1

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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Ondanks de corona perikelen wenst het bestuur van de Seniorenvereniging ZWH
Zwanenburg-Halfweg al haar leden:

Prettige kerstdagen

en een

voorspoedig, gezond en gezellig 2021
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Zwanenburg/Halfweg
Instanties/hulpdiensten

Telefoon

Noodgevallen
politie/brandweer/ambulance

112

Politie algemeen:
Huisartsen:
Med. Centrum Zwanenburg
Bongers Huisartsenpraktijk
Huisartsenprak. Heeneman
Huisartsenpost Haarlemmerm

0900-8844

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

020-4971111

020-4972377
020-4973346
020-6592252

Fysiotherapie:
Fysiotherapie Lindenlaan
Evolution Fysiotherapie
Fysiotherapie Elzenkade

020-4975002
06-42557307
020-4976490

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.

020-4489600
020-4975080
020-4974593
023-2242322

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

Amstelring Wijkzorg
Wijkteam Zwanenburg-Centr
Wijkteam Zwanenburg West
Wijkteam De Dijken
Bloedafname Atalmedial
Voor afspraak

Instanties

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

06-12284665
06-13644215
06-43544839
088-0037705

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

020-4975444
0900-0245
0900-9343
0900-9292
0800-0543
088-2692888
0900-0101
020-4977303
020-4977069
023-5327780
06-12383288
0900-4050700
0800-9009
023-7517200
0900-1884
020-4974097

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

KWALITEIT KOOP JE OP DE
ZWANENBURGERDIJK
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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 volledig in kleur)
Opgericht 23 november 2015
Schets dorpshuis voorpagina: Heren 5 architecten bv

December 2020
Van de redactie:
Dit is de laatste editie van het verenigingsblad in het bewogen jaar 2020. Uiteraard een kerst- en
nieuwjaarswens van het bestuur en weer veel informatie in dit blad. Deze keer zult u de rubriek “Lees
mee met Evelien” niet terug vinden. Door persoonlijke omstandigheden moeten wij deze rubriek even
missen.
Een nieuwe rubriek is “Uit de oude doos”. Wij hopen dat u dit leuk zult vinden. Ook in deze editie extra
informatie over zaken waar het bestuur, en met name de voorzitter, voor volgend jaar mee bezig is.
De volgende editie van het verenigingsblad verschijnt begin februari 2021.
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:
redactie@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: 22 januari 2021
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VASTE
VERENIGINGSACTIVITEITEN
BINGO

CREA HOBBY CLUB
Info:
Rie van Soest
020-4975972

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

Plaats: Dorpshuis
1e en 3e maandag van de maand
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 van de maand
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

6

Rob
Mulder

Klaas
v.d. Berg

Nu het jaar teneinde loopt, wil ik toch nog even terugblikken.
Daar waar wij in januari grootse plannen hadden voor 2020,
werd dit in maart volledig onderuitgehaald door een
onbekend virus, wat de hele wereld overging.
Onze actieve leden kwamen thuis te zitten, alle activiteiten
werden stilgelegd. Korte tijd later na een tijdje, werden deze
weer opgestart en kortgeleden moest men weer thuisblijven.
Wat velen misten, waren de sociale contacten, die toch een
belangrijk onderdeel van ons leven zijn.
Het enige wat wij voor al onze leden konden betekenen was
een grote actie met orchideeën in mei en afgelopen
november. Hierover kregen wij veel bedankjes via Facebook,
e-mails, persoonlijk en telefonisch.

Dit jaar heeft onze vereniging diverse leden verloren, niet alleen door corona maar ook door de
ouderdom en door de eenzaamheid.
Wij staan weer voor de kerst en de jaarwisseling, maar hoe dat zal gaan weten wij nog niet. Kunnen wij
dit vieren met onze kinderen, kleinkinderen of vrienden?
Nu bekend is geworden dat men een vaccin bijna beschikbaar heeft en dit misschien volgend jaar
toegediend zou kunnen worden, komt er weer een beetje licht aan het einde van de tunnel.
Wij zijn dan ook druk bezig met nieuwe activiteiten, onder andere het Samen Fietsen waarbij wij oudere
mensen met een lichamelijke beperking, of die minder mobiel zijn, een paar fijne uurtjes bezorgen op
een duofiets met trapondersteuning.
Maar hierover meer elders in dit blad.
Ik wens een ieder prettige kerst en een gezond 2021.

