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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

Oktober 2020
Van de redactie:
Ook deze keer weer een editie van het maandblad met veel informatie en ook veel foto’s.
Bijzonder is de presentatie van Henk Vorstermans als nieuwe man van de financiën en het
afscheid van de oude financiële man Jan van der Lugt. Verder ook een instructie over hoe u
onze website kunt bekijken. Een website die heel actueel is en onder andere veel foto’s
bevat. Een aanrader.
Let u vooral ook nog even op de informatie van Atalmedial over de bloedafname.
Tegenwoordig moet men een afspraak maken. Best belangrijk om dat te weten.
Ik wens u veel leesplezier.
Henk van Ommeren

Het bestuur:
Arnoud Hulst

Rudi Hogeboom

Voorzitter, Penningmeester

Secretaris

e-mail: voorzitter@sv-zwh.nl
Telefoon: 06-16287873

e-mail:
rudihogeboom@gmail.com

Henk Vorstermans
Bestuurslid
Incasso en ledenadministratie
e-mail:
penningmeester@sv-zwh.nl
ledenadministratie@sv-zwh.nl
Telefoon: 06-289 448 96

Uiterste inleverdatum
volgende editie:
23 oktober 2020

Verzorging maandblad:
Redactieadres

Bezorging
maandblad

Henk van Ommeren
e-mail: redactie@sv-zwh.nl
Telefoon: 06-52084381
Adres: Dr. Baumannplein 52
1165 MD Halfweg

Voor klachten en
opmerkingen:
Willem Tavenier
020-4972209
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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

Instanties

112
0900-8844
020-4489600
020-4975080
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 Elzenkade

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
Voor afspraak

088-0037705

Telefoon

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

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
020-4974097

Storing Gas-Elektra
Afvalbedrijf Meerlanden
Ziggo servicelijn
Dorpshuis Zwanenburg
Dennenlaan 133

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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2020
Het jaar waarin onze vereniging het eerste lustrum
zou vieren en wel op 23 november.
De bedoeling was dit groots te vieren. Zeker nu wij
een nieuw Dorpshuis hebben met een grote sporthal
waarin wij veel leden kunnen ontvangen. Helaas het
coronavirus heeft roet in het eten gegooid. Een feest
organiseren is hierdoor niet mogelijk. Maar u houdt
het wel tegoed.
In september 2015 was men bij de ANBO afdeling Zwanenburg-Halfweg naar een
penningmeester op zoek. De penningmeester toen was Piet Pieters. Zoals hij toen zei: “ik
ben met 85 jaar toch al wat op leeftijd. Het wordt tijd voor een ander.” Inmiddels is de heer
Pieters 90 jaar en nog kern gezond. Ik zie hem nog regelmatig op de fiets in het dorp.
Op dat moment dacht ik, ach het penningmeesterschap van de ANBO kan ik er wel bij doen.
Niet wetend dat wij ons binnen 2 maanden gingen afscheiden van de landelijke ANBO.
Een van de redenen van deze afscheiding was dat de directeur bestuurder van de landelijke
seniorenvereniging ANBO, Liane den Haan, de circa 380 lokale afdelingsbestuurders van
deze vrijwilligersorganisatie van fraude betichtte. Zij blokkeerde alle rekeningen en
ledenbestanden en maakte al het werk in de afdelingen onmogelijk. Ook onze afdeling in
Zwanenburg-Halfweg kreeg hier mee te maken. Leden betaalde toen € 38,00 contributie aan
de ANBO. De afdeling Zwanenburg-Halfweg kreeg ongeveer € 6,50 per lid terug, waarover
zij nog verantwoording moesten afleggen.
Op 23 november 2015 is onze eigen Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg opgericht en
met succes. Al kort na de start hadden wij een ledenbestand van 400. Inmiddels is dit
uitgegroeid tot ongeveer 700 leden.
Nu denkt u misschien, wie is dat die Liane den Haan. Wel dat is de mevrouw die nu in de
politiek stapt en hoopt de nieuwe leider te worden van de politieke partij 50 Plus. Het is maar
dat u het weet.

Arnoud Hulst
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In het vorige verenigingsblad was het voor een attente lezer al te
zien, dat er een andere naam en foto vermeld stond als
bestuurslid. Tijdens de laatst gehouden kascontrole heb ik, Henk
Vorstermans, aan Arnoud Hulst laten weten dat ik hem, qua vele
verenigingstaken, wel wilde ontlasten. Daarbij kwam toen de
functie van penningmeester aan de orde.
Door alle corona perikelen kon de algemene ledenvergadering
geen doorgang vinden. Op deze vergadering zou dan namelijk
het voornemen van het bestuur tot formele benoeming ingebracht
worden. Om Arnoud Hulst toch eerder te kunnen ontlasten, ben ik
inmiddels sedert twee bestuursvergaderingen aangesloten.
Voor veel verenigingsleden ben ik zeker geen onbekende. Een “bijna” rasechte
Zwanenburger (geboren in het OLVG en daar 1 nacht gebleven), maar voor de rest dus altijd
in Zwanenburg woonachtig geweest. Eerst in de Marialaan, daarna in de Acacialaan.
Inmiddels wonen wij al weer 40 jaar op de Kinheim.
Ik ben getrouwd met Annemiek (werkzaam bij Apotheek Ringvaart) en heb drie schatten van
kinderen. Zij hebben op veel verenigingen gezeten (Don Bosco, Christofoor, NAS, Halfweg,
vvZwanenburg, enzovoort) Daardoor ben ik bij deze verenigingen ook betrokken geweest als
jeugdleider, coach, scheidsrechter en in de kascontrole. Verder zijn wij oppas-opa en -oma
voor onze twee kleinkinderen.
Mijn 40 jarige werkzame leven heb ik in dienst gesteld van de Rabobankorganisatie. Zoals
wellicht bekend een coöperatieve vereniging en lokaal verankerd. Eerst in Badhoevedorp,
het hoofdkantoor in Utrecht en later zelfs nog op het kantoor aan de Dennenlaan, welke nu
wordt afgebroken voor nieuwbouwappartementen. Ik ben begonnen als baliekluiver, zoals wij
dat vroeger noemden en ben vervolgens als (Hoofd) Intern Controleur, manager
Bedrijfsmanagement en de laatste jaren als Controller werkzaam geweest. Omgaan met
cijfertjes en processen is dus wel aan mij besteed.
Daarnaast heb ik mij vele jaren dienstbaar gemaakt als penningmeester van de RK Kerk (op
dit moment ook weer het geval) en heb ik bij herhaling zitting in diverse kascontrole
commissies (Dorpsvereniging, VvE). De laatste 10 jaar ben ik vrijwilliger op de Spoed
Eisende Hulp in het Spaarne Gasthuis, hulp bij Thuisadministratie Humanitas en ben ik op dit
moment actief als Schuldhulpmaatje van de afdeling Haarlemmermeer, specifiek voor
Zwanenburg, Halfweg.
En nu dus tijd over? Belangrijk voor mij is en blijft de lokale levendigheid van de beide dorpen
en verenigingen. Rekening houdend met mijn senioren leeftijd (64) gaat de aandacht dan ook
zeker uit naar de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg.
Henk Vorstermans
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PERIODE 1 OKTOBER – 15 NOVEMBER
Datum
Donderdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

