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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

2

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 volledig in kleur)
Opgericht 23 november 2015
Schets dorpshuis voorpagina: Heren 5 architecten bv

November 2020
Van de redactie:
Ondanks alle coronamaatregelen kunnen nog steeds de nodige activiteiten plaatsvinden. Uiteraard
niet alles, want met zaken als Bingo, Samen Eten, de busreizen en de feesten, lukt dat helaas niet.
Toch weer een aardig gevuld maandblad met veel informatie. Ik raad u aan om vooral deze informatie
goed te lezen, want er zijn vast wel zaken bij die van belang zijn voor u.
Ik wens u veel leesplezier.
Henk van Ommeren

Het bestuur:
Arnoud Hulst

Rudi Hogeboom

Voorzitter

Secretaris

e-mail:
voorzitter@sv-zwh.nl

e-mail:
secretaris@sv-zwh.nl
info@sv-zwh.nl

Telefoon: 06-162 878 73
Henk Vorstermans

Henk van Ommeren

Penningmeester AI
Incasso en ledenadministratie

Algemeen bestuurslid AI

e-mail:
penningmeester@sv-zwh.nl
ledenadministratie@sv-zwh.nl
Telefoon: 06-289 448 96

e-mail:
readactie@sv-zwh.nl
Telefoon:06-520 843 81

Redactieadres

Bezorging
maandblad

Henk van Ommeren

Voor klachten en
opmerkingen:

e-mail: redactie@sv-zwh.nl
Telefoon: 06-520 843 81
Adres: Dr. Baumannplein 52
1165 MD Halfweg

Willem Tavenier
020-4972209

Uiterste inleverdatum volgende editie: 2 december 2020

3

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Zwanenburg/Halfweg
Instanties/hulpdiensten
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
Voor afspraak

Telefoon

Instanties

112
0900-8844
020-4489600
020-4975080
020-4974593
023-2242322
020-4971111

020-4972377
020-4973346
020-6592252
020-4975002
06-42557307
020-4976490
06-12284665
06-13644215
06-43544839
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
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.

0900-1852
0900-1852
0900-1852
023-5698860

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

0900-4050700

020-4975444
0900-0245
0900-9343
0900-9292
0800-0543
088-2692888
0900-0101
020-4977303
020-4977069
023-5327780
06-12383288
0800-9009
023-7517200
0900-1884
020-4974097

* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer
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Corona Corona
Corona het beheerst ons leven op dit moment. Of het nu
binnen onze vereniging is, op straat, in de winkels of thuis,
wij hebben het er allemaal over.
En als ik dan in de winkels kom, zie ik vaak dat de jongeren
met een mondkapje lopen en de veel ouderen niet. Zelfs
echtparen, waarvan de man met een mondkapje loopt en
zijn vrouw zonder.
Ik heb wel eens het idee dat men denkt: ons kan niets gebeuren. Maar ook in Zwanenburg en
Halfweg zijn coronapatiënten, dus het kan ons allemaal overkomen.
Bij onze activiteiten in het dorpshuis houden de mensen zich goed aan de maatregelen. Natuurlijk lukt
dat soms niet altijd, maar men is zich ervan bewust, dat het moet.
Gelukkig kunnen onze activiteiten nog steeds doorgaan, uitgezonderd het Samen Eten, de bingo, de
busreizen en de feesten.
Blijf gezond en let op elkaar.

Arnoud Hulst

Uitbreiding bestuur
In de bestuursvergadering van 26 oktober, is besloten om het bestuur uit te breiden. De voor de
meesten een bekende: redacteur en fotograaf Henk van Ommeren heeft zich bereid verklaart, om het
bestuur te komen versterken. De bedoeling is dat hij zich als algemeen bestuurslid gaat bezig houden
met secretariële ondersteuning en met speciale projecten. Denk hierbij onder andere aan een nieuwe
bestuursstructuur. Echter er staan nog meer nieuwe projecten op het programma.
Omdat bestuursleden officieel moeten worden benoemd in de Algemene Leden Vergadering, zal
Henk van Ommeren, net als Henk Vorstermans Ad Interim (AI) bestuurslid zijn. Dit totdat het bestuur
weer in staat is om een nieuwe Ledenvergadering uit te schrijven.

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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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 donderdag
13.30 - 16.30 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

SENIOREN VERVOER

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

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

Klaas
v.d. Berg

Inning Contributie 2021
De inning van de contributie voor het komende jaar zal aan
het begin van de maand januari 2021 plaatsvinden.
Dit geldt specifiek voor de leden die ons destijds een
volmacht voor automatische incasso hebben afgegeven.
Mocht u ons alsnog een verzoek tot automatische incasso
willen verstrekken, dan verzoek ik u contact met mij op te
nemen, hetzij via email adres penningmeester@sv-zwh.nl
of via telefoon 06-28944896.
Enkele leden betalen de contributie nog contant. Deze
leden zullen zoals gebruikelijk door de voorzitter persoonlijk
worden bezocht.
Ook zijn er nog enkele leden die de contributie zelf via hun bankrekening overmaken. Wilt u zo
vriendelijk zijn om in de omschrijving contributie 2021 te vermelden.
Het contributiebedrag bedraagt op dit moment als volgt: € 20,00 voor het eerste lid en € 15,00 voor
het tweede lid woonachtig op hetzelfde adres.
Henk Vorstermans
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wist u dat:
•

Sommige oudere mensen, die van hun AOW en pensioen genieten, in aanmerking kunnen
komen voor een vergoeding vanwege samenvallende dienstverband. Dit geldt als betrokkenen
voor 1995 beide pensioen hebben betaald, waarvan ten minste één bij het ABP. Informatie
hierover vindt u op de site van het ABP, ABP.nl of via telefoon: 045-5796255.