Arnoud Hulst

Telefoon: 0252 – 672727
www.oskamreizen.nl
www.klaverjasreizen.nl
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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.
Vooraankondiging incasso contributie 2021
De contributie voor het komende verenigingsjaar 2021 zal geïncasseerd worden op 11 januari 2021.
Op uw rekeningafschrift zal naast de tekst Contributie 2021 Seniorenver. ZWH Zwanenburg-Halfweg ook
onze incassant ID zichtbaar zijn namelijk NL61ZZZ646183150000.

Henk Vorstermans
Naast ons standaard
menu hebben wij
wekelijks wisselende
gerechten en
de hele winter
ambachtelijke snert
van Paul.
Prijzen:
De menu’s zijn
€ 7,50 per maaltijd
en 5 maaltijden voor
€ 35,00.
Wij bezorgen voor €
2,50.

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 houdbaarheidsdatum; voor een eerlijke prijs.
Zo haalt u bij Eetfabriek 5 maaltijden voor de hele week voor € 35,00.
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.
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Het zijn wederom bijzondere tijden op dit moment. Zeker in relatie tot de komende feestmaand waarin
wij hunkeren naar samenzijn en gezelligheid. Voor velen van ons valt dit zwaar.
Wij hebben dit zelf ondervonden doordat clubjes dan weer wel en dan weer niet gehouden mochten
worden. Ook de zo vertrouwde en gezellige busreizen konden geen doorgang vinden.
Zelfs ons 5 jarig jubileum (23 november j.l.) hebben wij moeten uitstellen naar hopelijk volgend jaar.
Vanwege Corona/Covid-19 heeft de overheid besloten dat de horecagelegenheden gesloten moeten
zijn, waaronder dus ook die van het dorpshuis. Wij organiseren daarom geen activiteiten in de trant van
SAMEN ETEN. Vanuit onze vereniging worden er ook geen andere “horeca” activiteiten ondernomen of
ondersteund. Dus ook niet de lunchmogelijkheden op maandag!! Deze activiteit valt geheel buiten onze
vereniging.
Wij adviseren u dan ook om niet aan dergelijke activiteiten mee te doen.
Vanaf 1 december wordt het verplicht om in de publieke ruimte (waaronder dus ook het dorpshuis) niet
medische mondkapjes te dragen.
Wij rekenen op een ieders medewerking in deze waardoor het mogelijk blijft om, binnen de
overheidskaders, de clubjes doorgang te laten vinden.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Seniorenvereniging ZWH
Henk Vorstermans
Penningmeester Ad Interim
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Mondkapjes verplicht
Vanaf 1 december 2020
Vanaf 1 december is iedere Nederlander van 13 jaar of ouder verplicht om een mondkapje te
dragen in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters. Ook in het onderwijs moeten
mensen dan een mondkapje gaan dragen, net als mensen in contactberoepen en hun klanten.
Voor onze vereniging betekent dit, dat het kapje gedragen moet worden bij het betreden van het
Dorpshuis.
U moet ook een mondkapje dragen op het terras, in cafés en restaurants, het theater, de
bioscoop en in een concertzaal. Maar alleen wanneer u staat of loopt. Als u zit, mag u het
mondkapje afzetten. Dit geldt dus ook bij onze activiteiten.
Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Opvallend is dat het kabinet spatschermen (faceshields) verbiedt. Het zou de neus en mond niet volledig bedekken en mag
daarom niet gebruikt worden als alternatief voor een mondkapje.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een
beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.
Voor ons als vereniging betekent dit dat wij als organisatoren er ook op toe moeten zien dat aan
deze verplichting voldaan wordt. Als dat niet gebeurt kunnen wij een aanzienlijke boete krijgen.