01-10-2020
01-10-2020
05-10-2020
06-10-2020
06-10-2020
07-10-2020
08-10-2020
08-10-2020
13-10-2020
13-10-2020
14-10-2020
15-10-2020
15-10-2020
16-10-2020
19-10-2020
20-10-2020
20-10-2020
21-10-2020
22-10-2020
22-10-2020
23-10-2020
27-10-2020
27-10-2020
28-10-2020
29-10-2020
29-10-2020
02-11-2020
03-11-2020
03-11-2020
04-11-2020
05-11-2020
05-11-2020
10-11-2020
10-11-2020
11-11-2020
12-11-2020
12-11-2020

Activiteit
Koersbal
Klaverjassen II
Crea Hobby Club
Walking Football
Klaverjassen I
Sjoelen
Koersbal
Klaverjassen II
Walking Football
Klaverjassen I
Sjoelen
Koersbal
Klaverjassen II
Samen Eten
Crea Hobby Club
Walking Football
Klaverjassen I
Sjoelen
Koersbal
Klaverjassen II
Samen Eten
Walking Football
Klaverjassen I
Sjoelen
Koersbal
Klaverjassen II
Crea Hobby Club
Walking Football
Klaverjassen I
Sjoelen
Koersbal
Klaverjassen II
Walking Football
Klaverjassen I
Sjoelen
Koersbal
Klaverjassen II
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Tijdstip
09.15-11.15
19.30-23.00
13.30-15.30
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
19.30-23.00
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
19.30-23.00
17.00-19.00
13.30-15.30
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
19.30-23.00
17.00-19.00
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
19.30-23.00
13.30-15.30
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
19.30-23.00
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
19.30-23.00

Plaats
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
vv Zwanenburg
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
vv Zwanenburg
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
vv Zwanenburg
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
vv Zwanenburg
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
vv Zwanenburg
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
vv Zwanenburg
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis

Samenstelling bestuur
Op de afgelopen bestuursvergadering is besloten dat Henk Vostermans het
penningmeesterschap en de ledenadministratie op zich neemt. Dit omdat Jan van der Lugt
zich om gezondheidsredenen heeft teruggetrokken (zie elders in het blad).
Mevrouw Breggina Rovers heeft zich teruggetrokken als bestuurslid, maar blijft wel de
coördinator van Het Samen eten.

Verjaardagskaarten
Ieder lid van onze vereniging, die de leeftijd van 85 jaar of ouder heeft, krijgt van ons een
verjaardagskaart. Althans dat was de bedoeling. De afgelopen maand is in de administratie
wat fout gegaan, waarvoor onze excuses. Wij hopen zo spoedig mogelijk de verzending weer
te hervatten.

Jeu de Boules
De Jeu de Boules baan is aangelegd zoals te lezen in de vorige editie van het maandblad.
Nu zijn wij op zoek naar mensen, die een Jeu de Boules club willen oprichten. Ons plan was
om in oktober de baan officieel te openen.
Door de coronamaatregelen kunnen wij helaas op dit moment geen gebruik maken van de
faciliteiten van Eigen Haard. Het restaurant is nog steeds niet toegankelijk voor
buitenstaanders.
Bent u geïnteresseerd in Jeu de Boules, meldt dit dan bij Arnoud Hulst (06-16287873). Wij
hebben in ieder geval een indicatie dat er belangstelling is voor een Jeu de Boules club.
Ook voor deze activiteit geldt, dat het pas kan beginnen als wij van de coronaproblemen af
zijn.

Het bestuur

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl
www.klaverjasreizen.nl
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Man van de financiën neemt afscheid
In 2015 ben ik Voorzitter/penningmeester van
de seniorenvereniging geworden en toen dit mij
teveel werd ben ik in contact gekomen met Jan
van der Lugt. Ik heb hem gevraagd of hij
penningmeester wilde worden en gelukkig
stemde hij hierin toe.
De afgelopen jaren heb ik met héél veel plezier
met hem samengewerkt.
Hij was de man die er mede gezorgd heeft hoe
de vereniging er nu bij staat.
Helaas in 2019 kreeg Jan problemen met zijn
gezondheid en moest hij met pijn in het hart
vertellen dat hij af moest zien als bestuurslid.
.
Ik dank Jan van der Lugt voor de fijne
samenwerking en hoop dat hij nog vele jaren in
goede gezondheid mag genieten.
Arnoud Hulst