Deze maand verwelkomen wij één nieuw lid:
De heer G. Smit uit Halfweg
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Een van de klaverjasclubs verhuist van de
donderdagavond naar de donderdagmiddag
Omdat de corona regels van het Dorpshuis zijn aangescherpt, kunnen wij de huiskamer beneden niet
meer gebruiken.
Wij gaan boven kaarten in de combinatieruimte 1-3, die geschikt is voor 24 personen. Daarbij kunnen
wij voldoen aan de 1,50 meter.
Indien U het dorpshuis betreed, doe dit met een mondkapje op. Als u boven op uw plaats zit, kan dit
kapje weer af, maar houd je aan de corona regels.
Wij beginnen om 13.30 uur en eindigen om ongeveer 16.30 uur. Wij spelen iedere speeldag 4
partijen.

Omdat het horeca gedeelte in het Dorpshuis wegens de corona niet gebruikt mag worden, heeft het
bestuur besloten het Samen Eten voorlopig stil te leggen.
Wanneer de ruimte weer vrij gegeven wordt en het verantwoord is, starten wij natuurlijk weer met het
Samen Eten.

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat de kerstreis niet doorgaat. De coronamaatregelen
maken het niet mogelijk om deze reis door te laten gaan.
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Een nieuwe brievenbus
in het Dorpshuis
Vanaf heden hangt er weer een nieuwe brievenbus voor
de Seniorenvereniging in de hal van het Dorpshuis.
Deze brievenbus hangt direct naast het aquarium en
onder de bus van De Hoek. Voor speciale zaken zoals
het inschrijven van een nieuw lid, informatie of gegevens
voor de voorzitter, de secretaris, de penningmeester of
de redactie, kunt u hierin kwijt

Gemeentesecretarie in
Halfweg weer geopend
Sinds woensdag 7 oktober is het hulpsecretarie
van de gemeente in Halfweg weer geopend
voor burgerzaken. Een afspraak kan gemaakt
worden via 0900-1852 of via het online formulier
van de gemeente. Voorlopig is het secretarie
geopend van 9.00 tot 13.00 uur. Op korte
termijn wordt dit uitgebreid naar 17.00 uur in de
middag. Er is nog geen avondopenstelling.

Nieuwe e-mail adressen voor de vereniging
Vanaf heden zijn er nieuwe e-mail adressen in gebruik. Deze zijn eenvoudiger en direct herkenbaar.
De volgende adressen zijn in gebruik:
•
•
•
•
•
•

voorzitter@sv-zwh.nl
secreataris@sv-zwh.nl
penningmeester@sv-zwh.nl
ledenadministratie@sv-zwh.nl
info@sv-zwh.nl
redactie@sv-zwh.nl
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Lees mee met Evelien

Nederlands-Indië op mijn boekenplank
In september was het weer tijd voor de uitreiking van de Hebban Debuutprijs. Dit jaar heb ik niet
meegelezen in de lezersjury, ik heb anderen die eer gelaten. Maar dat nam niet weg dat ik een aantal
boeken van de genomineerden interessant genoeg vond om te lezen. Een van die boeken was
Lichter dan ik van Dido Michielsen. In deze debuutroman beschrijft Dido het leven van het jonge
meisje Isah die als dochter van een kleermaakster opgroeit aan het hof van de sultan in Djokja, Java.
Het is 1850 en door de positie van haar moeder staat ook het leven van Isah min of meer vast. Maar
ze is het niet zo eens met de keuzes die haar moeder voor haar maakt en ze besluit weg te lopen. Ze
weet huishoudster te worden van een Nederlandse officier en uiteindelijk wordt ze ook zijn minnares.
Ze krijgt twee dochters met hem en even lijkt ze het goed voor elkaar te hebben als njai
(huishoudster/minnares) Maar het tij keert en Isah wordt gedwongen afscheid te nemen van haar
kinderen. Ik was behoorlijk ontdaan na het lezen van dit boek. Ik was op de hoogte van de gang van
zaken in het voormalige Nederlands-Indië, er zijn genoeg boeken geschreven over de voormalige
kolonie en het is bekend dat er veel dingen zijn gebeurd die op zijn minst de wenkbrauwen doen
fronsen. Als achterkleindochter van een njai had Dido Michielsen toegang tot veel achtergrondinformatie en zij heeft dat weten te vertalen in een prachtig geschreven eerbetoon aan haar
overgrootmoeder. Helaas won het de Hebban Debuutprijs niet maar dat neemt niet weg dat dit een
zeer goed debuut genoemd mag worden.

Dido Michielsen
In het boek van Dido wordt ook gesproken over zogenaamde ‘tropenbruiden’. Jonge Nederlandse
vrouwen, vaak van onzekere komaf, die in Nederland ‘met de handschoen’ trouwden (ze legden hun
huwelijks eed af voor een ambtenaar in het bijzijn van een gevolmachtigde) om vervolgens naar
Nederlands Indië te reizen en zich daar bij hun echtgenoot te voegen. Het was dan ook niet zo gek
dat ik na het lezen van Lichter dan ik meteen maar doorging met Tropenbruid van Susan Smit. Smit
draait al wat langer mee in het boekenvak, Tropenbruid is haar 21e boek. In 1907 besluit de wees
Anna, die al heel wat jaren in het Burgerweeshuis van Amsterdam woont, te reageren op een
advertentie van ambtenaar Willem die in Batavia woont en op zoek is naar een echtgenote. Ze is blij
verrast als hij haar uitkiest en vol goede moed vertrekt ze naar Nederlands-Indië. Anna, avontuurlijk
als ze is, weet niet wat ze kan verwachten maar dat ze al weg is uit het weeshuis maakt de reis voor
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haar alleen maar spannend. Eenmaal aangekomen in Batavia merkt ze dat haar man Willem zich
nogal afstandelijk opstelt tegenover haar. Ze begrijpt daar niets van, net zo min als dat ze niet begrijpt
waarom de moeder van Willems kinderen is verbannen. Met hulp van de baboe (kindermeisje) en de
vrouw van de resident krijgt Anna steeds meer zicht op wat er allemaal speelt.

