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FIRST CLASS OCCASIONS

• Een dagelijks wisselende voorraad 

• Gunstig geprijsd 

• Auto’s afkomstig van eerste eigenaar 

• 6 maanden BOVAG garantie. 

• Gegarandeerde kilometerstand.                  

• Volledige historie van de auto ter inzage. 

• Zakelijk gebruik, dus veelal complete uitvoeringen. 

 

Bekijk ons volledige aanbod op www.autovoorraad.nl 

Ook voor APK keuring, onderhoud en reparatie van uw auto. 

Tot ziens op de Lijnderdijk 83, Zwanenburg 

Bezoek ook onze showroom: Olmenlaan1, Zwanenburg 

Email: info@autovoorraad.nl   

Tel: 020-4973274  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WWW.ZEGSTROOGRAFMONUMENTEN.NL 

KUYPERLAAN 26-28 

1161 XN ZWANENBURG 

TELFOON : 020 – 497 7101 

E-MAIL: INFO@ZEGSTROO.NL 

 
 

Naast nieuwe monumenten en urnen verzorgen 

wij het onderhoud van de oude monumenten en  

vervolginscripties op bestaande monumenten. 

 

Bovendien kunt u bij ons terecht voor allerlei 

toepassingen van natuurstenen: Informatie: 
 

WWW.ZEGSTROONATUURSTEEN.NL 

 
 

 

http://www.autovoorraad.nl/
mailto:info@autovoorraad.nl
http://www.zegstroografmonumenten.nl/
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SENIORENVERENIGING ZWANENBURG-HALFWEG 
 

Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel nummer 64618315 

Bank: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v. Seniorenvereniging ZWH 

Website: www.sv-zwh.nl (met o.a. het maandblad volledig in kleur) 

Opgericht 23 november 2015 

Schets dorpshuis voorpagina: Heren 5 architecten bv 

 

 Februari 2021 
 

Van de redactie: 

Het heeft even langer geduurd voordat deze editie uitkwam. De reden is begrijpelijk, er gebeurt weinig in 
onze vereniging door de coronaproblemen. Inmiddels is de vaccinatie op gang gekomen en hopen wij 
weer spoedig veilig te kunnen beginnen met de activiteiten. 

Bestuurlijk zijn er wel activiteiten. En dan met name op het gebied van ons nieuwe project Samen 
Fietsen. Ook wordt er al weer gekeken naar de mogelijkheid om weer busreizen te organiseren. Van 
Eigen Haard een stukje over de aanleg van een beleef/beweegtuin. Elders in dit blad meer informatie. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 

Henk van Ommeren 
 

Het bestuur: 

 

Arnoud Hulst 

Voorzitter 

 

e-mail:  
voorzitter@sv-zwh.nl  
 
Telefoon: 06-162 878 73 

 

Rudi Hogeboom 

Secretaris 

 

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

 

Henk Vorstermans 

Penningmeester AI 
Incasso en ledenadministratie 
 

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

Henk van Ommeren 

Algemeen bestuurslid AI 

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

 

Redactieadres 

Henk van Ommeren 
 

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

Adres: Dr. Baumannplein 52 
1165 MD Halfweg 

 

Bezorging maandblad 

Voor klachten en opmerkingen: 
 

Willem Tavenier 
020-4972209 

Uiterste inleverdatum volgende editie:  19 maart 2021  

http://www.sv-zwh.nl/
mailto:voorzitter@sv-zwh.nl
mailto:secretaris@sv-zwh.nl
mailto:penningmeester@sv-zwh.nl
mailto:redactie@sv-zwh.nl
mailto:redactie@sv-zwh.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Zwanenburg/Halfweg  
 

Instanties/hulpdiensten Telefoon  Instanties Telefoon 

Noodgevallen 
politie/brandweer/ambulance 

112  Gemeentehuis Halfweg 0900-1852 

Gemeentehuis Hoofddorp 0900-1852 

Politie algemeen: 0900-8844  Burgerzaken gemeente 0900-1852 

Huisartsen: 

Med. Centrum Zwanenburg 

Bongers Huisartsenpraktijk 

Huisartsenprak. Heeneman 

 

020-4489600 

020-4975080 

020-4974593 

 Ouderenadviseur 
Haarlemmermeer 
Dennenlaan 115 
1161CM Zwanenburg 
Maandag: 13.00-16.00 uur 
Dins/Dond: 09.30-12.30 uur 

023-5698860 

Huisartsenpost Haarlemmerm 023-2242322 

   Amstelring Eigen Haard 020-4975444 

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

020-4971111  Dierenambulance 0900-0245 

RegioRijder 0900-9343 

OV reisinformatie 0900-9292 

Tandartsen: 

Tandartsenpraktijk Gouw 

J.A. de Kinder 

Tandarts Halfweg Niv Dent 

 

020-4972377 

020-4973346 

020-6592252 

 Belastingtelefoon 0800-0543 

ANWB alarmcentrale 088-2692888 

Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 

Kerken: 

Protestantse kerk H/ZW 

Parochie Onze Lieve Vr. 

Sint-Jacobus de Meerdere 

St Augustinus Kerk Vijfh. 

 

020-4977303 

020-4977069 

023-5327780 

06-12383288 

Fysiotherapie: 

Fysiotherapie Lindenlaan 

Evolution Fysiotherapie 

Fysiotherapie Elzenkade 

 

020-4975002 

06-42557307 

020-4976490 

 

Amstelring Wijkzorg 

Wijkteam Zwanenburg-Centr 

Wijkteam Zwanenburg West 

Wijkteam De Dijken 

 

06-12284665 

06-13644215 

06-43544839 

 Waterleiding PWN 0900-4050700 

Storing Gas-Elektra 0800-9009 

Afvalbedrijf Meerlanden 023-7517200 

Ziggo servicelijn 0900-1884 

Bloedafname Atalmedial 

Voor afspraak 

 
088-0037705 

 Dorpshuis Zwanenburg 
Dennenlaan 133 

020-4974097 

 

 

 

* Verkoop 

* Aankoop 

* Taxaties 

* VVE-beheer 
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In dit eerste blad van 2021 is er eigenlijk 
geen nieuws te melden. 

Als ik op de televisie zie, dat iedereen elkaar 
tegenspreekt is het voor mij niet meer 
duidelijk, wat, wanneer, waar, en wie 
gevaccineerd worden. 