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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OOK SAMEN ETEN IS WEER VAN START
Na allerlei activiteiten die al in juli van start gingen, was het deze keer de beurt aan Samen
Eten. In twee kleinere groepen van ongeveer 25 personen werden de deelnemers op 21 en
28 augustus weer vergast op de uitstekende producten die de koks voorzetten.
De ruimte in de hal van het nieuwe dorpshuis is
helaas kleiner dan vooraf gedacht. Hierdoor is
het zeker niet mogelijk om met de huidige
coronamaatregelen, met een grotere groep
mensen in deze ruimte te verblijven. Een half jaar
geleden was in De Olm al begonnen met twee
vrijdagavonden met Samen Eten. Zelfs twee
avonden zijn echter niet voldoende om voor alle
deelnemers voldoende ruimte te bieden. Het
aantal is dan beperkt tot twee avonden met ieder
circa 25 deelnemers.
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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: 020-4972209. Bij
voldoende belangstelling gaan wij dan met de organisatie beginnen. U bent
niet verplicht om mee te gaan, maar het geeft voor ons een indicatie op
hoeveel wij kunnen rekenen. Inmiddels hebben 31 personen zich al
opgegeven voor deze kerstreis. De bedoeling is, dat de reis op woensdag 16
december plaatsvindt.
Volgens het RIVM bestaat de kans dat er weer een nieuwe golf van corona komt in de maanden
september en oktober. Wij hopen van niet, maar wachten af. Als het toch allemaal goed gaat, kunnen
wij in november gaan plannen. In ons blad van november komt dan de definitieve beslissing.
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.

Nadat wij met zijn allen maanden zo min mogelijk buiten zijn geweest, konden wij in augustus weer
gezellig samen eten in ons nieuwe Dorpshuis. Ook in de komende maanden gaan wij hier weer mee
door met inachtneming van de geldende corona regels.
We blijven voorlopig wel een 2 gangen verrassingsmenu serveren. Ook kunnen we per keer
maximaal 28 gasten verwelkomen, dit in verband met COVID-19.
Voor inschrijving kunt u iedere eerste vrijdag van de maand terecht in het dorpshuis van 14.00 tot
16.00 uur. Dus voor oktober: inschrijven op vrijdag 2 oktober voor het diner op 16 of 23 oktober.
Voor november inschrijven op 6 november voor het diner van 20 of 27 november.
Met vriendelijke groeten,
De vrijwilligers van Samen Eten
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Wat gebeurde er in augustus/september 2020
Een overzicht van datgene wat er in de afgelopen maanden in Zwanenburg en Halfweg
gebeurde. Heeft u informatie voor deze rubriek, dan kunt u dit aanleveren via mijn e-mailadres
redactie@sv-zwh.nl of op mijn privé-adres, Dr. Baumannplein 52, 1165 MD Halfweg.
Donderdag 6 augustus
Een 39-jarige man zonder vaste woon- of
verblijfplaats probeert vanavond om via het
spoor van het ene perron naar het andere perron
op station Halfweg-Zwanenburg te gaan. Daarbij
wordt hij geraakt door de intercity en komt om
het leven. Gealarmeerde hulpdiensten komen
vergeefs.

Dinsdag 11 augustus
Maandenlang heeft men er in Eigen Haard op
moeten wachten. Vandaag is het toch zo ver.
Het interieur wordt nog mooier door de nieuwe
zitjes.

Foto: Eigen Haard Facebook
Foto: Michel van Bergen

Zaterdag 8 augustus
Een vrachtwagen van de Meerlanden die papier
ophaalt, krijgt problemen met de klep. Het gevolg
is dat de hele lading op de Troelstralaan op de
grond terechtkomt. Uiteraard is er commentaar
op Facebook (illegale dumping), maar dat
verstomd als blijkt hoe het werkelijk is.

Foto: PR Facebook

Maandag 10 augustus
Bij het inhalen van twee fietsers op de
Zwanenburgerdijk komt een scooterrijder ernstig
ten val. Hij raakt hierbij een van de fietsers. Deze
raakt slechts licht gewond. Minder goed gaat het
met de scoorterrijder, die ernstig gewond wordt
afgevoerd naar het ziekenhuis.

Foto: Michel van Bergen

Verslaggever Merijn van het Haarlems Dagblad
doet vandaag in de krant verslag over de BMXbaan bij De Bataaf. Naast info over de sport
probeert hij het zelf ook nog. Best lastig,
constant op de pedalen blijven staan.
Woensdag 12 augustus
Een groep van acht vrijwilligers is de hele dag in
de hitte aan het werk bij Eigen Haard. Daar
wordt een Jeu de Boules baan aangelegd in
samenwerking met de Seniorenvereniging. In de
vorige editie van ons verenigingsblad was meer
te lezen over de aanleg van deze baan.
Donderdag 13 augustus
Op Facebook wordt met de huidige warmte
regelmatig gewaarschuwd voor het gevaar voor
dieren. Naast verbranding van de poten op het
hete asfalt is vooral het achterlaten van met
name honden in een auto een probleem. Bij een
temperatuur van 30 graden is het binnen 10
minuten 40 graden en binnen 30 minuten zelfs
bijna 50 graden. Levensgevaarlijk voor deze
dieren.

Afbeelding: PR Facebook
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Vrijdag 14 augustus
De FIOD (belastingdienst) doet een inval in
panden in Amsterdam, Purmerend en ook in
Zwanenburg. Maar liefst 7.500 vervalste
merkartikelen worden gevonden. De twee
verdachten waren al eerder in 2019 gearresteerd
voor deze zaken, maar bleken dus gewoon door
te zijn gegaan.

Maandag 17 augustus
Het is weer eens rustig met het vliegverkeer in
onze omgeving. De Zwanenburgbaan is
vanwege jaarlijks onderhoud van 17 tot en met
28 augustus afgesloten.
Het verdwijnen van De Olm wordt nu toch echt
definitief. Jarenlang het centrum van allerlei
sociale en culturele activiteiten en vanaf
vandaag gaat de sloophamer erin. Half
september moet de sloop klaar zijn en kan
begonnen worden aan de nieuwbouw van de
Lidl.