Susan Smit
Twee boeken die beiden in Nederlands-Indië spelen maar die ook twee kanten van de thema’s
vertellen. De boeken sluiten mooi op elkaar aan. Ik merkte dat ik zaken herkende toen ik Tropenbruid
las en dat ik na het lezen van beide boeken meer begreep van Lichter dan ik. Toch was ik van
Tropenbruid niet zo onder de indruk als van Lichter dan ik. Daarvoor is het boek misschien wat te
dun, er is niet genoeg ruimte om echt in te gaan op de gevoelens van de personages en blijft het wat
afstandelijk. Dat is jammer. Maar samen geven deze boeken een goede inkijk op het leven in
voormalig Nederlands-Indië en ik raad ze dan ook allebei ten zeerste aan
Lichter dan ik en Tropenbruid zijn te leen in de bibliotheek als papieren boek. Ook zijn ze allebei als
e-book én luisterboek te vinden in de nieuwe app van De Bibliotheek. Leuke bijkomstigheid: Dido
Michielsen leest haar eigen boek Lichter dan ik zelf voor.

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

Wijkteam indeling

Adres

Telefoon

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

Normaliter rijden de koks van Eetfabriek door het hele land om te koken op festivals en andere
feestelijke evenementen; daarnaast voorzien zij mensen in ’t hele land van een heerlijke lunch.
Maar Eetfabriek heeft ook kant-en-klaarmaaltijden; met de beste ingrediënten, zonder
kunstmatige toevoegingen en toch een langere houdbaarheids-datum; voor een eerlijke prijs.
Zo haalt u bij Eetfabriek 5 maaltijden voor de hele week voor €35,-

MENU
NAAST HET STANDAARD MENU WEKELIJKS WISSELENDE GERECHTEN EN
DE HELE WINTER AMBACHTELIJKE SNERT VAN PAUL.

Even week
o
o
o
o
o
o
o

Surinaamse bami met kip, petjil (gekookte groenten) en satésaus
Lichtpittige pasta met romige paprikasaus en chorizo
Couscoussalade met kruidig stoofvlees en gegrilde groenten
Shepherd’s pie
Aardappelgratin met broccoli en oesterzwamragout (vega)
Thaise rode kokoscurry boordevol groenten (vegan)
Burrito gevuld met Mexicaanse bonen chili (vega)

Oneven week
o
o
o
o
o
o
o

Nasi kipsaté
Indonesische rendang met gele rijst en wokgroenten
Mexicaanse kip enchilada
Krieltjes met ovengeroosterde groenten en een varkenssaucijs
Pompoen risotto met geitenkaas en walnoten (vega)
Pasta met romige bospaddestoelen-gorgonzola saus (vega)
Hutspot met een vega worst en jus (vega)

Bestel via www.eetfabriek-producten.com óf meld u aan op 0616904348 óf kom langs bij:
Eetfabriek op Olmenlaan 3, 1161 JS Zwanenburg - ma/vrij tussen 09:00 en 17:00 uur.
Prijzen zijn € 7,50 per maaltijd en 5 maaltijden voor € 35; bezorgen voor € 2,50

12

Wat gebeurde er in september/oktober 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 17 september
Opnieuw een spektakel bij Eigen Haard. Deze
keer een optreden van de Sergeant Wilson’s
Army show. Het optreden werd mede mogelijk
gemaakt door Rotary Haarlemmermeer/
Schiphol.

In een persbijeenkomst van het kabinet wordt
bekend gemaakt dat de maatregelen op het
gebied van corona in een aantal regio’s weer
strenger zijn geworden. Vooral het aantal
besmettingen neemt toe, maar ook de
ziekenhuisopnames en het aantal doden wordt
weer hoger. Haarlemmermeer is één van de
regio’s waar dit het geval is.

Foto: PR Eigen Haard

Foto: Studio Kastermans

De leden van de gemeenteraad van de
Haarlemmermeer maken zich zorgen over de
gevolgen voor het parkeren, zodra het Style
Outlet in Halfweg opengaat. Zij vrezen dat met
name op de Zwanenburgerdijk en in de gebieden
Dubbele Buurt en de Oranjebuurt veel overlast
zal gaan ontstaan. Er wordt eventueel een
blauwe zone ingevoerd.

Maandag 21 september
Een ernstig ongeval in deFriedalaan achter de
flats zorgt voor grote inzet van hulpdiensten.
Naast twee ambulances wordt ook de
traumahelikopter ingezet. Deze landt op het
terrein van het voormalige Arend/Cirkel gebied.
De stofwolk is zo groot dat de helikopter bijna
niet zichtbaar is. Het gaat om een man die
volgens geruchten zijn rug gebroken zou
hebben. Vreemd genoeg is er in de media
helemaal geen aandacht voor dit toch ernstige
ongeval.

Foto: HD, United Photos

Vrijdag 18 september
In het pand naast Albert Heijn opent vandaag
een keurslagerij de deuren. Na een flinke
verbouwing gaan Jeroen Keirsgieter en zijn team
aan de slag. Daar waar er vroeger acht
slagerijen in het dorp waren, zijn dat er nu weer
twee.

Foto: PR Facebook

Woensdag 23 september
Op diverse plaatsen in Halfweg liggen er grote
betonnen bakken en containers. Het gaat om
ondergrondse containers voor plastic, glas en
papier. Zij vervangen de grote bovengrondse
containers. Het zal duidelijk een verbetering van
het straatbeeld opleveren. Tenminste als de
mensen geen vuil naast de containers zetten.

Donderdag 24 september
In alle hectiek van de sloopactiviteiten in
Zwanenburg vergeten wij haast de sloop van de
fabriekshal van de KSB aan het begin van de
Wilgenlaan. Toch ook één voor Zwanenburg
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bekend en bepalend gebouw. Het zal plaatsmaken voor woningbouw.