Als in maart de derde golf met het Engelse 
variant de kop op steekt, is het maar de 
vraag, wanneer wij weer kunnen starten met 
onze activiteiten. 

Mocht alles weer vrijgegeven worden, dan 
staan wij in de startblokken om zo snel 
mogelijk met alles te beginnen. 

Wees voorzichtig en hou nog even vol. 

Arnoud Hulst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROB VAN DER VOORT PARKET 

Dennenlaan 33 

1161 CL Zwanenburg 

Telefoon: 020-4978517 / 06-50252399  

 

Wij zijn een dynamisch, professioneel bedrijf met een 
jarenlange ervaring, dat zich richt op het leggen en renoveren 
van harde vloeren. De producten zijn parket, laminaat, planken 
vloerdelen en lamelparket. 

Openingstijden: Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 

Onze showroom is verplaatst naar de achterzijde van het 
bestaande pand. 
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VASTE 

VERENIGINGSACTIVITEITEN  
 

 

 

BINGO   

 

CREA HOBBY CLUB 

Info: 

Tiny Hulst 
06-54693813 

 
 

Info: 
Rie van Soest 
020-4975972 

 
Plaats: Dorpshuis Plaats: Dorpshuis 

            2e woensdag van de maand 
vanaf 13.00 uur 

       1e en 3e  maandag van de maand 
13.30-15.30 uur 

 

 

 

JEU DE BOULES   

 

KLAVERJASSEN I 

Info: 
 

Volgt later 

 Info: 
Joke van 
Bekkum 

06-36005641 
 

Plaats: Terrein Eigen Haard Plaats: Dorpshuis 

 Iedere dinsdag van de maand 
13.30-16.00 uur 

 

 

 

KLAVERJASSEN II  
          Info: KOERSBAL 

Info: 

Arnoud Hulst 
06-16287873 

 

Jannie van Eyken 
020-4972581 

Alda Belt 
 06-53185747    

 

 

Plaats : Dorpshuis Plaats: Dorpshuis 

             Iedere donderdag van de maand 
13.30 - 16.30 uur 

   Iedere donderdag van de maand 
9.15-11.15 uur 

 

 

 

 

SJOELEN 

Info: 
Betty Fontaine 
06-10114902 

Voor afmelden: 
06-16536125  

Plaats: Dorpshuis 

  Iedere woensdag van de maand 
13.30-15.30 uur 

 

 

WALKING FOOTBALL  SENIOREN VERVOER 

Info: 

Rien Kruijt 
06-29555708 

  
  Plaats: Veld vv Zwanenburg Info: 06-26700567 

            Iedere dinsdag van de maand 
9.30-11.30 uur 

Alleen bellen tussen 
17.00 en 18.00 uur 

Rob 
Mulder 

Klaas 
v.d. Berg 
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Nieuws over ons  

nieuwe project:  

Samen Fietsen 
 

 

In de vorige editie van ons verenigingsblad hebben wij al het een en ander verteld over een nieuw 
project, waar wij als bestuur mee bezig zijn, het project Samen Fietsen. 

Wij zijn bijzonder blij met het feit, dat wij inmiddels al € 14.000 aan sponsorgeld hebben ontvangen. Het 
ziet er dus naar uit dat wij in ieder geval al twee fietsen aan kunnen schaffen. Van een aantal 
organisaties wachten wij nog op een reactie. 

Het samen fietsen gaat dus in ieder geval deze zomer beginnen. Het streven is begin mei, maar dat is 
uiteraard afhankelijk van de situatie rond de coronacrisis.  

Wij hopen dat vele Zwanenburgers en Halfweggers hiervan gebruik kunnen maken, niet alleen de leden 
van onze vereniging  

Inmiddels hebben 14 vrijwilligers zich opgegeven voor het rijden. Deze vrijwilligers krijgen natuurlijk 
instructies voor het fietsen met deze bijzondere fietsen. Bovendien gaan wij proefrijden en doornemen 
hoe wij dit gezamenlijk gaan invullen: zoals onder andere de routes, verzekering, gedragsregels, 
enzovoort. 

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan al het papierwerk. Ook dat moet allemaal op tijd in orde zijn, 
voordat wij van start kunnen gaan. 

Wij zijn dus op zoek naar meer vrijwilligers voor het fietsen en misschien zijn er ook nog mensen die het 
onderhoud van de fietsen op zich kunnen nemen. 

In het volgende blad meer informatie over de sponsors. 

Wilt u meer weten, neem even contact met mij op:  

Arnoud Hulst 

Tel: 0616287873 

  

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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Nieuws over de busreizen 2021 
 
Corona heeft de toerisme- en vrijetijdsbranche hard getroffen. Ook wij als seniorenvereniging hadden  
en hebben daar last van. Echter onze busonderneming heeft goede moed voor dit jaar en heeft ons een 
nieuwe folder gestuurd met weer prachtige dagtochten. 

 

Voorlopig nog even niet, maar in ons volgende blad zullen wij de data van de bustochten in het najaar 
bekend maken, dit alles natuurlijk als alles goed gaat met de vaccinatie. 
In deze tijden toch een klein positief berichtje. 
Zo was het en zo willen wij het graag weer in 2021. 
 

 

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

  

Wijkteam indeling Adres Telefoon Verzorgingsgebied 

Zwanenburg Centrum Dennenlaan 114 06-12284665 Kerkhoflaan t/m Domineeslaan 

zwanenburgcentrum@amstelringwijkzorg.nl  

Zwanenburg West Dennenlaan 114 06-13644215 Domineeslaan t/m Heining 

zwanenburgwest@amstelringwijkzorg.nl  

De Dijken Dennenlaan 118 06-43544839 Kerkhoflaan t/m Lijnderdijk 

dedijken@amstelringwijkzorg.nl  
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De trucs van WhatsAppfraudeurs 
 
Het aantal meldingen van WhatsApp-fraude is dit jaar enorm 
toegenomen, bleek uit cijfers van de Fraudehelpdesk. Tot 1 
oktober zijn al ruim 1100 mensen op die manier opgelicht, voor 
een bedrag van in totaal 3,3 miljoen euro. Vooral mensen boven 
de 55 jaar zijn slachtoffer van WhatsAppfraudeurs. De oplichters 
gaan steeds geraffineerder te werk. Onder andere via 
stemopnames. Zo nemen sommige WhatsApp-criminelen nu van 
tevoren de stem van een naaste van hun slachtoffer op. De 
fraudeur belt bijvoorbeeld naar iemands zoon of dochter. 
Diegene neemt op, maar de oplichter zegt niets. Dan zegt de 
zoon of dochter: 'Hallo, is daar iemand? Ik hoor niets'. De 
oplichter neemt dat geluid op. Vervolgens vraagt hij pa of ma op 
de 'klassieke' manier om geld, dus in een WhatsApp-bericht met 
de smoes dat hij of zij een nieuw nummer heeft. Als een van de 
ouders argwaan krijgt en naar het onbekende nieuwe nummer 
belt, speelt de oplichter de geluidsopname af. Ouders horen dan 
de vertrouwde stem.  