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

Wijkteam indeling
Zwanenburg Centrum

Adres

Telefoon

Verzorgingsgebied

Dennenlaan 114

06-12284665

Kerkhoflaan t/m Domineeslaan

06-13644215

Domineeslaan t/m Heining

06-43544839

Kerkhoflaan t/m Lijnderdijk

zwanenburgcentrum@amstelringwijkzorg.nl
Zwanenburg West

Dennenlaan 114

zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl
De Dijken

Dennenlaan 118

dedijken@amstelringwijkzorg.nl
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Verlengen rijbewijs voor 75-plussers
Het CBR wil 75-plussers meer voorlichting geven over het verlengen van hun rijbewijs. Zoals
eerder aangekondigd verbetert het CBR de voorlichting over dit onderwerp. Vanwege de nog
steeds toenemende drukte bij het CBR, wordt nu aan mensen van 75 jaar en ouder, 5
maanden voordat hun rijbewijs afloopt, een bericht gestuurd met het advies om online een
Gezondheidsverklaring in te vullen. Maar als u aanvullend medisch onderzoek verwacht, kunt
u zelf eerder het proces starten. Als u naar het oordeel van het CBR onbeperkt rijgeschikt
wordt bevonden, dient u binnen een jaar uw rijbewijs te vernieuwen via uw gemeente.

In alle uitingen wordt nu verwezen naar www.cbr.nl/75plus (http://www.cbr.nl/75plus),
een internetpagina voor 75-plussers waar zij alle informatie over dit onderwerp kunnen
vinden. Op die webpagina legt het CBR met filmpjes stap voor stap uit wat iemand moet
doen om zijn rijbewijs te verlengen.

Als u een DigiD hebt (die u ook moet gebruiken voor de invulling van uw belastingformulier)
en u vraagt uw verlenging aan via www.cbr.nl, dan kunt u aangeven dat u geen
gezondheidsverklaring wilt maar een code waarop deze gezondheidsverklaring “bereikbaar"
is.
Als u dan een keuring afspreekt bij een arts die met het “Zorgdomein” werkt (en dat doen
bijna alle huisartsen), dan kan de keurende arts op zijn computer uw
gezondheidsverklaring opvragen en samen met u invullen en direct doorsturen. Dat
versnelt de behandeling aanmerkelijk. Op www.mijncbr.nl (http://www.mijncbr.nl) kunt u
dan de status van uw aanvraag op elk moment volgen.

Op www.cbr.nl/75plus (http://www.cbr.nl/75plus) ziet u stap
voor stap hoe het werkt.
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Broers Optiek & Optometrie
meer dan een brillenwinkel
ZWANENBURG - Broers Optiek & Optometrie zit al meer dan vijf jaar in Zwanenburg. De zaak van
de broers Soheil en Samiar Madadi Far is een klein familiebedrijf, waarvan twee optometristen
(Soheil & Samiar) met ieder een eigen specialisme, waarbij ook hun moeder Fariba met
jarenlange ervaring in de optiek en de vrouw van Soheil, Daniëlle, deel van uitmaken.
Als optometrist zijn zij gediplomeerde
paramedici, getraind om de ogen te
onderzoeken op oogheelkundige
aandoeningen en abnormaliteiten.
Voorbeelden zijn staar, glaucoom
(gevolg van een verhoogde oogdruk),
maculadegeneratie (slijtage van het
netvlies), droge ogen en de invloed
hiervan op de samenwerking van de
ogen. Hun gedetailleerd oogonderzoek
kan ook vele andere gezondheidsproblemen, zoals een hoge bloeddruk,
hoog cholesterolgehalte of diabetes
onthullen.
Samiar: “Daar mijn broer en ik optometristen zijn en wij ook een zelfstandig spreekuur houden op de
polikliniek oogheelkunde in een ziekenhuis in Amsterdam, zijn wij eveneens in staat diagnoses en een
behandelplan op te stellen in samenwerking met de oogarts. De kennis die wij daarbij opdoen, passen
wij laagdrempelig toe (zonder dat er een verwijsbrief nodig is) in onze eigen winkel met geavanceerde
apparatuur. Hierbij nemen wij graag de tijd voor een gedegen onderzoek en een heldere uitleg. De
winkel is volledig “corona proof” ingericht. Er wordt op afspraak gewerkt om uw bezoek aan ons, op een
zo veilig mogelijke manier te laten verlopen”.
Uiteraard kan de klant bij Broers Optiek en Optometrie ook terecht voor de nieuwste mode op het gebied
van monturen. Er is een groot aanbod, van mooi en betaalbaar tot uitzonderlijk en chique. De broers
hebben oog voor kwaliteit en proberen ieder individu optimale oogzorg aan te bieden met ‘kijkoplossing’.
Soheil: “Het jaar 2021 is in zicht. Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden. Daar bent u waarschijnlijk,
net als wij, wel aan toe. Wij willen u in dit bijzondere jaar extra bedanken voor het door u in ons gestelde
vertrouwen en we beseffen ook, dat de senioren door deze coronacrisis extra hard zijn geraakt. Wij
willen u graag iets kleins geven: In dit blad hebben wij voor u een brillendoekje bijgevoegd als cadeau”.
Broers Optiek & Optometrie
Dennenlaan 117
1161 CM, Zwanenburg
020 363 83 94
info@broersoptiek.nl
www.broersoptiek.nl
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Wat gebeurde er in september/oktober 2020
Een overzicht van datgenen wat er de afgelopen maanden in Zwanenburg en Halfweg
gebeurde. Heeft u hiervoor informatie, dan kunt u dit aanleveren via het e-mailadres
redactie@sv-zwh.nl of op mijn privé adres, Dr. Baumannplein 52, 1165 MD Halfweg.
Zaterdag 24 oktober
Verbaasd vragen veel mensen op Facebook
zich af, hoe vandalen in staat zijn geweest om
dit bankje in het park in brand te steken.
Uiteraard wordt er schande van gesproken.

