
cadeaubon aan Liesbeth.
Uit de reactie van Liesbeth bleek, dat een van
de redenen waarom zij stopte, het feit was dat
zij het gevoel had dat zij enigszins op een
zijspoor was gezet. Arnoud legde vervolgens uit
dat dit niet bedoeling is geweest, maar dat er
erg veel veranderd was door allerlei recente
ontwikkelingen, waaronder corona en privacy
wetgeving.
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De carrière van Liesbeth Grolman bij de
Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg en de
voorganger de ANBO mag best indrukwekkend
genoemd worden. Zij heeft zich maar liefst 5
jaar voor de Seniorenvereniging en 20 jaar voor
de ANBO ingezet.
Naast het werk als coördinator bij het sjoelen
heeft Liesbeth ook nog in het bestuur gezeten,
verzorgde zij de distributie van het maandblad
en was actief bij de Bingo. Daarnaast was en is
zij actief bij Eigen Haard.
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Aanleg Jeu de Boules baan
Op 12 augustus was het zo ver. Onder
tropische omstandigheden ging een groep
vrijwilligers aan de slag bij Eigen Haard. Daar
werd een nieuwe Jeu de Boules baan aangelegd. Een warm klusje onder deze omstandigheden, waardoor regelmatig even in de
schaduw gerust moest worden.
Dankzij het materieel van Gebr. Baars kon veel
van het graafwerk, aan- en afvoer van materiaal
met machines gedaan worden. De baan moest
eerst uitgegraven worden voordat er een zandbed kon worden aangebracht.
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Op het zandbed kwam een verhardingslaag van
Gralux, dat veel gebruikt wordt als ondergrond
van paden, maar ook van Jeu de Boules banen.
Tussendoor werd regelmatig verkoeling gezocht
met water. Ook voorzitter Arnoud Hulst werd
hier het “slachtoffer” van. Tevens werden er
ijsjes uitgedeeld, die met veel plezier genuttigd
werden.
De Jeu de Boules baan is een samenwerking
met de Dagopvang van Eigen Haard en de
Seniorenvereniging. Wanneer de baan in
gebruik genomen kan gaan worden is nog niet
bekend.
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Nieuws bezorging maandblad
Nu Liesbeth Grolman de verzorging van ons maandblad niet meer verzorgt, moesten wij op zoek naar
een andere coördinator.
Gelukkig is Willem Tavenier bereid dit op zich te nemen en
verzorgt hij vanaf augustus de distributie van het maandblad. Hij
zorgt er voor dat het blad bij de lopers komt. Voor eventuele
klachten kunt u bij hem terecht.

Bel voor klachten Willem Tavenier
telefoon: 020-4972209

De heer Grauwelman uit Zwanenburg
Mevrouw Garthoff-van der Geest uit Zwanenburg
De heer Koene uit Alkmaar
Mevrouw Koene-Meereboer uit Alkmaar
De heer J. Torborg uit Spaarndam
Mevrouw A. Torborg-Meereboer uit Spaarndam
Mevrouw D. Aardt uit Halfweg
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FIETSVEILIGHEID
Uit een rapport van het Centraal bureau voor de statistiek is gebleken dat er 678 doden zijn gevallen
in het verkeer in 2018. Ongeveer een derde (228) daarvan zijn fietsers. Ook wordt er apart
bijgehouden hoeveel mensen er overleden zijn door een ongeval met een e-bike (een fiets met
elektrische ondersteuning). In 2018 waren dit 57 personen. Verder blijkt dat twee derde van alle
fietsdoden tussen de 50 en 85 jaar was.
Onder de fietsers zijn twee kwetsbare categorieën, namelijk de jongeren onder 12 jaar (onervaren) en
de ouderen (onzekerheid). Vandaar dat het Centraal Planbureau in juni 2020 voorstelde dat alle
jongeren onder 12 jaar en alle gebruikers van een e-bike, verplicht worden om een helm te gaan
dragen. Minister Schulz besloot echter dat er voor als nog geen helmplicht wordt ingevoerd. Dit met
uitzondering van de zogenaamde speed-bikes. Voor deze groep geldt al sinds 2017 een helmplicht.
Het grote verschil tussen een e-bike en een speed-bike is de snelheid. Daar waar een e-bike
maximaal 25 kilometer per uur kan, is dat voor een speed-bike 45 kilometer per uur.
De fietsersbond is een tegenstander van de invoering van een helmplicht voor e-bikes. De reden is
dat er door een verplichting waarschijnlijk minder gefietst zal gaan worden. Dit dalende fietsverbruik is
terug te zien in landen zoals Denemarken waar een helmplicht is ingevoerd. Aan de andere kant is
gebleken dat bij het dragen van een fietshelm de kans op ernstig hoofdletsel bij een ongeval of een
val 42 procent kleiner is.
De bedoeling is dat het dragen van een helm door e-bike gebruikers op vrijwillige basis gestimuleerd
wordt. In veel gevallen ziet men het aantal mensen met een helm toenemen. Waarschijnlijk een
goede ontwikkeling. Echter het advies voor ouderen is ook, om op een fiets of e-bike een spiegel te
laten monteren. Op die manier is het achterop komende verkeer veel beter zichtbaar.
De voorzitter van onze
Seniorenvereniging, Arnoud Hulst, een
fervent fietser, gebruikt al sinds enige
tijd een fietshelm. “Voor de veiligheid,
hoewel ik een spiegel eigenlijk nog
belangrijker vindt. Als oudere is het
veel moeilijker om stabiel rechtdoor te
fietsen als je achterom wilt kijken.”
Ook andere verenigingsleden dragen
een dergelijke helm. Dit mede omdat
zij een val meegemaakte hebben.
Opvallend is dat er ook steeds meer
spiegels op de fietsen te zien zijn.
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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:
Dorpshuis
CREA HOBBY CLUB
1e en 3e maandag
van de maand
13.30-15.30 uur

Rie van Soest
020-4975972

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

Joke van
Bekkum
06-36005641

Plaats:
Dorpshuis

KOERSBAL
Iedere donderdag
van de maand
9.45-11.15 uur
Jannie van
Eyken
020-4973396

Plaats:
Dorpshuis

SAMEN ETEN
3e en 4e vrijdag
van de maand
17.00-19.00 uur
Breggina
Rovers
020-4976016

?

Plaats:
Dorpshuis

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

Willem Tavenier
020-4972209

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

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.
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:
Cultureel Centrum De Olm:
Houtrijkstraat 31-C
Olmenlaan 141
1165 LJ Halfweg
1161 JV Zwanenburg
Openingstijden:
Openingstijden:
Maandag van 8.00-9.00 uur
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.1510.00 uur
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