 
Om oplichting te voorkomen is het advies om altijd zelf te bellen naar degene op het oude nummer. Als 
men naar het nieuwe nummer belt, komt er nooit een gesprek op gang, want dan valt de oplichter door 
de mand. 
 
Bron NOS 
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Als u langs het woonzorgcentrum Eigen Haard gaat, ziet u dat er aan de kant van de ingang hard 
gewerkt wordt. Veel mensen zullen zich afvragen wat hier allemaal gebeurt. Die vraag is snel 
beantwoord: Er wordt een beleef/beweegtuin aangelegd voor zowel bewoners van Eigen Haard als voor 
bewoners uit de omgeving. 

  

Een beleef/beweegtuin heeft meerdere doelen: 
De naam zegt het al, een beweegtuin is gericht 
op bewegen en een beleeftuin op het beleven. 

Beperkte mobiliteit is voor veel ouderen de 
grootste barrière om in contact met de natuur te 
komen of te blijven. Met de beleef/beweegtuin in 
de “buurt” haal je de natuur letterlijk dichtbij en 
biedt het een gevarieerd aanbod op het gebied 
van bewegen. Daarnaast biedt de tuin voor zowel 
de bewoners van Eigen Haard als de bewoners 
uit de buurt de kans om elkaar te ontmoeten, als 
onderdeel van “Huis van de Buurt”.  
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Verjaardagen maand Januari 2021 

Datum    Leeftijd 

2-jan. Mevr.   Vergouw-Leijen 88 

6-jan. Mevr.   Kroon-Meyer 91 

7-jan. Hr. van der Laan 86 

7-jan. Mevr. de Bree 85 

10-jan. Mevr.  Ellen-van Vliet 85 

12-jan. Mevr.  Brands-Schouten 90 

16-jan. Hr.   Ettema 85 

17-jan. Mevr.   Loogman-van de Laan 93 

17-jan. Mevr.   Koning-Veltman 91 

18-jan. Mevr.  Meerens-Koetsier 87 

26-jan. Mevr.   Selders-van Oorschot 87 

28-jan. Mevr.  Sloot-Sprenkels 98 

29-jan. Mevr.   Konings-Roozendaal 87 

31-jan. Mevr.  Snijder-van der Kwast 88 

 
 
 

Verjaardagen maand Februari 2021 

Datum    Leeftijd 

1-feb. Mevr.  Voogel 104 

1-feb. Mevr.   Veldhoen-Starrenburg 85 

2-feb. Hr. van Scheppingen 88 

6-feb. Hr.  Snijder 90 

9-feb. Hr.  Smit 87 

10-feb. Mevr.   Fikke-van Keulen 87 

10-feb. Mevr.  Oostwouder-Bosch 87 

13-feb. Mevr.   Frederiks 89 

13-feb. Mevr.  Kieft-van Heiningen 85 

15-feb. Mevr.   Nibbering-Loogman 86 

18-feb. Mevr. de Goede-Balster 89 

19-feb. Mevr.   Olij-Leijding 85 

19-feb. Hr.  Stammis 85 

21-feb. Mevr.   Struiwig-Kleinhout 85 

23-feb. Hr. van Beek 86 

24-feb. Mevr.   Ligthart-Heddes 92 

25-feb. Mevr. de Haas 91 

27-feb. Mevr.  Smit-Visbeen 92 
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Verjaardagen tot en met 8 Maart 2021 

Datum    Leeftijd 

2-mrt. Mevr.   Leeman 88 

2-mrt. Hr.   Kortenoeven 86 

3-mrt. Mevr.  Sloove-Blommestijn 86 

3-mrt. Mevr.   Klootsema-Leijendekker 85 

5-mrt. Mevr.  Heikens-Mescher 90 

6-mrt. Hr.  Wiebes 86 

7-mrt. Hr.  Edens 92 

7-mrt. Mevr.  Oldenburg-de Fouw 86 

7-mrt. Mevr.   Bijma-Haver 95 

 
 

 
 
Januari 2021:   Mevr. Thuijs        Egmond-Binnen 

 
 

 

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 

 

https://www.atalmedial.nl/locaties-en-openingstijden/
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Wat gebeurde er in december 2020/januari 2021 
 

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. 
 
Maandag 30 november 
De Sint is volop bezig met de voorbereiding van 
pakjesavond. Het zal alleen voor velen anders 
zijn dan normaal. Immers grotere groepen bij 
elkaar is niet toegestaan vanwege corona. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Vanaf morgen is het recreatiegebied 
Spaarnwoude van 22.00 uur tot 06.00 uur 
afgesloten op grond van de Tijdelijke Wet 
Maatregelen Covid-19. Hiermee wil men 
voorkomen dat er illegale feesten worden 
georganiseerd. 
 

Dinsdag 1 december 
Vanaf vandaag is het officieel verplicht om in 
openbare binnenruimten een mondkapje te 
dragen. Dit geldt dus ook voor winkels. De boete 
voor het niet dragen is 95,00 euro. 
 

De VVD maakt haar kandidatenlijst voor de 
verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 
bekend. De Halfwegger Mark Achterbergh-
Copier is terug te vinden op plaats 59 op de lijst. 

 
Foto: PR Facebook 
 

In een viertal artikelen besteedt het Haarlems 
Dagblad aandacht aan het bestaansrecht van 
agrariërs in de Haarlemmermeer. Deze keer 
aandacht voor Sjaak Vink van de Vinkebrug. Als 
6de generatie is hij actief als biologische melkvee 

boer. Er is in dit gebied van de Haarlemmermeer 
bijna geen akkerbouw.  
 

Op Facebook is er uitgebreid aandacht voor de 
mogelijke aanleg van zonnepaneel parken 
tussen Zwanenburg en de A9. De afstanden 
vanaf de bebouwde kom in Zwanenburg is 
tussen de 750 en 1.000 meter. 