Vanavond landt voor het laatst een KLMBoeing 747-400 op Schiphol. Het 20-jaar
oude toestel is een van drie passagiers-747's
die KLM nog een half jaar inzette voor
medische vrachtvluchten tussen China en
Schiphol. Na vanavond worden de jumbo's
klaargemaakt voor verkoop of sloop.

Foto: PR Facebook

Woensdag 28 oktober
De politie heeft zijn handen vol aan een groep
jongeren die onrust veroorzaken in het hotel in
de Olmenlaan in Zwanenburg. Na aankomst van
de politie keren de jongeren zich tegen hun en
veroorzaken veel vernielingen. Onder andere de
ruit van een politie-auto wordt vernield. Er
worden uiteindelijk vier van de jongeren
aangehouden.

Foto: PR Facebook

Hulpdiensten zoals brandweer, twee
ambulances en politie moeten uitrukken voor
een reanimatie in de Domineeslaan. Gelukkig
zijn er al twee mensen begonnen met de
reanimatie. Goed dat er zoveel mensen zijn die
deze techniek inmiddels beheersen.
Een tot nu toe onbekend persoon heeft een rij
bomen op de hoek van de Wilgenlaan/Kerkhoflaan in brand gestoken. Gelukkig is de
brandweer snel ter plaatse, zodat de brand
beperkt bleef tot bomen. Op camerabeelden is
de brandstichting wel te zien. De politie
onderzoekt de brandstichting.

Foto: Politie

Vrijdag 30 oktober
De projectorganisatie NieuweN200 brengt
vandaag een filmpje uit over de nieuwbouw van
de Boezembrug. Het is te zien op Facebook.
Zondag 25 oktober
Voor een aantal mensen was er vanochtend
weer een verrassing. Het bleek een uur eerder
te zijn dan zij dachten, dus een uur extra slaap.
Daarna weer de nodige klokken op tijd zetten.
Of dit de laatste keer is dat de klokken verzet
worden, is de vraag.
Foto: Onderdeel film van NieuweN200

13

Vanwege de werkzaamheden aan de afritten
van de A200 voor de Style Outlet zijn de afritten
bij het Zwettenviaduct, ter hoogte van de
Weerenbrug vanaf vanavond tot maandagmorgen vroeg, afgesloten.

dit dat de activiteiten in het Dorpshuis in die
periode stil komen te liggen.
Woensdag 4 november
Vroeg in de nacht zijn twee geparkeerde
voertuigen voor een bedrijfspand aan de
Zwanenburgerdijk in de brand gevlogen. De
brandweer moet rond 0.30 uur in actie komen.
Bij aankomst van de brandweer staat één van
de voertuigen helemaal in de brand. Het vuur is
gedeeltelijk overgeslagen naar de andere
wagen. Door de bluswerkzaamheden is de
Zwanenburgerdijk tijdelijk afgesloten.

Afbeelding: Style Outlet

Zaterdag 31 oktober
Vanavond wordt het programma “Natuurlijk
Noord-Holland” uitgezonden. Stephan Roest laat
de planten en dieren in recreatiegebied
Spaarnwoude zien. Boswachter Theo laat de
mooie omgeving rond Spaarnwouderveen en de
Houtrak zien.