Foto: ANP

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar de
Speeltuinvereniging kan toch nog een
evenement organiseren in de laatste week van
de schoolvakanties. Deze keer geen huttenbouw
maar activiteiten en overnachten in tenten. Het
moet vanwege de coronamaatregelen wel in
twee groepen van ieder 100 kinderen van 6 tot
13 jaar. Het weer speelt gelukkig mee, hoewel
het vrijdag op de laatste dag toch gaat regenen.

Het fietspad onder de A200 bij de Weerenbrug is
voorlopig afgesloten. Vanaf vandaag tot 23
oktober wordt hier gewerkt aan de nieuwe
ontsluiting voor het Outlet Center. Het fietspad
onder het Zwet viaduct is hierdoor afgesloten.
Donderdag 20 augustus
De op 6 augustus bij een treinongeval in Halfweg
omgekomen Madi Soh, wordt vandaag
herbegraven. Er was nogal wat commotie
ontstaan omdat deze moslim op de openbare
begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem was
begraven. Hij ligt nu in een islamitisch graf.
Vanmiddag rond één uur heeft een man
zelfmoord gepleegd door voor de treinovergang
Vinkebrug voor de trein te springen. Het
treinverkeer is hierdoor tot 17.15 uur gestremd
tussen Haarlem en Amsterdam.

Zondag 16 augustus
Nederland zucht onder de hitte. Vandaag wordt
het record van negen achtereenvolgende dagen
met meer dan 30 graden geregistreerd. Er zijn
zelfs dagen met meer dan 35 graden. Het aantal
van 16 dagen van temperaturen van meer dan
25 graden is geen record. In 2006 was het
namelijk 19 dagen achter elkaar warmer dan 25
graden.

Foto: Mizzle Media

Vrijdag 21 augustus
Het CBS maakt vandaag bekend dat in de hete
periode van de afgelopen weken, er ruim 400
mensen meer zijn overleden dan normaal in

Foto: PR Facebook
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deze periode. Het gaat hierbij vooral om mensen
van 80 jaar en ouder.

Foto: HD Michel van Bergen

Maandag 24 augustus
De politie maakt bekend dat er een tweede
verdachte is gearresteerd voor de overval bij het
Kruidvat gistermiddag. Het gaat om een 22jarige man uit de Haarlemmermeer.

Foto: PR

Er komen regelmatig klachten over overlast van
jongeren bij het nieuwe Dorpshuis, soms wel tot
twee uur in de nacht. Verder ligt er veel rommel
en ontstaan er verkeersgevaarlijke situaties.
Naar aanleiding hiervan heeft Mark AchterberghCopier van de VVD het college van de gemeente
Haarlemmermeer gevraagd of de straat coaches
wel effectief worden ingezet.

Woensdag 26 augustus
Er raast vanochtend vroeg een zomerstorm over
het land. In onze regio valt de schade gelukkig
wel mee. Het gaat vooral om afgebroken takken
en omgewaaide bomen. Elders in het land is de
schade wel veel groter.
Donderdag 27 augustus
Opnieuw een optreden voor de bewoners van
Eigen Haard. Deze keer paraderen The Joy
Walkers op stelten rond het pand. Wel moet er
eerst even geschuild worden voor de regen.

Foto: PR Facebook

De bewoners van Eigen Haard worden verrast
door een optreden van “De Roze Vlinders”. Het
optreden wordt gesponsord door de Stichting
Vrienden van de Johannes de Deo en het
Angeloo-fonds. Het thema van het optreden is:
“Mogen zien wie je bent.”
Foto: Eigen Haard

De sloop van het pand van de voormalige
Rabobank in de Dennenlaan vordert gestaag. Na
de panden van Arend/De Cirkel en De Olm het
derde pand dat verdwijnt in korte tijd. Daarmee
wordt weer een gezichtsbepalend pand in het
dorp verwijderd. Alleen op deze plaats komen
wel woningen, al zijn die niet echt voor de
starters.

Foto: Eigen Haard Facebook

Zondag 23 augustus
Opnieuw is het raak met een overval in
Zwanenburg. Vanmiddag om 17.00 uur wordt het
Kruidvat overvallen. Het personeel wordt
bedreigd met een mes. De dader vlucht op een
nogal opvallende scooter. Het gevolg is dat er
via Burgernet duidelijk wordt, dat de dader, een
15-jarige jonden nog in de buurt is. Hij wordt dan
ook meteen gearresteerd.

Foto: Regio Makelaars
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Vrijdag 28 augustus
Eindelijk is het laatste deel van de Boezembrug
af. Vanaf vanmiddag 16.00 uur kunnen nu ook
de fietsers en voetgangers over de brug. Alleen
het zitje in het midden van de brug moet nog
afgemaakt worden.

Foto: PR Facebook – De Olm

Woensdag 2 september
Een auto van een medewerkster van de douane
is vanmiddag op de Haarlemmerstraatweg in
Halfweg aangereden door een busje. Dit busje
wilde rechtdoor rijden, maar zag het voertuig van
de douane over het hoofd en klapte tegen de
zijkant van de auto aan. Het incident zorgt alleen
voor materiële schade. Beide bestuurders
komen er ongeschonden vanaf.

Foto: De NieuweN200

Het noodweer van vanavond zorgt hier in de
omgeving voor overlast. Er is sprake van
blikseminslag in Eigen Haard aan de
Sparrenlaan, waarvoor de brandweer uitrukt.
Veel mensen zitten in het donker en één
bewoner heeft problemen omdat deze was
aangesloten op een zuurstofmachine.
Ambulance personeel neemt de zorg verder op
zich. Wateroverlast is er met name in de
omgeving van de Heining en Kinheim. Daar
staan de straten blank.