Maandag 28 september
In het gemeentehuis in Hoofddorp vindt het
jaarlijkse overleg tussen de Seniorenvereniging
Zwanenburg-Halfweg en de wethouder Steffens
van de gemeente Haarlemmermeer plaats.
Elders meer over dit gesprek.

Foto: Facebook, Lenie Griffioen

Zaterdag 26 september
Vanaf vandaag kan men steekwapens tussen
12.00 en 20.00 uur inleveren bij het politiebureau
in Hoofddorp. Eén en ander in het kader van de
YouChoose campagne. Het is alleen jammer dat
dit alleen op deze plaats gebeurt. De doelgroep,
de jongeren zullen echt niet op hun fiets of
scooter springen om vanuit Zwanenburg/Halfweg
naar Hoofddorp te gaan om een mes in te
leveren. Andere inleverdata zijn 28 en 30
september.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Er is geruime tijd een grote stroomstoring in 41
straten in Halfweg/Zwanenburg. Veel winkels
worden gesloten. Alleen voor Albert Heijn geldt
dit niet, de winkel schijnt op een aparte groep te
zijn aangesloten.
Premier Rutte en minister De Jong maken
vandaag opnieuw strengere maatregelen bekend
rond het corona virus. De toename is dermate
groot dat er geen publiek meer mag bij de sportwedstrijden, cafés om 22.00 uur dicht moeten en
er geadviseerd wordt om in een aantal regio’s in
openbare ruimten mondkapjes te dragen.
Dinsdag 29 september
Op Facebook wordt geklaagd over het feit dat de
straatverlichting op diverse plekken niet werkt.
Vervolgens blijkt dat in andere straten zoals
Dennenlaan, Olmenlaan, Elzenkade en Inlaag
hetzelfde het geval is.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer, Shutterstock

Bedrijven als Action, Xenos en HEMA hebben
besloten om geen messen meer te verkopen aan
jongeren onder de 18 jaar. Dit gezien het feit dat
blijkt dat steeds meer jongeren met messen op
zak lopen.
Zondag 27 september
Het is dit weekend weer Nationale Burendag.
Helaas door de corona maatregelen zijn veel
activiteiten afgelast of worden niet
georganiseerd. Zo ook het Dorpsontbijt van Don
Bosco Halfweg/Zwanenburg waar altijd veel
belangstelling voor is. Hopelijk volgend jaar
beter.

Woensdag 30 september
In het stuk tussen de Kerkhoflaan en de
Dennenlaan, ter hoogte van de apotheek vindt
een ernstig ongeval plaats met een scootmobiel.
Hulpdiensten rukken massaal uit. Brandweer,
drie ambulances en twee traumahelikopters. In
eerste instantie wordt de helikopter uit Den Haag
ingeschakeld, maar al snel blijkt de lifeliner uit
Amsterdam toch beschikbaar. Het slachtoffer
wordt met ernstig letsel afgevoerd naar het
ziekenhuis.

Foto: Een impressie van een eerder dorpsontbijt

Foto: Haarlems Dagblad
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Opnieuw is er sprake van een grootschalige
stroomstoring in zowel Zwanenburg als Halfweg.
In de Dennenlaan moeten weer diverse winkels
sluiten vanwege deze storing. Gelukkig duurt de
storing niet zo lang.

Maandag 5 oktober
De oude Olm is volledig gesloopt. Vandaag
wordt gestart met het boren van de
funderingspalen voor het nieuwe pand van de
Lidl. Om schade aan de woningen in de
omgeving te voorkomen is er gekozen voor het
boren van deze palen. Dit veroorzaakt ook
minder geluidshinder.

Volgens wetenschappers heeft corona niet
alleen effect op de luchtwegen en het hart. Ook
de hersenen schijnen schade op te kunnen
lopen bij een besmetting. Dit blijkt uit onderzoek
bij overleden patiënten.

Woensdag 7 oktober
Vanaf vandaag is het hulpsecretarie van de
gemeente in Halfweg weer geopend voor
burgerzaken. Een afsprak kan gemaakt worden
via 0900-1852 of via het online formulier van de
gemeente. Voorlopig is het secretarie geopend
van 9.00 tot 13.00 uur. Op korte termijn wordt dit
uitgebreid naar 17.00 uur in de middag. Er is nog
geen avondopenstelling.

Donderdag 1 oktober
Vandaag start de jaarlijkse actie Stoptober. Er
wordt geprobeerd om gedurende de hele maand
oktober gezamenlijk te stoppen met roken. Dit in
de hoop dat men blijvend stopt.

Foto: Stoptober

Vrijdag 9 oktober
Zondag aanstaande is het “Coming out day”.
Vooruitlopend op deze dag hijsen diverse
wethouders een regenboogvlag bij gemeentelijke
panden. Zo ook bij het gemeentehuis in Halfweg,
waar Marja Ruigrok een vlag hijst. De gemeente
Haarlemmermeer is inmiddels één van de
regenbooggemeenten.

Zaterdag 3 oktober
In de protestantse kerk wordt een boekenmarkt
georganiseerd. In het voorjaar kon deze markt
niet doorgaan vanwege corona. Naast boeken
zijn er ook Cd’s, Dvd’s en puzzels te koop. De
opbrengst van deze boekenmarkt komt ten
goede aan de Protestantse kerk.

Afbeelding: Protestantse gemeentearchief

Foto: Gemeente Haarlemmermeer
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Slecht nieuws voor de inwoners en de
ondernemers in Zwanenburg. De
werkzaamheden in de Dennenlaan tussen de
Olmenlaan en de Wilgenlaan, zijn vertraagd tot
ten minste 23 oktober. Daarnaast zal er de
komende week verkeershinder zijn ter hoogte
van het oude Rabobank pand. Dit in verband
met heiwerkzaamheden.