Foto: Michel van Bergen

De gemeente Haarlemmermeer komt met een
lijst van onderhoudsactiviteiten die in 2021
uitgevoerd gaan worden. Onder andere de brug
bij de Dennenlaan wordt aangepakt. Ook
beplanting in de Julianastraat en de C.v.d.
Lindenstraat zijn aan de beurt.

Foto: PR Facebook

Zondag 1 november
Hoe men het voor elkaar krijgt is niet duidelijk.
Maar liefst 70 mensen bevonden zich in een 8
persoons bungalow in een vakantiewoning op
Droomparken. Zij willen daar een illegaal
Halloween feestje vieren. De politie maakt een
einde aan dit evenement.

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Donderdag 5 november
Opnieuw is een deel van de afslag van de A200
bij het Zwettenviaduct komend weekend
afgesloten vanwege werkzaamheden. Deze
keer gaat het om de zuidzijde van het viaduct.

Foto: Politie

Dinsdag 3 november
In persbijeenkomst meldt de minister president
Rutte en minister De Jong dat er een
gedeeltelijke lockdown is afgekondigd. Onder
andere buurthuizen worden gesloten tot 18
oktober. Voor de Seniorenvereniging betekent

Foto: PR Facebook

Paniek op de Mientekade. In een box van het
complex Houtrijk en Polanen ontstaat brand. De
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rookontwikkeling is zo groot dat appartementen
boven deze box moeten worden ontruimt.
Gelukkig hoeft niemand naar het ziekenhuis. Het
ambulancepersoneel controleert enige mensen.
De brand is vermoedelijk ontstaan bij het
opladen van een accu van een elektrische fiets.

om vier wandelbruggen. De eerste twee zijn nu
klaar. De andere bruggen volgen in december.

Foto: Recreatiegebied Spaarnwoude

Woensdag 11 november
Het is vandaag Sint Maarten. Een bijzondere
editie vanwege het coronavirus. Op veel
plaatsen worden er lichtjes voor de ramen
geplaatst bij mensen die toch iets voor de
kinderen willen geven. Vaak staat het lekkere
snoepgoed buiten.

Foto: Michel van Bergen

Maandag 9 november
In de kalender voor 2021 van Historisch Halfweg
blijkt helaas een drukfout te zitten. De tweede
druk waarin deze fout gecorrigeerd is, ligt in de
deelnemende winkels klaar. André van der
Veen, de voorzitter van Historisch Halfweg,
geeft de eerste versie van de tweede druk aan
Jeroen Vree van Primera.

Foto: PR Facebook

Al eerder is er discussie geweest over het
plaatsen van een groot zonnepaneelpark tussen
Zwanenburg en de A9. De plannen leken niet
door te gaan vanwege de bestemming van deze
gronden. Nu blijkt het waarschijnlijk wel door te
gaan. Alleen komen de panelen op grote afstand
van het dorp. Toch blijven er tegenstanders van
deze plannen.

Foto: Peter Vreeswijk

Dinsdag 10 november
Het bedrijfsleven in de haven vreest in het
gedrang te komen door de 40.000 tot 70.000
woningen die Amsterdam tot 2050 wil bouwen in
de nieuwe wijk. In dat geval is het volgens de
bedrijven onvermijdelijk dat de haven uitbreidt
naar de Houtrakpolder, het groen tussen de
haven en recreatiegebied Spaarnwoude.

Afbeelding: Nieuwe Energie

Donderdag 12 november
Opnieuw zijn de afritten van de A200 bij het
Zwettenviaduct gedeeltelijk afgesloten komend
weekend. Deze keer gaat het om de noordelijke
afritten, dus aan de kant van het spoor. Pas op
maandagmorgen kunnen deze afritten weer
gebruikt worden.

Foto: Archief Haarlems Dagblad

Regelmatig worden er herstelwerkzaamheden
uitgevoerd in Spaarnwoude. Dit keer zijn de
bruggen in de Houtrak aan de beurt. Het gaat
15

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Foto: PR Facebook

De intocht van Sint Nicolaas wordt vanwege
corona een probleem. Daarom heeft de
gemeente Haarlemmermeer besloten om een
serie filmpjes te maken, waarin de burgemeester
allerlei avonturen beleeft met Sint Nicolaas. Het
eerste filmpje is op 16 november en dan tot 3
december telkens op maandag en donderdag.