 
Foto: Nieuwe Energie 
 

Woensdag 2 december 
Het Zwanenburgse bedrijf KSB schenkt volgens 
het Haarlems Dagblad 5.000 liter soep aan de 
Voedselbanken van Haarlemmermeer en 
Amsterdam. Dat is goed voor 20.000 kommen 
soep. Dit in plaats van kerstpakketten voor 
zakenrelaties die het bedrijf normaal in deze tijd 
uitdeelt. 

 
Foto: Toussaint Kluiters 
 

Zaterdag 5 december 
Op deze pakjesavond op de dag voor de 
verjaardag van Sint-Nicolaas, moet ook de Sint 
eraan geloven. Hij kan niet voorzichtig genoeg 
zijn, mede gezien zijn leeftijd. 

 
Foto: PR Facebook 

mailto:redactie@sv-zwh.n
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Zondag 6 december 
Door een groot lek van de waterleiding in 
Boesingheliede en een kleinere storing in 
Halfweg is de waterdruk in het noordelijke deel 
van de Haarlemmermeer erg laag. Het gaat om 
het gebied Zwanenburg tot en met Spaarndam.  
Lek waterleiding. De reparatie van vooral het 
eerste lek duurt erg lang. 
 
Maandag 7 december 
Het Haarlems Dagblad besteedt aandacht aan 
een opstand van werknemers van de suiker-
fabriek Halfweg in 1890. Door de mechanisatie 
gaat veel het werk van de losse arbeidskrachten 
verloren. Het ging er hard aan toe en de politie 
had zijn handen vol om de orde te handhaven. 
De werknemers kwamen vooral uit Brabant. 

 
Foto: Noord Hollands Archief 

 
Woensdag 9 december 
De bouw van de nieuwe Lidl vordert gestaag. De 
staalconstructie laat zien hoe groot het gaat 
worden. Ook de bouw op het terrein van de 
oude Rabobank schiet al aardig op. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Donderdag 10 december 
Vanavond vindt er een zwaar ongeval plaats op 
de N200 ter hoogte van Sugar City. Hierbij raken 
drie personen gewond. Door onbekende 
oorzaak komt een auto op de verkeerde 
weghelft en botst frontaal tegen een andere 
auto. Daarvoor had hij al een andere auto 
geraakt. Een van de bestuurders blijkt positief te 
zijn bij een blaastest. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 

Vrijdag 11 december 
Een aantal vaten zijn vrijdagavond langs de 
Kromme Spieringweg in Zwanenburg door de 
politie gevonden. De vaten lijken te zijn gebruikt 
bij de productie van harddrugs. 
Het gebied werd afgezet en de brandweer heeft 
bij een eerste onderzoek vastgesteld dat het 
vermoedelijk gaat om drugsafval. Een 
gespecialiseerd bedrijf zal ter plaatse komen om 
de vaten op te ruimen. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 
Zaterdag 12 december 
In de busremise van Connexxion in Haarlem 
staan vannacht vier bussen in brand. De 
brandweer heeft opgeschaald tot ’zeer grote 
brand’. Brandweer Haarlem krijgt hulp van de 
collega’s uit onder meer Badhoevedorp, 
Halfweg, Heemstede, Rijsenhout, Beverwijk en 
Heemskerk. Er staan vier, mogelijk vijf bussen in 
brand. Door de vlammenzee is het exacte aantal 
voor de brandweer niet duidelijk. De brand is 
rond 4.30 uur onder controle. 

 
Foto: Michel van Bergen 

 
In een uitgebreid interview in de Bijlage “Vrij” 
van het Haarlems Dagblad is er aandacht voor 
de uit Halfweg afkomstige kunstenaresse Ans 
Markus. Zij is vooral bekend om haar portret- 
schilderijen. 
 
Maandag 14 december 
Door de enorme toename van besmettingen met 
het coronavirus en de toename in opnames in 
de ziekenhuizen, kondigt het kabinet vanavond 
een algehele lockdown af die onmiddellijk 
ingaat. Niet essentiële winkels moeten nu, naast 
de horeca ook dicht. Eigenlijk mogen alleen 
winkels met eerste levensbehoefte en 
zorgproducten nog open blijven. Verder alleen 
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zaken die noodzakelijk zijn in verband met 
reparatie en onderhoud. 

 
Foto: ANP 

 
Woensdag 16 december 
Als experiment wordt er op de Seevanck in 
Zwanenburg asfalt aangelegd van alleen maar 
hergebruikte producten. In 6 jaar tijd zal 
gekeken worden hoe dit materiaal zich houdt. 
De kwaliteit is hoog genoeg om de proef op de 
som te nemen in dit proefvak. Er zitten onder 
andere producten in die vrij komen bij de sloop, 
bitumen houdende dakbedekking en gebruikt 
zand. De kosten van aanleg zijn hoger dan het 
traditionele asfalt. 

 
Foto: Haarlems Dagblad 

 
Vrijdag 18 december 
Kerst is voor velen een tijd van samenzijn en 
gezelligheid, maar ook van bezinning en 
reflectie. Naar de kerk gaan, hoort daar vaak 
ook bij. Vanwege de strenge coronaregels zitten 
volle kerken er dit jaar niet in met Kerst. 
Als gevolg van de nieuwe lockdown hebben de 
kerken in Halfweg besloten geen publiek meer 
toe te laten in de diensten tot en met 17 januari 
2021. Via de sociale media worden er in een 
vijftal video’s aandacht besteedt aan het 
Kerstgebeuren. 

 
Foto: PR Facebook 

 

Zaterdag 19 december 
Eindelijk is de klok op de toren van het 
dorpshuis gemonteerd. Daarmee krijgt het 
uiterlijk van het dorpshuis steeds meer de 
definitieve vorm. De klok is uiteraard meteen 
goed gelijk gezet. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Goed nieuws voor de plannen voor het project 
Samen Fietsen. Wethouder Marjolein Steffen 
maakt bekend dat onze vereniging 500 euro 
ontvangt voor de start van dit project. Het geld 
komt van het Meerlandenfonds. 

 
 
Vrijdag 25 december 
Daar waar normaal Kerst met veel familieleden 
gehouden wordt, zit dat er dit jaar niet in. Er 
mogen ten hoogste drie mensen op bezoek 
komen. Doordat Kerst dus op veel meer 
plaatsen gevierd wordt, is het ook veel drukker 
in de supermarkten, slagers, bakkers en 
groentemannen. Zoals te zien op de foto houdt 
ook de kerstman zich aan de regels en is de 
Kerst dit jaar in stijl. 