Dinsdag 13 oktober
In een persbijeenkomst maakt het kabinet een
aantal zwaardere maatregelen bekend vanwege
het coronavirus. Veel sportactiviteiten worden
niet gespeeld en de horeca wordt gesloten. De
maatregelen gelden in ieder geval voor een
periode van vier weken.
Woensdag 14 oktober
Vroeg in de ochtend wordt een ouder echtpaar
mishandeld op de Bietenbrug. Na een discussie
over het niet genoeg afstand houden, slaat een
man de beide oudere personen. Daarna
verdwijnt hij in de richting van de Domineeslaan.
Wijkagent Arjan Schut doet op Facebook een
dringende oproep voor getuigen.

Zondag 11 oktober
Vanwege onderhoud aan het spoor en de
bovenleidingen, ligt het treinverkeer tussen
Amsterdam en Haarlem vandaag een groot deel
stil. Het vervoer wordt nu verzorgt door bussen.

Foto: Facebook
Foto: Station Zwanenburg-Halfweg

In het acht uur journaal van de NOS verteld de
eigenaar van bakkerij Mama uit de Domineeslaan over de problemen van zijn bedrijf vanwege
het sluiten van de horecabedrijven. Dat zijn de
belangrijkste afnemers. Van de buurtwinkel
alleen kan het bedrijf niet bestaan.

Maandag12 oktober
Een wielrenner wordt vanmiddag gevonden op
het wegdek van de Zwanenburgerdijk ter hoogte
van de Spaarnwouderweg. Het lijkt erop dat de
wielrenner is aangereden, omdat er onderdelen
van een spiegel op het wegdek liggen. Echter er
is geen auto of bestelbus ter plaatse, dus deze is
kennelijk doorgereden. De wielrenner wordt
ernstig gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.
De hulpverleners inclusief traumahelikopter zijn
massaal aanwezig. De dijk is geruime tijd
afgesloten voor al het verkeer.

Foto: NOS Journaal

Donderdag 15 oktober
Het treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam
is vanmiddag gedurende ruim twee uur
gestremd. Dit vanwege een aanrijding bij
Sloterdijk. Er zijn bussen ingezet voor het
personenvervoer.

Foto: Michel van Bergen
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Later in de middag wordt de politie
gewaarschuwd vanwege een steekpartij in de
Populierenlaan. Nadere gegevens zijn niet
bekend. Ook in de media is er verder geen
aandacht voor dit incident.

problemen rond corona. Het bestuur wil ook de
vrijwilligers die veelal uit de risicogroep komen,
niet blootstellen aan de risico’s. Volgend jaar wil
men weer proberen om een normaal stookseizoen te kunnen houden.

De sympathieke wijkagenten Arjan en Kim
brengen een bloemetje naar de beide oudere
slachtoffers van de mishandeling van gisteren op
de Bietenbrug.

Foto: PR

Dinsdag 20 oktober
Het is weer eens raak met de nutsvoorzieningen
in Zwanenburg. Op de Inlaag en Amstelle
hebben bewoners geen water. Bij sommigen
was er vooraf een aankondiging ontvangen. Veel
anderen worden hierdoor verrast.
Foto: Facebook

Groot alarm bij een bedrijfspand in het
industrieterrein van Halfweg, ter hoogte van de
Vinkenbrug. Meerdere personen worden onwel
door inademing van koolmonoxide. Diverse
mensen krijgen zuurstof toegediend, maar
hoeven niet naar het ziekenhuis. Eén persoon
moet naar het ziekenhuis afgevoerd worden. De
brandweer ventileert het pand goed, zodat het
weer gebruikt kan worden. De oorzaak is
vermoedelijk een lekkende cv-installatie.

Zaterdag 17 oktober
Op de fietsenstalling bij het NS-station blijken
diverse fietsen te zijn voorzien van een gele
sticker. Volgens een gemeentelijke verordening
mogen fietsen maar 14 dagen achterelkaar op
deze locatie staan. Daarna kunnen deze worden
verwijderd.

Foto: Facebook PR

Zondag 18 oktober
Hulpdiensten rukken massaal uit naar een adres
in de Thorbeckestraat. Wat er aan de hand is,
blijft onduidelijk. Wel wordt de traumahelikopter
ingezet.

Foto: Haarlemse Dagblad

Woensdag 21 oktober
Op de nieuwe Boezembrug is een mooie bank
geplaatst voor wat genoemd wordt een
ontmoetingsplaats. Men heeft hier een mooi
uitzicht over de Kom. Alleen de tekst achterop de
bank wekt verwarring: Haarlemmermeer en het
Open IJ. Op zich klopt de tekst wel, want hier is
de oude scheidslijn tussen de meer en het IJ.
Alleen de tekst suggereert dat men hierover een
uitzicht heeft.

Maandag 19 oktober
De Stichting Vrienden van het Stoomgemaal
Halfweg maken bekend dat het laatste stookweekend op 31 oktober en 1 november, niet
doorgaat. Ook de nostalgische avond in dit
oudste nog werkende schoepenrad
stoomgemaal gaat niet door. Dit vanwege de
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de gemeente is het niet eerder mogelijk
vanwege onder meer asbest, dat verwijderd
moet worden. Op deze locatie zullen 17 á 18
woningen worden gebouwd. Dit is mogelijk
omdat er sprake is van een inbouwlocatie.

Foto: PR Facebook

Tot opluchting van velen is er een groot transport
over de brug tussen Halfweg en Zwanenburg.
De hei installatie die gebruikt is bij het oude
Rabopand wordt afgevoerd. Vooral het lawaai
van deze snel slaande installatie, maar ook de
trillingen veroorzaakten veel overlast. Voor het
verkeer viel de vertraging wel mee.

Foto: Hein Flach

Mensen die weinig contant geld in huis hebben,
kunnen moeilijk boodschappen doen bij Albert
Heijn en Gal en Gall. Door een landelijke storing
werken de pinautomaten niet. Pas aan het begin
van de middag werken de apparaten weer. Ook
in België had men last van deze storing.