Maandag 16 november
Er is de laatste tijd veel geklaagd over de
straatverlichting in de omgeving van de Teding
van Berkhoutweg in Halfweg. Deze zou iedere
keer niet aan gaan. Problemen met de
bedrading. Vandaag blijken alle lantaarns weer
te werken

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Schiphol maakt het onderhoudsprogramma aan
de landingsbanen bekend. Niet zulk goed
nieuws voor onze omgeving. De Polderbaan zal
van 25 januari tot 26 april gesloten zijn voor
groot onderhoud. De Zwanenburgbaan zal in die
periode intensiever worden gebruikt. De baan
zelf zal in mei drie weken gesloten zijn.

Foto: PR Facebook

Dinsdag 17 november
Veel mensen vragen zich op Facebook af
waarom er gedurende geruime tijd een
helikopter boven de omgeving vliegt. Het blijkt te
gaan om een meisje van 18 jaar uit Osdorp wat
vermist wordt.
In een persconferentie van de Rijksoverheid
wordt bekend gemaakt dat de lockdown van
twee weken geleden is opgeheven. Wij zijn weer
terug bij de maatregelen van vóór 4 november.
Hopelijk gaat het de komende weken beter
zodat wij in groter gezelschap kerst en nieuwjaar
kunnen vieren. De horeca blijft dicht, maar
omdat de buurthuizen weer open mogen kunnen
de binnenactiviteiten van de Seniorenvereniging
weer plaatsvinden.

Foto: Schiphol

Zaterdag 14 november
Landelijke Sint intocht vindt dit jaar via de
televisie plaats. De aankomstplaats is niet
bekend gemaakt, mede omdat het aantal
toeschouwers zo veel mogelijk beperkt moet
worden. Het wordt een leuke show die erg
gewaardeerd wordt. Toch hoopt iedereen dat wij
er zelf volgend jaar weer bij kunnen zijn. De
zogenaamde Pieten discussie is daardoor
enigszins verstomd.
Op de Nauerna zijn ze weer klaar voor de
feestdagen. De buren van één van de bewoners
zijn uitermate blij met de versieringen. Het ziet
er weer geweldig uit volgens de buurtbewoners.

Foto: ANP
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Woensdag 18 november
Een 35-jarige Zwanenburger hoort vandaag een
eis van twee jaar gevangenisstraf wegens
wapenbezit, witwassen en drugsbezit. Volgens
het Openbaar Ministerie had hij een
handgranaat in zijn nachtkastje liggen en had hij
een doorgeladen vuurwapen bij de arrestatie.
Woensdag 25 november
Op de A200 vindt een botsing plaats tussen een
bedrijfsauto en een aanhanger. De auto die zich
daar tussen bevindt wordt gemangeld. De
bestuurster wordt naar het ziekenhuis
afgevoerd. De weg is geruime tijd afgesloten.

Foto: Michel van Bergen

Foto: Michel van Bergen

Foto: NHNieuws

Donderdag 26 november
Eindelijk is het dan zo ver: Amsterdam Style
Outlet wordt vandaag geopend. Op 8.30 uur
wordt een lintje doorgeknipt, waarna de
bezoekers toe kunnen stromen. Dat dergelijke
centrums populair zijn blijkt al snel. Ondanks de
vele kritiek in de aanloopfase. Op dit moment is
ongeveer 75 procent van de ruimte verhuurd.
Vanwege corona zijn de horecagelegenheden
nog gesloten. Voor de bezoekers voor de winkel
van Nike geen probleem: zij staan in de rij.

Zaterdag 28 november
Het is zo druk bij de nieuwe Style Outlet, dat
besloten wordt om ate sluiten. Er mogen niet
meer mensen in het centrum dan 2000.
Aangezien dit aantal bereikt is, heeft het dus
geen zin meer om daar heen te gaan.

Op NH Nieuws een uitgebreid artikel over de
familie De Groot uit Zwanenburg. Nadat zij
verhuisd zijn, veranderen zij hun grotere tuin in
een grote kerstshow. In het artikel wordt het de
Efteling van Zwanenburg genoemd.

Afbeelding: Amsterdam Style Outlet

Zondag 29 november
Hulpdiensten rukken uit voor een reanimatie op
het Binnenhof in Halfweg. Zowel brandweer,
politie als ambulance verlenen hulp. De
betrokkene wordt met loeiende sirenes
afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vrijdag 27 november
Opnieuw is het raak op de A200, vlakbij het
Rottepolderplein. Er ontstaat een botsing tussen
een personenauto en een bestelbus van
PostNL. Er zijn geen gewonden maar de weg is
geruime tijd afgesloten.