 
Foto: PR Facebook 
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Op Facebook staat een foto van een enorme 
berg huisvuil, dat langs de weg bij de Vinkebrug 
ligt. Dit schijnt helaas nogal vaak te gebeuren. 
De boeren uit de omgeving verwijderen dit 
huisvuil meestal. Ook het recreatiegebied wordt 
regelmatig als stortplaats gebruikt. Jammer! 

 
Foto: PR Facebook 

 
Zondag 27 december 
Er raast vandaag weer eens een storm over ons 
land. Gelukkig lijkt de schade deze keer mee te 
vallen. In deze omgeving is er alleen een 
melding van stormschade in de Lindenlaan. 
 
Dinsdag 29 december 
Na uitvoerig onderzoek heeft de gemeenteraad 
van Haarlemmermeer ruim vijf miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor onderhoud aan de 
wegen. Vooral in de voormalige gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn veel 
wegen in slechte staat. Recent zijn de 
Noorderweg, Inlaagpolder, Ringweg en de 
Hornweg al onder handen genomen. Voor 2021 
staat Zijkanaal F West nog op het programma. 
En dan is Haarlemmermeer er nog niet: ook de 
Groeneweg, Vinkeweg en Batterijweg liggen er 
beroerd bij. Naast dit alles speelt ook de slechte 
staat van de Spaarndammerdijk mee. De fusie 
tussen de twee gemeenten was nog maar net 
rond toen deze dijk tussen Spaarndam en 
Halfweg voor autoverkeer werd afgesloten.  

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Woensdag 30 december 
Een 23-jarige automobiliste uit Haarlemmermeer 
is afgelopen nacht na een achtervolging aan-
gehouden in de omgeving van de Marialaan in 
Zwanenburg. De vrouw overschreed de 
maximumsnelheid met 87 kilometer per uur en 
wordt verdacht van rijden onder invloed. De 
Marechaussee zette de achtervolging in.  

In Zwanenburg kwam het voertuig tegen een 
geparkeerde auto tot stilstand, hierbij liep ook 
nog een andere geparkeerde auto schade op. 

 
Foto: Politie 

 
Er gaat mogelijk toch iets veranderen in de 
vaccinatiestrategie die Nederland wil hanteren 
vanaf 8 januari. Binnen het kabinet wordt erover 
gesproken om voor de eerste vaccinaties niet 
alleen personeel van verpleeghuizen, maar ook 
thuiswonende ouderen uit te nodigen. Zowel in 
Nederland als in het buitenland zijn de meeste 
coronadoden doorgaans 70 jaar of ouder. 

 
Foto: Wessel Mekking 

 
Vrijdag 1 januari 
De afgelopen oudejaarsnacht is betrekkelijk 
rustig verlopen. Ondanks het vuurwerkverbod 
was er met name in Zwanenburg veel 
siervuurwerk te zien. Gelukkig zijn er veel 
minder gewonden gevallen dit jaar en lijkt de 
schade overal veel minder te zijn. 

 
Afbeelding: PR Facebook 

 
Maandag 4 januari 
Vanwege de coronamaatregelen was ook 
Primera dicht. Dit veroorzaakt veel problemen 
voor mensen die postpakketjes op willen 
ophalen of wegbrengen. Primera heeft daarom 
besloten vanaf morgen weer beperkt voor dit 
soort zaken open te zijn. 
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Foto: Google 

 
Het is niet de eerste keer dat het gebeurt in 
Zwanenburg, maar deze keer is er een hennep-
kwekerij aangetroffen in een woning aan de 
IJweg. De politie heeft vier personen aange-
houden. Zij  kwamen het viertal en de hennep-
kwekerij bij toeval op het spoor na een controle 
van een personenauto. In de auto vonden 
politieagenten verschillende voorwerpen die 
gebruikt worden bij het opzetten van een 
hennepkwekerij, zoals armaturen. Ook rook het 
in de auto sterk naar hennep. De agenten wisten 
een en ander te herleiden naar de woning aan 
de IJweg. In de woning troffen de politieagenten 
een hennepkwekerij met ruim 150 hennep-
planten en -stekken, die verspreid waren over 
verschillende ruimtes. 

.  
Foto: Haarlemse Dagblad 

 
Woensdag 6 januari 
Vanaf vandaag komt er licht aan het einde van 
de tunnel zoals dat heet. De eerste vaccinaties 
gaan van start. De acute zorgmedewerkers uit 
eerste lijn zoals IC personeel krijgen als eerste 
een injectie. Dat gaat om 40.000 personen in 
Nederland. Ondertussen zijn er steeds meer 
partijen die voorrang willen hebben bij de 
vaccinaties. 

 
Foto: ANP 

 
Nare berichten uit de Verenigde Staten. Boze 
aanhangers van president Donald Trump 
bestormen het Capitol om te proberen de 

verkiezing van Biden als president te 
voorkomen. Volgens velen een aanslag op de 
democratie want Biden is legaal gekozen. 
 
Onrust in Zwanenburg vanwege de plannen om 
distributiecentrum te vestigen op het voormalige 
Arend terrein. Veel mensen vragen zich af of dit 
geen overlast van vrachtverkeer gaat opleveren. 
Volgens de Dorpsraad zal het vrachtverkeer 
vooral afgewikkeld worden via de Venenweg en 
niet via de Domineeslaan. 

 
Foto: Summerset.nl 
 

Donderdag 7 januari 
Bedrijventerrein De Liede krijgt een rondweg. 
Voor de aanleg van de laatste stukken moet 
verkeer vanaf 18 januari vier maanden lang 
soms een flink stuk omrijden. De gebruikelijke 
route via de Spaanwouderweg is de komende 
vier maanden afgesloten. Wie vanuit Vijfhuizen 
naar De Liede wil moet omrijden via de A9, de 
A200, de brug over de Ringvaart en de 
Zwanenburgerdijk. Dit zal extra belasting voor 
de Weerenbrug betekenen. 

 
Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer 
 

Vanwege groot onderhoud gaat de Polderbaan 
eind deze maand dertien weken dicht. De start- 
en landingsbaan op Schiphol is van 25 januari 
tot 26 april niet beschikbaar voor vliegverkeer, 
meldt de luchthaven. In plaats van de 
Polderbaan maakt het vliegverkeer in deze 
periode meer gebruik van de Zwanenburgbaan, 
de Buitenveldertbaan en incidenteel de 
Kaagbaan. 