Foto: Michel van Bergen

Burgemeester Marianne Schuurmans geeft
vandaag de aftrap voor de campagne You
Choose. Hierin wordt aandacht gevraagd voor
het feit dat steeds meer jongeren met wapens en
vooral messen rondlopen. Ook in de
Haarlemmermeer vonden afgelopen jaar vier
steekincidenten plaats. Eén daarvan met
dodelijke afloop, waarbij twee jongeren van 15,
16 jaar een 64 jarige man beroofden van zijn 50
euro die hij net gepind had.

Maandag 31 augustus
Even na vier uur krijgt de politie een melding van
een steekpartij aan de Houtrijkstraat. Het gaat
om een straatroof, meldt de politie. Het
slachtoffer is overvallen voor zijn telefoon en
Rolex en wordt daarbij gestoken. De man hoeft
niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: Michel van Bergen

Dinsdag 1 september
In zowel de Dennenlaan (de Rabobank) als de
Olmenlaan (De Olm) zijn de gebouwen zo goed
als verdwenen. Het is nu alleen nog een kwestie
van opruimen en afvoeren. Het zal dan ook nog
wel even duren voordat men aan de bouw van
de appartementen en de Lidl begint.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Vrijdag 4 september
Een voorbijganger weet bij het Margrietplantsoen
in Halfweg een diefstal te voorkomen. De daders
probeerden een aantal kinderen van 7 jaar te
beroven van hun telefoons. Op het moment dat
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de voorbijganger uit zijn busje sprong, gingen
zowel de daders als de kinderen er vandoor.

Donderdag 10 september
De Speeltuinvereniging maakt bekend dat er
ondanks het coronavirus toch activiteiten worden
georganiseerd vanwege Halloween. Op 30
oktober zal er een Halloween film vertoond
worden in het gebouw van de
Speeltuinvereniging.

Zaterdag 5 september
Na de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan
de Zwanenburgbaan, was de afgelopen periode
de Polderbaan aan de beurt. Dit veroorzaakte
extra geluidsoverlast in onze omgeving. De
werkzaamheden aan de Polderbaan zouden
vandaag klaar zijn. Echter door onvoorziene
omstandigheden is dat niet het geval en gaan de
werkzaamheden voor onbepaalde tijd door.

Foto: ANP

Bij de Kinheim is afgelopen tijd een nieuw
afwateringsysteem en drainage aangelegd. De
omwonenden vragen zich af, wat er nu eigenlijk
gedaan is. Er ligt meer water op het veld dan
toen er nog gras was. Bovendien lijkt het terrein
wel een bouwput.

Het Stoomgemaal Halfweg is vandaag verkozen
tot het monument van het jaar van de
Haarlemmermeer. Dit maakt cultuurwethouder
Marja Ruigrok vandaag bekend. Met de
verkiezing tot 'Monument van het jaar' vraagt het
gemeentebestuur meer aandacht voor het
bijzondere culturele erfgoed in Haarlemmermeer.
Ook zoekt de gemeente aansluiting bij de
landelijke Open Monumentendag, jaarlijks in het
tweede weekend van september.

Foto: PR Facebook

Maandag 7 september
In het Haarlems Dagblad een artikel over fixies.
Op de sportaccommodatie van HSC De Bataaf
in Zwanenburg worden de NL Crit Series
gehouden. Dit gebeurt met racefietsen zonder
remmen met slechts één versnelling en pedalen
die doordraaien. Door tegendruk te geven op je
pedalen kan je afremmen. Als je wielen nog in
beweging zijn, zijn de trappers dat ook.

Foto: Jur Engelchor

De rondweg rond het Outlet Center bij Sugar
City is vandaag weer een stuk verder gekomen.
De baan naast het fietspad naar de Bietenbrug
en langs de Ringvaart is nu ook af.

Foto: Eigen foto Sugar City
Foto: HD - Marcel Tabbers
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Vrijdag 11 september
Voor veel bewoners van onze gemeente is er
vandaag een schok. Er wordt bekend gemaakt
dat de WOZ waarde van de woningen volgend
jaar in de Haarlemmermeer met 13,6 % zullen
stijgen. Belastingen en heffingen zijn op deze
waarde gebaseerd, zodat dit geld gaat kosten.
Zaterdag 12 september
In het Dorpshuis wordt vandaag een modelbouw
demo gehouden. Er zijn diverse modelbouwers
aanwezig, die allerlei technieken demonstreren.
Het gaat om allerlei modellen zoals vliegtuigjes,
schepen, huisjes en dergelijke.

Foto: HCNieuws, Jan Aukes

Het aantal besmettingen met corona loopt
onrustbarend op. Voor de regio’s in de Randstad
hebben hiervan te lijden. En dan met name de
grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag. Het blijken vooral veel jongeren tussen 18
en 25 jaar te zijn die besmet zijn. Het kabinet
deelt mee dat er vrijdag een persconferentie is
waarin nieuwe maatregelen worden
aangekondigd.
Woensdag 16 september
In het Dorpshuis is vanavond een informatie
avond over het Style Outlet en Sugar City.
Hierbij een presentatie over het heden en de
toekomst van dit gebied. Vanwege corona is het
aantal aanwezigen beperkt.

Foto: PR Facebook

Dit weekend zijn er weer de Open Monumenten
dagen. Wel in afgeslankte vorm vanwege het
coronavirus. Gelukkig is een van de belangrijkste
monumenten in onze omgeving en de winnaar
van het Monument van het Jaar, wel open. Het
gemeentehuis is vanwege de bouwkundige
problemen niet open.

Foto: PR

De afsluiting van de Dennenlaan tussen de
Olmenlaan en de Wilgenlaan veroorzaakt veel
problemen. Regelmatig rijden auto’s tegen de
rijrichting in, hetgeen gevaarlijke situaties
veroorzaakt. Door de vele klachten besluit de
politie om te gaan controleren. Nog geen minuut
nadat zij op de hoek van de Kerkhoflaan en de
Wilgenlaan hun positie ingenomen hebben is het
al raak. Uiteindelijk werden er in vrij korte tijd vijf
boetes uitgedeeld. Ook in de komende weken
zal de politie regelmatig opvallend en
onopvallend controleren en daar waar nodig,
boetes uitdelen.