Meer informatie in de volgende editie van
het verenigingsblad.
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In deze spannende tijd van de coronacrisis, is er
helaas weinig gezelligheid mogelijk. Mede omdat
veel van de activiteiten van onze Seniorenvereniging op een laag pitje staan. Het bestuur
bedacht daarom nogmaals om voor een leuke
attentie voor de leden te zorgen.
Op ieder huisadres van onze leden werd daarom
een prachtige orchidee met een kerst- en
nieuwjaarswens, gebracht. Vrijwilligers zorgden
ervoor dat de orchideeën werden voorzien van
een kaartje met de gelukwens.
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Nadat de orchideeën waren voorzien van de
kaartjes, volgde de volgende stap: De distributie.
Een behoorlijk aantal dozen werden opgehaald,
de anderen moesten afgeleverd worden.
De bezorgers van het verenigingsblad zorgden
ervoor dat de attentie op de juiste plaats kwamen.
Gezien de vele reacties op Facebook, via de mail,
persoonlijk en via de telefoon, werd duidelijk dat
deze geste bijzonder op prijs gesteld werd door
de leden.

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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Project
Samen fietsen
Eén van de zaken waarmee een deel van het
bestuur intensief mee bezig is, gaat over het
project “Samen Fietsen”. Wat is de bedoeling
van dit project, hoe wordt dit gerealiseerd en
wanneer gaat het spelen.
Doel
Veel ouderen zijn minder mobiel en komen daardoor minder vaak op allerlei plaatsen in de eigen
omgeving. Lopen maar ook zelf fietsen kan bezwaarlijk zijn. Eenzaamheid, maar ook vervreemding van
de eigen omgeving kan hierdoor ontstaan. Vaak weet men niet eens meer, wat er in deze omgeving
gebeurt. Om te proberen hieraan iets te verbeteren, wil het project “Samen Fietsen” opstarten. Dit kan
met de zogenaamde DUO fietsen. Vrijwilligers besturen en fietsen, terwijl de passagier rustig kan zitten,
of zelfs mee kan fietsen. Uiteraard is er ook gedacht aan de coronaproblemen. De fietsen worden
daarom voorzien van een tussenschot.

De bedoeling is om gedurende tweeëneenhalf uur door de omgeving te fietsen met een korte stop voor
een drankje. Ook aan mensen met een beperking wordt gedacht. Hiervoor wordt, als het lukt een
rolstoelfiets aangeschaft.
Realisatie
Om dit project te realiseren moeten er van dit soort fietsen aangeschaft worden. De kosten van huren
zijn dermate hoog, dat dit niet te realiseren is. De aanschafkosten zijn toch wel dermate dat wij dat als
vereniging niet zo maar kunnen betalen. Daarom zijn er diverse organisaties benaderd met het verzoek
voor een financiële ondersteuning.
Uitvoering
Als het lukt wil het bestuur in april/mei starten met deze fietstochten. Uiteraard zullen wij u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen. Het lijkt ons in ieder geval een leuk project, waaraan veel mensen een
hoop plezier kunnen gaan hebben.
Arnoud Hulst/Henk van Ommeren
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Jeu de Boules
een nieuwe activiteit
Wat niet lukte in 2020 gaat hopelijk wel lukken in 2021.
In juli hebben vrijwilligers een prachtige
Jeu de Boules baan aangelegd bij en in
samenwerking met het zorgcentrum
Eigen Haard.
Wij hadden de hoop deze nieuwe baan
feestelijk te kunnen openen in augustus.
Helaas bleek dit niet haalbaar, mede
omdat de faciliteiten voor een kopje koffie
of thee vanwege de corona maatregelen
niet gebruikt kunnen worden.
Foto links: Er is groot materiaal gebruikt
om de baan te kunnen realiseren.

Nu de vooruitzichten misschien wat beter zijn met een vaccin wat komende maanden beschikbaar komt,
hopen wij toch aankomende zomer de baan in gebruik te nemen en met Jeu de Boules te kunnen
starten..

Er wordt hard gewerkt om de baan egaal te krijgen.

De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe baan.