 
Foto: ANP 
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In een brief van de Dorpsraad Zwanenburg-
Halfweg laat het bestuur de gemeente 
Haarlemmermeer weten zich zorgen te maken 
over de toekomst van de Houtrakpolder. De 
Amsterdamse haven heeft haar oog laten vallen 
op dit gebied voor uitbreiding van de haven. Dit 
voorkomen was juist één van de cruciale punten 
uit de fusieonderhandelingen met de voormalige 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 
 

Vrijdag 8 januari 
Er is verwarring ontstaan over een geel 
waarschuwingsbord bij de fietsbrug richting 
Lijnden. Deze wekt de suggestie dat de brug 
ruim drie maanden zal zijn afgesloten. Uit na-
vraag bij de gemeente blijkt het niet om de brug 
zelf te gaan maar door werkzaamheden aan de 
Lijnderdijk is de brug tijdelijk (ongeveer veertien 
dagen) niet beschikbaar. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Zaterdag 9 januari 

Het is vandaag weer mogelijk om kerstbomen 
in te leveren. Op twee locaties in Zwanenburg 
en twee in Halfweg kunnen de kinderen een 
boom inleveren waarvoor zij € 0,50 krijgen. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Zondag 10 januari 
Op Facebook veel commentaar op de foto 
waarop te zien is dat er een heleboel 
mondkapjes hangen aan één van de 
vuilcontainers in de Dennenlaan. Toch wordt het 
ook gezien als een statement over wat wij 
allemaal wel niet zomaar weggooien. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Maandag 11 januari 
Rene Lubbers, de zoon van een bekende 
Zwanenburgse en zelf ook oud inwoner van ons 
dorp, gaat meedoen aan het Big Brother huis. 
Wij zijn benieuwd hoelang hij hierin zal blijven. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Dinsdag 12 januari 
Zoals verwacht besluit het kabinet de lockdown 
te verlengen tot 9 februari. Dit betekent, dat 
zowel de scholen als de niet essentiële winkels 
gesloten blijven. 

 
Foto: ANP 

 
Vrijdag 15 januari 
Slecht nieuws uit Den Haag. Het kabinet treedt 
af vanwege toeslagenaffaire. Veel mensen zijn 
hierdoor ten onrechte aangemerkt als fraudeur 
en in aanzienlijke financiële problemen geraakt. 
Een rapport hierover was vernietigend, wat 
uiteindelijk tot dit resultaat leidde. 
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Zondag 17 januari 
Het heeft even geduurd, maar nu is het zover: 
De eerste sneeuwvlokken zijn gevallen. De pret 
is echter van korte duur, want de sneeuw is al 
snel weer verdwenen. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Maandag 18 januari 
Vandaag krijgen de bewoners van woonzorg-
centra de eerste vaccinaties. Het gaat nu nog 
om een pilot in Zuiderhout in Haarlem (dit is een 
onderdeel van Zorgbalans). De eerste bewoner  
Die ingeënt wordt, is de heer Uijterlinden (91). 

 
Foto: HD - Paul Vreeken 

 
Dat de basisscholen langer dicht moeten blijven 
weet inmiddels iedereen wel. Voor veel van de 
kinderen een probleem want digitaal les krijgen 
valt echt niet mee. Maar of het zolang zal duren 
zoals op onderstaande foto gesuggereerd 
wordt? 

 
Foto: PR Facebook 

 
Dinsdag 19 januari 
Op Facebook wordt geklaagd over het feit dat er 
zoveel vliegverkeer over gaat. Dat zijn wij hier 
door de coronacrisis niet meer gewend. Hoewel 
officieel het groot onderhoud aan de Polderbaan 
pas 25 januari zou gaan beginnen, staat er nu al 
een groot kruis op de baan en wordt deze niet 
door vliegtuigen gebruikt. Het blijkt achteraf 
maar om één dag te gaan. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Er wordt hard gewerkt aan de gevel van het 
oude poortgebouw van Sugar City. In de 
onderkant van de oude toegangspoort tot het 
terrein, worden glazen kiosken gemaakt die 
uitstekend geschikt zijn voor horeca. Sommigen 
vinden het jammer dat het grote doek wat er nu 
hangt, weer gaat verdwijnen. 

 
Foto: Sugar City 

 
Woensdag 20 januari 
In een brief van gemeente wordt de bewoners 
hun menig gevraagd over de zogenaamde 
zonneakkers die de gemeente aan wil wijzen. 
Vanuit Zwanenburg is veel weerstand tegen de 
plek naast de IJweg tussen Zwanenburg en de 
A9. 

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Donderdag 21 januari 
Vandaag wordt in de Tweede Kamer besloten 
dat vanaf zaterdagavond er een avondklok van 
kracht wordt. Voor mensen die de Tweede 
Wereldoorlog meegemaakt hebben, is dit een 
bekend fenomeen. Voor alle andere mensen zal 
dit een bijzondere gewaarwording zijn. Het is 
opvallend omdat eerder een meerderheid van 
de kamer tegen een avondklok was. 
 
Rene Lubbers wordt vandaag weggestemd en 
moet het Big Brotherhuis, ondanks veel 
stemmen uit Zwanenburg en Halfweg, weer 
verlaten. 
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Vrijdag 22 januari 
Zwanenburger Bram Franken heeft zijn eerste 
speelminuten gehad bij de beloften van AZ. Het 
lijkt de goede kant op te gaan met zijn carrière 
als profvoetballer. 

 
Foto: AZ 

 
Zaterdag 23 januari 
Vanavond is het dan zover, waar menigeen voor 
vreesde: de avondklok is van kracht. In de 
avond van 21.00 uur tot morgenochtend 04.30 
uur mag men niet meer op straat tenzij men een 
geldige reden heeft. Honden zijn daarom nu erg 
in trek, maar ook met jassen van bezorgdiensten 
wil men de handhavers misleiden. Helaas 
ontstaan er in diverse steden rellen. Meestal 
gaat het hier niet om demonstranten maar om 
relschoppers. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Maandag 25 januari 
De zogenaamde kettingrukker komt vandaag 
voor de rechter. Eind juli werd hij opgepakt 
nadat hij veel plaatsen, ook in Zwanenburg, 
kettingen van de hals van oudere vrouwen rukte. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Vanaf vandaag is de komende drie maanden de 
Polderbaan dan echt voor groot onderhoud 
afgesloten. Een deel van Zwanenburg zal 
hierdoor veel meer last, ook ’s-nachts van het 
vliegverkeer krijgen. 
 