Foto: Facebook PR

Donderdag 22 oktober
Op de Zwanenburgerdijk is ter hoogte van de
Iepenlaan, vanochtend vroeg een ernstig
gewonde man aangetroffen. Vermoedelijk is hij
neergestoken. Meerdere hulpdiensten,
waaronder de traumahelikopter, zijn opgeroepen
om hulp te bieden. Het slachtoffer is na de
eerste zorg met spoed naar het ziekenhuis
vervoerd.

Foto: NL/nu

Veel inwoners uit Zwanenburg zullen vandaag
blij zijn. De Dennenlaan tussen de Olmenlaan en
de Wilgenlaan is sinds vandaag weer open voor
al het verkeer. De bus zal daarom ook weer zijn
normale route volgen. Aan het wegdek op zich is
weinig te zien. Buiten dat de bestrating weer
egaal lijkt te zijn.

Meer informatie in de volgende editie van het
maandblad.

Foto: Michel van Bergen

Vrijdag 23 oktober
Het is niet afgelopen met de sloopactiviteiten van
toonaangevende gebouwen in Zwanenburg. Het
Noordhollands Dagblad meldt dat de oude
MAVO in de Dennenlaan in het tweede kwartaal
van volgend jaar gesloopt gaat worden. Volgens
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De deelnemers aan het Koersbal zijn weer iedere week actief in het Dorpshuis. Wel met de nodige
voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus. Soms is het nodig om de afstand van de
ballen precies op te meten, wat met een speciale rolmaat wordt uitgevoerd. Tussendoor is er nog
even tijd voor een koffie/thee break. In de zaal want de huiskamer is gesloten.
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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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Jaarlijks legt een vertegenwoordiging van het bestuur van de Seniorenvereniging ZwanenburgHalfweg een bezoek af bij de wethouder Marjolein Steffens-van de Water. Zij is verantwoordelijk voor
onder meer het seniorenbeleid.

De belangrijkste onderwerpen die tijdens dit gesprek aan de orde kwamen waren: de toewijzing van
sociale huurwoningen, corona, de vereniging en het verenigingsblad, de gemeentelijke subsidie en
de diverse acties en contacten. Daarnaast was er vooral veel aandacht voor de inrichting van het
nieuwe Dorpshuis. Voorzitter Arnoud Hulst meldde dat niet alleen de ruimten erg klein zijn en
ongunstig gelegen (alles op de bovenverdieping), de leden ook klagen over het feit dat het allemaal
erg ongezellig aandoet. Het schijnt dat de architect grote invloed heeft over wat wel en niet mag in
het pand. Wethouder Steffens geeft aan dat klachten over ongezelligheid vaak te horen zijn bij
nieuwe panden. Meestal gaat dat in de loop van de tijd beter ook qua inrichting. Toch zal zij dit als
aandachtspunt meenemen. Aan de inrichting kan zij weinig doen en neemt zij de opmerking voor
kennisgeving aan. Over de sociale veiligheid rond het Dorpshuis, waar Arnoud Hulst zich nogal
ongerust over maakte, zal de wethouder contact opnemen met de betrokken instanties.

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl
www.klaverjasreizen.nl
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Kortgeleden was het Prinsjesdag. De overheid maakte de veranderingen in de basisverzekering voor 2021 bekend. Wat betekent dit voor u? En wat doen wij om de zorg
toegankelijk en betaalbaar te houden, ook in tijden van crisis? We zetten het voor u op een
rij.
Toegankelijke en betaalbare zorg
Wij zetten ons als zelfstandige zorgverzekeraar in om de zorg toegankelijk en betaalbaar te
houden. Dat doen wij door afspraken te maken met zorgverleners en de zorg bij u in de
buurt beter te organiseren. Daarnaast investeren we in preventie en initiatieven die bijdragen
aan de gezondheid van onze verzekerden.
Extra zorg en zekerheid tijdens de coronacrisis
De coronacrisis stelt ons voor een extra uitdaging. We zijn trots op alle mensen in de zorg.
Zij zetten zich dag en nacht in voor mensen die zorg nodig hebben. Zorgverleners die door
de crisis te maken kregen met teruglopende inkomsten hebben wij financieel ondersteund.
Zo helpen wij de zorgaanbieders en zorgen we ervoor dat u kunt blijven rekenen op de zorg
die u nodig heeft. Een groot deel van deze kosten betalen wij uit onze reserves. Wij hebben
namelijk geen winstoogmerk.

Wettelijke veranderingen basisverzekering
•
•
•
•
•

Dagbehandeling in groepsverband
Zittend ziekenvervoer van en naar dagbehandeling
Extra behandelingen voor oefentherapie bij COPD
Geen eigen risico voor medische kosten na orgaandonatie
Herstelzorg na corona
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Veranderingen aanvullende verzekeringen
Nu de veranderingen in de basisverzekering bekend zijn, zullen wij de vergoedingen in de
aanvullende verzekeringen hierop afstemmen. De nieuwe vergoedingen maken we half
november tegelijk met de premie voor 2021 bekend.

Verplicht eigen risico blijft gelijk
De overheid heeft bepaald dat het verplicht eigen risico in 2021 gelijk blijft, namelijk € 385,-. Wij zijn
blij dat het eigen risico ook in 2021 niet verder stijgt. We merken dat sommige verzekerden deze
kosten moeilijk kunnen opbrengen. Daarom kunt u er bij ons voor kiezen om het eigen risico gespreid
te betalen om te voorkomen dat u in één keer een hoge rekening moet betalen. Wie geen of weinig
zorgkosten verwacht, heeft de mogelijkheid te kiezen voor een vrijwillig eigen risico en de premie te
verlagen.

Zorgtoeslag
In 2021 stijgt de zorgtoeslag. Verzekerden met een laag inkomen ontvangen meer geld van
de overheid om de zorgverzekering te betalen. Op de website van De Belastingdienst vindt u
meer informatie.