Het is een mooie baan geworden en als het zorgcentrum Eigen Haard weer open gaat voor het publiek,
dan kunnen wij gebruik maken van het restaurant en de toiletten. Dan gaan wij echt beginnen te trachten
een Jeu de Boules club op te richten.
Misschien wordt het dan een mooie ontmoetingsplek voor spelers en toeschouwers.
Het bestuur
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Jaarfeest 2021
Het dorpshuis zal volgend jaar een feestelijke opening houden als alles weer een beetje normaal is. Dit
zal waarschijnlijk in de sporthal gebeuren.
Wij kunnen dan ook hopelijk de sporthal gebruiken om in dat weekend voor onze leden een groot feest
te geven met artiesten en een diner. Ook een beetje als alternatief voor het niet doorgaan van onze
feestelijke activiteiten voor het 5-jarig bestaan, vanwege de corona.

Bestuurlijke vernieuwing
Al geruime tijd is het bestuur bezig om een nieuwe bestuurlijke structuur op te zetten. De bedoeling is
om naast het huidige bestuur, wat dan Dagelijks Bestuur gaat heten, een Algemeen Bestuur in het leven
te roepen. Dit gaat dan bestaan uit vertegenwoordigers van alle activiteiten die wij organiseren. Zo is er
meer directe invloed van de leden op het functioneren van het Dagelijkse Bestuur. Bovendien kan er dan
slagvaardiger gereageerd worden op veranderende omstandigheden. Hiermee kunnen wij ook opvangen
dat er geen Algemene Ledenvergadering kan worden gehouden, zoals nu het geval is vanwege de
problemen rond corona.
Voor een dergelijke verandering is het nodig om de statuten te wijzigen. Daarna moeten de wijzigingen
goedgekeurd worden door de Algemene Ledenvergadering. Daarom worden deze wijzigingen nu
voorbereid, zodat deze goedkeuring plaats kan vinden op het moment dat er weer een Algemene
Ledenvergadering gehouden kan worden. In de tussenliggende periode zullen wij gaan experimenteren
met deze bestuursvorm.
Namens het bestuur,
Henk van Ommeren

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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Vanaf deze editie willen wij iedere maand een stukje met vooral foto’s over de geschiedenis uit
deze omgeving plaatsen. Deze oude foto’s, zijn vooral leuk als u misschien uzelf of familieleden
herkent. De eerste keer gaat het om de Gymnastiekvereniging:

S.S.S. (SPORT STAALT SPIEREN)
Deze vereniging werd opgericht op 24 maart 1924. Een vereniging waar best veel foto’s van zijn
overgebleven. De informatie in dit stukje komt met name uit het 50-jarige jubileumboek van de
vereniging. In die tijd, 1974, beleefde de vereniging het hoogtepunt van haar bestaan.
De mannen die aan de basis stonden
van de oprichting van deze
gymnastiekvereniging in 1924:
Van links naar rechts:
A.v.t.Hooft, Jacques van Rijn, H.v.d.
Linden en H.v.d. Hor.
Naast een herenafdeling die al direct
uit ruim 25 leden bestond, waren er
uiteraard dames en jeugdteams. Er
werden veel uitvoeringen gegeven,
waarbij de Bietenbak van de
Suikerfabriek vaak de uitvoeringslocatie was.
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Een van de drijvende
krachten achter deze
vereniging is zonder
enige twijfel mevrouw
J. Fikke-van Keulen
geweest.
Op de foto is zij te zien
als voorzitter tijdens het
50-jarig jubileum van de
Gymnastiek vereniging.
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KERSTWOORDZOEKER
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PERIODE 15 DECEMBER 2020 – 11 FEBRUARI 2021
Datum
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
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
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

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
04-01-2021
05-01-2021
05-01-2021
06-01-2021
07-01-2021
07-01-2021
12-01-2021
12-01-2021
13-01-2021
14-01-2021
14-01-2021
18-01-2021
19-01-2021
19-01-2021
20-01-2021
21-01-2021
21-01-2021
22-01-2021
26-01-2021
26-01-2021
27-01-2021
28-01-2021
28-01-2021
29-01-2021
01-02-2021
02-02-2021
02-02-2021
03-02-2021
04-02-2021
04-02-2021
09-02-2021
09-02-2021
10-02-2021
11-02-2021
11-02-2021

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

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

Loes
Jansen

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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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.
Bovendien ga ik akkoord met de privacy verklaring van de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg
zoals vermeld op de site van SV-ZWH.nl.

* Verkoop
* Aankoop
* Taxaties
* VVE-beheer
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