Woensdag 27 januari 
Sinds 2018 is het rechterdeel van het voor-
malige gemeentehuis in Halfweg gesloten door 
verzakking. Deze is mogelijk veroorzaakt door 
werkzaamheden op het terrein van Sugar City. 
De gemeente vraagt nu aan de rechter om te 
bepalen wie verantwoordelijk is voor de schade.  

 
 

Donderdag 28 januari 
In de Olmenlaan krijgt de nieuwe Lidl al aardig 
vorm. De gevelplaten zijn aangebracht. 

 
Foto: PR Facebook 
 

De omleiding vanwege de rondweg bij het 
bedrijventerrein De Liede veroorzaakt veel 
verkeersoverlast op de Zwanenburgerdijk. Om 
overlast voor fietsers te voorkomen, kunnen 
deze gebruik maken van twee speciale busjes, 
waarin de fietsen meegenomen kunnen worden. 

 
 

Zaterdag 30 januari 
Beheerder ProRail werkt in het weekeinde van 
30 en 31 januari flink aan het spoor bij station 
Haarlem. Vanuit de Spaarnestad met de trein 
naar Amsterdam reizen, kan dan niet. De NS zet 
daarom bussen in. Spoorbeheerder ProRail 
werkt dat weekeinde aan het spoor tussen de 
Kruisweg en de Voormalige Oudeweg. Rails, 
dwarsliggers en ballast worden vervangen.  
 

Meer informatie in de volgende editie van 
het verenigingsblad.
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In elke 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. Deze keer gaat het om de Sportvereniging: 

HALFWEG 

Deze vereniging werd opgericht op 13 december 1919 in café Greeven in de Haarlemmermeerstraat in 
Halfweg. 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.  
 

De vereniging werd opgericht door een vijftal 
personen en wel Jan Scheffer, Piet Visser, Jacob 
Frankfort, Jan Pronk en Anton Goedhart. De eerste 
drie namen ook zitting in het bestuur als 
respectievelijk secretaris, commissaris en 
penningmeester. Voorzitter werd J. van Keulen. De 
vereniging bestond uit precies één elftal (zie foto 
rechts). Het veld lag op de plaats waar voorheen de 
oude brandweerkazerne en het oude politiebureau in 
de Olmenlaan waren. 

 
 

 

De vereniging kreeg de naam “Halfweg 
Vooruit”. Op het eerste veld dat gebruikt werd, 
stonden alleen wat doelpalen. De Halfweggers 
kwamen zelf in kleding naar het veld. De 
tegenpartij had de keuze voor het omkleden 
tussen een schuurtje op grote afstand van het 
veld of in een droge sloot. 

Al vrij snel werd er een nieuw veld gevonden 
aan de Domineeslaan. Dit veld was van de heer 
H. Dekker. Eerdere pogingen aan bijvoorbeeld 
de Vinkenbrug en Lijnden mislukten. 

Foto boven: Het kampioensteam van de 1e klasse HVB. 

In het seizoen 1964/1965 betrok Halfweg de 
huidige accommodatie. Ook in dit jaar werd er met 
de bouw van de nieuwe kantine begonnen, onder 
leiding van de heren O. Postma en J. Cornelissen. 
Op 29 april 1967 was het zover: burgemeester 
Dijckmeester van de Haarlemmermeer kwam het 
fraai uitgevallen “ Halfweg-tehuis” openen. 2 jaar 
later kreeg Halfweg een nieuwe buurman, de rkvv 
NAS. 

Foto rechts: Vertrek van de groep supporters naar een 
uitwedstrijd. Het vertrek was bij café Greeven in Halfweg.  
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De jeugd heeft de toekomst 
Onder de kop van de jeugd toen en nu, een foto van 
een deel van de jeugd tot en met 14 jaar van sv Halfweg 
in het jubileumjaar 1969. Technisch gezien was het niet 
mogelijk om de gehele jeugd van 200 leden op de foto te 
krijgen. 

In het begin van de vereniging waren dit nog slechts een 
handvol jeugdleden. De jongens liepen in broeken tot 
aan de knie (er is niets nieuws onder de zon) en de 
meisjes liepen in lange rokken. 

Het verkleden in die tijd gebeurde in een schuur bij een 
boer of in het dorpscafé. Afpoedelen kon men zich in de 
sloten rond de velden. De velden moesten vaak eerst 
nog vrij gemaakt worden van dieren die aan het grazen 
waren. 

Helaas zijn de bijbehorende namen op de linker foto ons 
niet bekend. Mogelijk dat u deze spe(e)l(st)ers zelf wel 
kunt herkennen. 

(Foto: Peter Vreeswijk) 

 

 Het oude clubhuis 

 

 

Voorzijde van het oude clubhuis. 
 

 
 
 

De achterkant van het oude clubhuis waarbij de bekende 
uitdrukking van boven bont en van onderen …….. zeker 
van toepassing is. 
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Het bestuur van de Sportvereniging Halfweg in 1969: 
Zittend v.l.n.r.: K. Reimers, S.M.A. Garthoff (secretaris), P. van der Linden (voorzitter), B.J. de Jager 
(penningmeester), P. van Aalst en A. ter Neuzen. 
Staand v.l.n.r. : E. Veltman, J. de Booij, A. Hut, B. Ruizendaal (voorzitter basketbal), K. Schouten en J.J. 
Wustenhoff (2e voorzitter). 
Op de foto ontbreekt J.P. Haverhals. 

 

In 1941 vond de fusie met het Christelijke Z.S.V. plaats. Ook werd er een honkbalafdeling opgericht. Met 
een onderbreking van 4 jaar in de jaren 60, werd de honkbalafdeling in 1971 definitief opgeheven. In 
1965 werd er ook een basketbalafdeling opgericht, deze hield in 1973 weer op te bestaan. In 1966 ging 
de handbalvereniging “Atlas” een afdeling vormen van de in “Sportvereniging” herdoopte voetbal-
vereniging “Halfweg”. In 1970 werd ook de voormalige judo-vereniging “Yoshi” bij de sportvereniging 
ingelijfd. Zowel de handbalafdeling als de judoafdeling werden in de jaren 90 opgeheven. 
 