Zondag 13 september
Een illegaal feest, waar zo’n 400-500 mensen op
afkwamen, is afgelopen nacht vroegtijdig
beëindigd. De politie constateerde dat er vooral
grote groepen jongeren richting de
voetgangerstunnel bij de A9 ter hoogte van
Vinkebrug liepen. Daar bleek het illegale feest
plaats te vinden.
Maandag 14 september
Het was vandaag de drukste dag van het jaar op
Schiphol met 73.000 bezoekers. Vorig jaar
waren dat er om deze tijd nog 235.000. Met 850
vliegbewegingen was 31 augustus op dit punt de
drukste dag.

Meer informatie in de volgende editie van
het maandblad.
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MEER SJOELDAGEN
Vanaf 2 september kan men iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur sjoelen in één
van de bovenzalen van het nieuwe Dorpshuis. De activiteiten zijn zodanig georganiseerd, dat
de vereiste coronamaatregelen in acht genomen kunnen worden.
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Sinds 2 september organiseert de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg iedere woensdagmiddag sjoelen. Van 13.30 uur tot 15.30 uur kunt u deelnemen aan dit spel in het nieuwe Dorpshuis.
De bijdrage voor het sjoelen bedraagt € 20,00 voor het hele seizoen. Dit seizoen loopt van september
tot en met augustus, dus het hele jaar door.
U bent uiteraard van harte welkom om eens te komen kijken, of een keertje mee te doen.
Informatie: Betty Fontaine, tel.: 06-10114902
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Voor bloedafname, het inleveren van materialen of voor functie-onderzoeken wordt u
verzocht een afspraak te maken op één van onze afnamelocaties. Hiermee houden we het
aantal mensen in de wachtruimte beperkt om de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen
waarborgen.

Maak uw afspraak
Ga naar het online afsprakensysteem (atalmedial.nl/locaties-en-openingstijden/) om een
afspraak te maken.
Nadat u een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een bevestigingsmail (controleer uw
spambox indien u de bevestiging niet heeft ontvangen).
Voor het maken van een afspraak heeft u internet en een e-mailadres nodig. Heeft u dit niet?
Dan kunt u telefonisch een afspraak maken via 088-0037705.
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

Dorpshuis Zwanenburg
Dennenlaan 133
1161 CN Zwanenburg

In verband met het coronavirus wordt u verzocht een afspraak te maken op een van onze
afnamelocaties. Dit kan via internet op https://www.atalmedial.nl/locaties-en-openingstijden/
of via telefoonnummer 088-0037705

Allereerst een rectificatie. In de vorige editie hebben wij vermeld dat de heer en mevrouw
Torborg lid zijn geworden. Dit moet zijn de heer en mevrouw Thorborg.
De nieuwe leden zijn:
De heer De Jong en mevrouw De Jong, Zwanenburg
De heer Hodde en mevrouw Hodde-Van Ingen
Mevrouw Verhagen-Van Reijn, Zwanenburg
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Lees mee met Evelien

Een ongemakkelijk boek wint internationale prijs
Op 26 augustus jongstleden werd The International Bookerprize weer uitgereikt. Dit is een prijs die
jaarlijks toegekend wordt aan een boek dat vanuit een buitenlandse taal vertaald is in het Engels en
uitgegeven in Groot Brittannië en Ierland. Niet alleen de auteur wordt geëerd, ook de vertaler wordt in
het zonnetje gezet. Samen mogen zij een geldprijs van 50 duizend pond (ruim 55 duizend euro) gelijk
verdelen!
Naast inzendingen uit Duitsland, Iran, Mexico, Argentinië en Japan stond er dit jaar ook een
Nederlandse inzending op de shortlist. Groot was de vreugde maar ook de verbazing toen die dit jaar
de prijs in de wacht sleepte.
The discomfort of Evening van Marieke Lucas Rijneveld is de Engelse vertaling van De avond is
ongemak dat in 2018 in Nederland bij Uitgeverij AtlasContact verscheen. Het is tevens de
debuutroman van Rijneveld die met dit boek ook op de longlist van de Libris Literatuurprijs 2019
terechtkwam. Hiervoor gooide ze al redelijk hoge ogen met de dichtbundel Kalfsvlies (2015), het won
de C. Buddingh’ Prijs voor het beste poëziedebuut. De bundel Fantoonmerrie (2019), ook gevuld met
poëzie, won in 2020 de Ida Gerhardt Poëzieprijs.