Belangrijke data op een rij
Half november maken wij de premie voor 2021 bekend.
•
•

Wij sturen u een e-mail om u te informeren over de zorgpremie voor 2021.
Wij sturen de deelnemers die bij ons zijn verzekerd een bericht met het polisblad en
de zorgpremie voor 2021.

Vóór 31 december 2020 verzekering aanpassen of naar ons overstappen
•
•

De deelnemers die bij ons verzekerd zijn, kunnen hun verzekering tot en met 31
december 2020 vergelijken en aanpassen.
Is één van uw deelnemers nog niet bij ons verzekerd? Overstappen kan tot 1 februari
2021, als de huidige verzekering uiterlijk 31 december 2020 is beëindigd.
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De buurttuin
Het zonnetje blijft maar schijnen. Wat genieten wij ervan in de buurttuin. Het groeit en bloeit.
Er is inmiddels heel veel geoogst.
De courgettes zitten inmiddels in de soeppan en in de vrieskist. Daar kunnen wij in de winter van
genieten.
De aardbeien hebben wij ook heel lang kunnen plukken. Ze waren dan wel wat zachter, maar na het
plukken tegelijk de mixer erop en wij hadden een heerlijke aardbeien shake.
Aardappels zijn nu uit de grond, die hebben het ook goed gedaan.
Nu beginnen wij een klein beetje met opruimen, de bonen eruit en de laatste pompoenen worden
gesneden.
Maar wij zijn nog lang niet winterklaar.
Wij gaan lekker nagenieten, want de boerenkool begint ook al weer goed te groeien.
De worsten kopen wij er dan zelf maar bij.....
Tot de volgende maand
Groeten Thecla van der Wal
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Politie waarschuwt voor
professionele skimmingapparatuur bij geldautomaten

De politie roept burgers op om extra oplettend te zijn als ze geld opnemen bij een
geldautomaat. Er is namelijk professioneel ogende skimming-apparatuur op een
geldautomaat aangetroffen waarvan je mogelijk het gevaar niet ziet.
In dit geval betreft het een soort doosje met daarop het symbool voor contactloos betalen, zo
waarschuwt de politie Alkmaar op een foto die op Twitter driftig wordt gedeeld. Dit doosje is in de
linkerhoek van een Rabobank-geldautomaat bevestigd, maar het zou natuurlijk kunnen dat
vergelijkbare apparaatjes ook op andere locaties of op geldautomaten van andere banken opduiken.
Het symbool op het apparaat herken je ongetwijfeld omdat het tegenwoordig behoorlijk gangbaar is
om op deze wijze te kunnen betalen. 'Misschien kun je via deze methode ook wel geld opnemen bij
een geldautomaat', denk je wellicht.
Helaas. Het apparaat hoort niet op de geldautomaat thuis en de politie laat weten dat het apparaatje
vol zit met elektronica en een camera. Het doel daarvan laat zich raden: jouw kaartgegevens worden
gekopieerd en met de camera hopen ze je pincode af te kunnen kijken.
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EEN DISCUSSIE OVER:

HUISVESTING VOOR OUDEREN
In de afgelopen periode is er weer eens een discussie ontstaan over de huisvesting voor ouderen.
Het is een discussie die vele keren gehouden is, vooral vanaf direct na de Tweede Wereldoorlog.
Een discussie die niet eens gaat over ouderen, maar eigenlijk over de WONINGNOOD.
De geschiedenis:
In de middeleeuwen ontstonden er oudevrouwenhuizen, oudemannenhuizen en oudemannen- en vrouwenhuizen. Deze waren bedoeld als verzorgingsvoorziening voor ouderen. Direct na de Tweede
Wereldoorlog was er een enorm tekort aan woningen. Jongeren die wilden trouwen, konden bijna
niet anders, dan in te gaan wonen bij een van de ouderparen. Bovendien was er sprake van een
enorme bevolkingsgroei, de zogenaamde babyboom.
In de jaren vijftig werden in Nederland de sociale
voorzieningen drastisch veranderd. De AOW
werd bijvoorbeeld ingevoerd, een
solidariteitsuitkering voor ouderen. De huizen
voor de verzorging van ouderen, werden minder
interessant. Gekeken werd naar de mogelijkheid
om de woningnood aan te pakken. De oplossing
werd de bouw van bejaardenhuizen. Niet zo zeer
voor het welzijn van de ouderen maar veel meer
om de doorstroming op de woningmarkt te
verbeteren. Het eerste officiële bejaardentehuis
werd in 1965 geopend in Eygelshoven. Daarna
volgende er nog velen, bijna ieder dorp had een
eigen bejaardenhuis. In eerste instantie waren
het vooral kamers voor zes en later voor vier
bewoners. Weinig privacy en eigen regie over het
leven. Een reden voor traumatische ervaringen
voor deze ouderen.

Foto: Utrecht altijd

Pas later werden de voorzieningen beter met
meer privacy en centrale sociale voorzieningen.
De kamers werden kleiner (twee tot een
persoons). Vaak waren er lange en ongezellige
gangen.
In 1975 kwam de regering met het systeem van
aanleunwoningen. Woningen in de buurt van
verzorgingshuizen, waarbij gebruik gemaakt kon
worden van de centrale voorzieningen.

Foto: J.F.M. Trum, Fotopersbureau Gelderland

Mede door de babyboom dreigden de kosten
voor de sociale zorg in de jaren tachtig steeds
hoger te worden.
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De verwachting was dat het systeem van
bejaardenhuizen niet langer houdbaar was.