Het zal dan ook niet verbazen dat De avond is ongemak ook vol staat met prachtige zinnen die erg
poëtisch aandoen. Maar het verhaal, het zeer ongemakkelijke verhaal kan ik wel zeggen, staat in
schril contrast met deze dichterlijke taal.
Het religieuze boerengezin van de tienjarige Jas wordt totaal ontwricht door de dood van oudste zoon
Matthies. De ouders raken compleet verlamd en hebben geen grip meer op de andere kinderen. Jas,
haar zusje Hanna en broer Obbe ontsporen in morbide experimenten op dieren en hartstochtelijke
dromen waarin ze hun seksualiteit ontdekken. Het decor van een boerderij op het Noord-Brabantse
platteland in de winter maakt het er niet vrolijker op. Als de boerderij dan ook nog getroffen wordt door
MKZ is de ellende helemaal niet meer te overzien…
Geen gemakkelijk boek dus…en toch vond ik het wel het lezen waard. Want naast deze vreselijke
omstandigheden weet Marieke Lucas Rijneveld als geen ander de Nederlandse boerencultuur neer te
zetten. Zelf opgegroeid op een boerderij was dit natuurlijk niet erg moeilijk. Maar ook typische
Nederlandse zaken als het Sinterklaasjournaal en Friese doorlopers of bekende personen als
Boudewijn de Groot en Dieuwertje Blok kregen interessante bijrollen in dit verhaal. De vertaalster die
het boek in het Engels vertaalde, Michele Hutchison, had er dan ook best een zware dobber aan om
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al dat Nederlandse erfgoed in het Engels te omvatten. Natuurlijk konden niet al die typisch
Nederlandse dingen een plaats krijgen in de Engelse vertaling maar het commentaar van de jury kan
niet lovender zijn: ‘Door zijn venijnige komedie en de pure poëzie van zijn observaties is dit een boek
van betoverende schoonheid, adembenemend vertaald door Michele Hutchison’, verklaarde
juryvoorzitter Ted Hodgkinson. ‘Al vroeg in het jureringsproces maakte dit boek een grote indruk en
onze fascinatie werd bij tweede en derde lezing alleen maar groter.’
Het is dan ook geheel terecht dat Marieke Lucas Rijneveld in haar commentaar op het winnen van
deze prijs zegt ‘zo trots als een koe met zeven uiers’ te zijn.
Links: Marieke Lucas Rijneveld. Rechts: Michele Hutchison

Voor wie het nog aandurft, De avond is ongemak is natuurlijk te leen in de bibliotheek. Ook is het te
vinden in de vernieuwde app van De Bibliotheek als e-book en luisterboek. Leuk detail: het
luisterboek is ingesproken door niemand minder dan…Dieuwertje Blok
Bronnen: De Volkskrant 26-8-2020, website: thebookerprizes.com/international-booker/2020 en
hebban.nl

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

De Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg heeft al geruime tijd een eigen website. Hierop
zijn naast allerlei algemene informatie, de maandbladen en heel veel foto’s terug te vinden.
Om een beetje wegwijs te worden vindt u hieronder informatie over hoe u dit kunt bekijken.

Om de site te openen moet u de volgende link openen:

www.sv-zwh.nl/

Vervolgens ziet u het onderstaande scherm:

Boven de foto op deze pagina
zijn een aantal koppen
vermeldt:
• Home
• Bestuur
• Over ons
• Agenda
• Foto’s
• Ons Blad
• Activiteiten
• Contact
• Eigen Haard
De laatste link is in de laatste
versie verdwenen.
Om de maandbladen te kunnen lezen, die volledig in kleur zijn, moet u op de voorpagina (de Home
pagina) Ons Blad met de linker muisknop één maal aanklikken (zie links onder). Daarna verschijnt de
pagina van ons blad (zie rechts onder). Hier kunt u de maand aanklikken van het blad dat u wilt lezen.
Het kan even duren voor het blad geopend is.

Om bijvoorbeeld de foto’s te kunnen openen, kunt u dezelfde procedure volgen: Klik Foto’s aan (zie
hieronder links) en u ziet de fotopagina (zie hieronder rechts).
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Door op de foto te klikken van het onderwerp waarvan u de foto’s wilt zien, verschijnen de betreffende
foto’s (zie hieronder links). In een aantal gevallen zijn er meer dan 20 foto’s van één onderwerp. Aan
de onderkant van de pagina ziet u de tekst: Laat meer zien (zie hieronder rechts). Als u dit aanklikt
verschijnen er nog meer foto’s. Als u een foto in groter formaat wilt zien, hoeft u alleen de foto maar
aan te klikken. Via het kruisje kan u dan weer terug naar de andere foto’s.

Als er actuele meldingen zijn, ziet u dat direct onderaan de homepagina. Door hierop te klikken leest
u meer over dat onderwerp. Voor verenigingsinformatie moet u het kopje bestuur aanklikken. U ziet
dan diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld de samenstelling van Het bestuur (zie links onder). In
sommige gevallen gaat het om een document, zoals De statuten en Privacy verklaring (zie rechts
onder), wat u door aan te klikken kan openen. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
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De Rijksoverheid is sinds 1 september begonnen met een campagne over Senioren en
Veiligheid. Iedere week in september kwam daarbij een onderwerp aan de orde. Voor de
eerste onderwerpen hieronder meer informatie.

Meekijken bij pinnen
Let goed op als je pint. Criminelen proberen over de schouder mee te kijken om te zien welke pincode
iemand intoetst. Bijvoorbeeld bij de kassa in de winkel of door vlak achter iemand te gaan staan bij
een geldautomaat. Als ze je vervolgens ook je pinpas afhandig maken, bijvoorbeeld met behulp van
een babbeltruc of door zakkenrollerij, halen ze zoveel mogelijk geld van je rekening.
Waar moet je op letten?
• Scherm bij het intoetsen van je pincode de toetsen af met je hand of portemonnee;
• Staat iemand te dicht achter je, vraag dan om meer privacy;
• Laat je niet afleiden tijdens het pinnen.
Daarnaast is het goed de daglimiet voor het pinnen met je pas te beperken. Betaalvereniging
Nederland adviseert daarnaast om zoveel mogelijk contactloos te betalen. Dan hoeft u meestal geen
pincode in te toetsen en kan deze ook niet worden afgekeken. Veilig contactloos betalen zónder
pincode is mogelijk bij bedragen tot en met 50 euro.
Ben je toch slachtoffer geworden?
• Meld verlies of diefstal van je betaalpas onmiddellijk bij je bank en laat je pas blokkeren;
• Doe altijd aangifte bij de politie.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over veilig betalen op www.veiligbankieren.nl.