Foto: Nationaal Archief

In 1996 kwam daarom de Wet op de
Bejaardenoorden. Hierin werden
bejaardenhuizen afgeschaft en deze maakten
plaats voor verzorgingshuizen. Hierdoor waren
wij eigenlijk weer terug bij de middeleeuwen:
Alleen huizen voor ouderen die verzorging
nodig hadden. Het doel: Ouderen zo lang
mogelijk thuis te laten wonen. Economisch
gezien vanwege de kosten, misschien een
goede zet, alleen het ging wel ten koste van de
woningnood, die steeds groter werd.

Hoe nu verder:
De overheid is hierdoor in een spagaat terecht
gekomen. Aan de ene kant de kosten van de
oudedagvoorzieningen en aan de andere kant de
woningnood.
Een oplossing zou kunnen zijn, om meer kleinere
woningen en appartementen te gaan bouwen.
Ouderen zouden dan sneller door kunnen
stromen naar kleinere huisvesting. Hierdoor komt
er meer ruimte voor de jongeren met een gezin.
In de praktijk blijkt dit niet echt een oplossing. De
nieuwe woningen zijn vaak te duur. Ouderen
moeten geld bijleggen om kleiner te gaan wonen.

Foto: NH-archief, Cees de Boer

De bereidheid daarvoor, is terecht uitermate gering. Daarnaast is er in de huursector een groot tekort
aan kleinere seniorenwoningen/appartementen. De wachtlijsten zijn enorm en de huurprijzen zijn
vaak hoger als de woningen waarin men woont. Voor aanleunwoningen zijn er vaak wachtlijsten van
meer dan 10 jaar. Bij veel ouderen spelen bovendien de herinneringen aan wat men meegemaakt
heeft in de eigen woning, een belangrijke rol.
Door onder andere de stikstofproblemen, staat de woningbouwmarkt nog sterker onder druk. De
aantallen die de Rijksoverheid wilde laten bouwen worden bij lange na niet gehaald. Bij elk
nieuwbouwproject moeten de overheden hun uiterste best doen om ook goedkopere huur en
koopwoningen te laten bouwen. Voor projectontwikkelaars is dit vaak niet echt interessant en komen
er slechts geringe aantallen kleinere en goedkopere woningen/appartementen ”omdat het moet”.
In oktober reageerden Hugo de Jonge (minister van Volkshuisvesting, welzijn en sport) en Katja
Ollongren (minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) op vragen over dit onderwerp
vanuit de Tweede Kamer. Het antwoord blinkt uit in vaagheden: Zaken moeten nader onderzocht
worden en er moeten landelijk en regionaal maatregelen worden genomen. Het gaat dan met name
om het aanjagen van de bouw van goedkopere seniorenwoningen/appartementen. Alleen een
tijdspad is niet terug te vinden.
Helaas zijn de reacties in de richting van de ouderen regelmatig niet echt positief. Een uitlating van
een journalist over “Dorhout, wat gesnoeid moet worden” doet er geen goed aan. Hoewel deze
uitlating niet alleen op ouderen slaat, maar ook op chronisch zieken. Feit is dat ouderen in
eengezinswoningen er vaak op aangekeken worden, dat zij niet bereid zouden zijn om plaats te
maken voor jonge gezinnen. Dat de mogelijkheden beperkt zijn wordt over het hoofd gezien. Door
de bestaande woningnood met een tekort van ruim 300.000 woningen en de beperkingen op het
gebied van nieuwbouw, zal dit nog wel enige jaren duren.
Henk van Ommeren
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PERIODE 10 NOVEMBER – 21 DECEMBER
Datum
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag

10-11-2020
10-11-2020
11-11-2020
12-11-2020
12-11-2020
16-11-2020
17-11-2020
17-11-2020
18-11-2020
19-11-2020
19-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
25-11-2020
26-11-2020
26-11-2020
01-12-2020
01-12-2020
02-12-2020
03-12-2020
03-12-2020
07-12-2020
08-12-2020
08-12-2020
09-12-2020
10-12-2020
10-12-2020
11-12-2020
15-12-2020
15-12-2020
16-12-2020
17-12-2020
17-12-2020
18-12-2020
21-12-2020
22-12-2020
22-12-2020
23-12-2020

Activiteit
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
Walking Football
Klaverjassen I
Sjoelen
Koersbal
Klaverjassen II
Crea Hobby Club
Walking Football
Klaverjassen I
Sjoelen
Koersbal
Klaverjassen II
Samen Eten (onder voorbeh)
Walking Football
Klaverjassen I
Sjoelen
Koersbal
Klaverjassen II
Samen Eten (onder voorbeh)
Crea Hobby Club
Walking Football
Klaverjassen I
Sjoelen
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Tijdstip
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
13.30-16.30
13.30-15.30
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
13.30-16.30
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
13.30-16.30
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
13.30-16.30
13.30-15.30
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
13.30-16.30
17.00-19.00
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30
09.15-11.15
13.30-16.30
17.00-19.00
13.30-15.30
09.30-11.30
13.30-16.00
13.30-15.30

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

BIJZONDERE
VERENIGINGSACTIVITEITEN
BEZORGING
MAANDBLAD

BUSTOCHTEN

Info:
Willem Tavenier
020-4972209

Info:
Willem Tavenier
020-4972209

EVENEMENTEN

REDACTIE
MAANDBLAD

Info:
Arnoud Hulst
06-16287873

Info:
Henk van
Ommeren
06-52084381
Corrector maandblad: Ria Griffioen

VERJAARDAGSKAARTEN

Kittie van
Rooijen

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

KWALITEIT KOOP JE OP DE
ZWANENBURGERDIJK
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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.
• In de brievenbus in de hal van het Dorpshuis in Zwanenburg.
Ook kunt u het aanmeldingsformulier invullen op de website sv-zwh.nl.
Ik maak de contributie met de omschrijving contributiejaar ______ per direct zelf over op
rekeningnummer: Bank: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v Seniorenvereniging ZWH.
Ik machtig de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg tot automatische afschrijving van het
volgende lidmaatschapsgeld t.l.v. bankrekeningnummer:___________________________
Bovendien ga ik 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
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
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