Babbeltrucs
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij je aan, spreken je op straat aan of bellen je
op. Zogenaamd namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal
binnen worden op die manier elk jaar vele mensen van hun bezittingen beroofd.
Ook proberen oplichters mensen aan de deur te laten pinnen. Als ze de pincode af kunnen kijken en
je vervolgens van je pas kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk geld van je rekening.
Waar moet je op letten?
• Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een
kierstandhouder om de deur op een kier te kunnen zetten;
• Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als je binnen iets gaat halen;
• Pin nooit zomaar aan de deur als je niet zelf iets hebt besteld waarvan je weet dat je het moet
afrekenen;
• Geef je pinpas nooit uit handen. Ook niet als iemand je op die manier aanbiedt om te helpen
bij het pinnen. Pin ook niet wanneer iemand anders de betaalautomaat wil vasthouden. Op die
manier kan iemand mogelijk meekijken met je pincode.
Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen oplichters mensen, bijvoorbeeld om een bezoek aan te kondigen. Of
ze doen zich voor als de bank en proberen je te overtuigen om overboekingen te maken, in te loggen
of je gegevens, pincodes of beveiligingscodes te geven. Soms wordt zelfs gevraagd om direct
toegang te geven tot je computer. Banken vragen dit nooit.
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Waar moet je op letten?
• Vertrouw je het niet helemaal? Bel de organisatie die het betreft zelf om het te
controleren. Zoek zelf het telefoonnummer op;
•

Banken vragen nooit via de telefoon of SMS om je gegevens, pin- of beveiligingscode of om
overboekingen te doen. Ook vragen banken je niet om directe toegang tot je computer te
krijgen.
Ben je toch slachtoffer geworden?
• Meld het direct bij je bank en laat je pas blokkeren;
• Doe altijd aangifte bij de politie;
• Is de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112.
Meer hulp
Slachtofferhulp Nederland biedt gratis emotionele ondersteuning of praktische hulp. Kijk voor meer
informatie op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes)
In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms, wordt gevraagd om te klikken op een link of om in te
loggen. Die link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website van een bank, waarin je gevraagd
wordt om je gegevens in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang te krijgen tot
je computer of je persoonlijke gegevens. Deze manier om gegevens te achterhalen heet phishing
(letterlijk: ‘hengelen’). Met die gegevens kunnen internetcriminelen je vervolgens veel geld afhandig
maken.
Ook vraagt men soms direct om geld over te maken. Via valse e-mails proberen internetcriminelen
aan je geld te komen. Daarom eerst checken, dan klikken.
Waar moet je op letten?
• Klik nooit op een link van een mail die je niet vertrouwt en download geen bijlage;
• Twijfel je, bel dan de organisatie waar het om gaat, zoals je bank en zoek daarvoor zelf het
telefoonnummer op;
• Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er haast bij? Let op! Eerst checken,
dan klikken. Via de Fraudehelpdesk kun je de e-mail controleren.
Ben je toch slachtoffer geworden?
• Meld het onmiddellijk bij je bank;
• Doe altijd aangifte bij de politie;
• Meld het bericht ook als je geen slachtoffer bent geworden bij de Fraudehelpdesk.
Meer informatie en tips
Kijk voor meer tips over veilig internetten op Veiliginternetten.nl. En voor meer informatie over veilig
bankieren op Veiligbankieren.nl.
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VASTE
VERENIGINGSACTIVITEITEN
BINGO

CREA HOBBY CLUB
Info:
Rie van Soest
06-4975972

Info:
Tiny Hulst
06-54693813
Plaats: Dorpshuis
2e woensdag van de maand
vanaf 13.00 uur

Plaats: Dorpshuis
1e en 3e maandag van de maandag
13.30-15.30 uur

JEU DE BOULES

KLAVERJASSEN I

Info:

Info:
Joke van
Bekkum
06-36005641

Volgt later
Plaats: Terrein Eigen Haard

Plaats : Dorpshuis
Iedere dinsdag van de maand
13.30-16.00 uur

KLAVERJASSEN II

Info:
Jannie van Eyken
020-4972581
Alda Belt
06-53185747

Info:
Arnoud Hulst
06-16287873
Plaats : Dorpshuis
Iedere donderdagavond
19.30 - 23.00 uur

KOERSBAL

Plaats: Dorpshuis
Iedere donderdag van de maand
9.15-11.15 uur

SAMEN ETEN

SJOELEN

Info:
Breggina
Rovers
020-4976016

Info:
Betty Fontaine
06-10114902
Voor afmelden:
06-16536125
Plaats: Dorpshuis
Iedere woensdag van de maand
13.30-15.30 uur

Plaats: Dorpshuis
Iedere 3e en 4e vrijdag van de maand
17.00-19.00 uur

WALKING FOOTBALL
Info:
Rien Kruijt
06-29555708
Plaats: Veld vv Zwanenburg
Iedere dinsdag van de maand
9.30-11.30 uur

28

BIJZONDERE
VERENIGINGSACTIVITEITEN
BEZORGING
MAANDBLAD

BUSTOCHTEN

Info:
Willem
Tavenier
020-4972209

Info:
Willem
Tavenier
020-4972209

EVENEMENTEN

REDACTIE
MAANDBLAD
Info:
Henk van
Ommeren
06-52084381

Info:
Arnoud Hulst
06-16287873

Corrector maandblad: Ria Griffioen
SENIOREN VERVOER

Info: 06-26700567
Alleen bellen tussen
17.00 en 18.00 uur

Rob
Mulder

VERJAARDAGSKAARTEN

Klaas
v.d.
Berg

Kittie
van
Rooijen

* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer
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Loes
Jansen

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 ___________________________
U kunt dit formulier inleveren op één van de onderstaande adressen:
• Arnoud Hulst, Houtrijkstraat 36, 1165 LJ, Halfweg, tel.: 06-16287873
• Henk Vorstermans, Kinheim 100, 1161 DC, Zwanenburg, tel.: 06-289 448 96
Ook kunt u het aanmeldingsformulier invullen op de website sv-zwh.nl.
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 er mee akkoord dat, de volgende contributiebetaling automatisch van mijn rekening
wordt afgeschreven. Bovendien ga ik akkoord met de privacy verklaring van de
Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg zoals vermeld op de site van SV-ZWH.nl.

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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