 

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. 

 

http://www.eetfabriek-producten.com/
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De Halfweg - kolonie voor een wedstrijd 
 
 

 
Het eerste elftal in 1969 in de vierde klasse KNVB (Foto: Peter Vreeswijk) 
 

Na 2 jaar vergaderen werd in 2005 de fusie tussen Halfweg en NAS een feit. Twee verenigingen met 
een respectabele leeftijd (Halfweg 86 jaar en NAS 75 jaar) gingen met ingang van het seizoen 2005-
2006 verder onder de naam vv Zwanenburg. 

 

 

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER 

ZWANENBURGERDIJK 459 

1161 NW ZWANENBURG 

TELEFOON: 020 - 4975213 

 

KWALITEIT KOOP JE OP DE 

 ZWANENBURGERDIJK 
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Broers Optiek & Optometrie 

meer dan een brillenwinkel 

Broers Optiek & Optometrie Het is een klein 
familiebedrijf, waarvan twee optometristen 
(Soheil & Samiar) met ieder een eigen 
specialisme en ook hun moeder Fariba met 
jarenlange ervaring in de optiek en de vrouw 
van Soheil, Daniëlle, deel van uitmaken. 

Als optometrist zijn de broers Soheil en Samiar 
Madadi Far gediplomeerde paramedici, 
getraind om de ogen te onderzoeken op oog-
heelkundige 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. 
 

 
Broers Optiek & Optometrie 

Dennenlaan 117 

1161 CM, Zwanenburg 

020 363 83 94 

info@broersoptiek.nl  /  www.broersoptiek.nl 

U kunt bij ons ook terecht voor een groot aanbod van monturen van 
mooi tot uitzonderlijk en chique. 

 

 
 

 
Suzanne Rietveld 

ZorgMies is er voor iedereen die wel wat hulp kan gebruiken. 
 

Voor senioren 
• Persoonlijke begeleiding • huishoudelijke ondersteuning. 
• boodschappen doen • wandelen of een uitstapje maken. 
• samen koken of tuinieren • begeleiding en vervoer naar arts of therapeut. 
• 24-uurszorg / waakdiensten • aflossing van uw vaste mantelzorger. 
• maatwerkdiensten • zorg na ziekenhuisopname & revalidatie. 

 

Voor gezinnen: 
• zorgondersteuning voor kinderen met verhoogde zorgbehoefte. 
• zorgondersteuning voor een revaliderende of langdurig zieke partner. 
• maatwerkdiensten en respijtzorg. (tijdelijke zorgovername) 

 

Onze diensten worden vaak vergoed door de overheid (WMO/PGB vanuit gemeente) en/of 
ziektekostenverzekeraars. ZorgMies Haarlemmermeer kan u hierbij adviseren. 

U kunt ons dagelijks bereiken onder nummer 06-20267512 of haarlemmermeer@zorgmies.nl 

Meer informatie: www.zorgmies.nl 

mailto:info@broersoptiek.nl
http://www.broersoptiek.nl/
http://www.zorgmies.nl/


26 
 

 

 

Valentijnspuzzel 
 

 
 

 
M T V Y L E E P C U S L V Q H U H L 

 
W K C R T B A M A A F C I F G Y M C 

 
I X M H U L V B N E A W L E R M C V 

 
R D S S B O E O O D S V T K F R B P 

 
G R Y S Z E E W N A E Q F M N D X E 

 
Y K O Y R M R X I C J G K Z T Q E N 

 
F G E O F E T O E N T E S Q Z L B I 

 
C Z O J D N I D M E R L C U Y O X B 

 
V G U S E R E E J T A I M I L I B Y 

 
T F G C E F N R C R H E E S I R K V 

 
B S N J I T N E L A V F I C F A R J 

 
Y F O G N F U O T A J D B F V U O U 

 
U X K P I Y K Z O K I E C W D R Z F 

 
D M E L R E D A L O C O H C I B E T 

 
O H S E B M W Q C D X G C F J E N M 

 
C A N D K D F E I L R E V E R F X T 

 
F I I J R O M A N T I S C H W F N N 

 
D E S T I D X I D P T I L X G V N C 

 

  

ANONIEM 
 
BLOEMEN 

 
CADEAU 

 CHOCOLADE DINER FEBRUARI 

 GELIEFDE HARTJES KAARTEN 

 LIEFDE POST ROMANTISCH 

 ROOD ROZEN VALENTIJN 

 VEERTIEN VERLIEFD  
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PERIODE 10 FEBRUARI 2021 – 15 MAART 2021 

Programma onder voorbehoud van coronamaatregelen  

Datum Activiteit Tijdstip Plaats 

Woensdag 10-02-2021 Sjoelen 13.30-15.30 Dorpshuis 

Donderdag 11-02-2021 Koersbal 09.15-11.15 Dorpshuis 

Donderdag 11-02-2021 Klaverjassen II 13.30-16.30 Dorpshuis 

Maandag 15-02-2021 Crea Hobby Club 13.30-15.30 Dorpshuis 

Dinsdag 16-02-2021 Walking Football 09.30-11.30 vv Zwanenburg 

Dinsdag 16-02-2021 Klaverjassen I 13.30-16.00 Dorpshuis 

Woensdag 17-02-2021 Sjoelen 13.30-15.30 Dorpshuis 

Dinsdag 23-02-2021 Walking Football 09.30-11.30 vv Zwanenburg 

Dinsdag 23-02-2021 Klaverjassen I 13.30-16.00 Dorpshuis 

Woensdag 24-02-2021 Sjoelen 13.30-15.30 Dorpshuis 

Donderdag 25-02-2021 Koersbal 09.15-11.15 Dorpshuis 

Donderdag 25-02-2021 Klaverjassen II 13.30-16.30 Dorpshuis 

Maandag 01-03-2021 Crea Hobby Club 13.30-15.30 Dorpshuis 

Dinsdag 02-03-2021 Walking Football 09.30-11.30 vv Zwanenburg 

Dinsdag 02-03-2021 Klaverjassen I 13.30-16.00 Dorpshuis 

Woensdag 02-03-2021 Sjoelen 13.30-15.30 Dorpshuis 

Donderdag 04-03-2021 Koersbal 09.15-11.15 Dorpshuis 

Donderdag 04-03-2021 Klaverjassen II 13.30-16.30 Dorpshuis 

Dinsdag 09-03-2021 Walking Football 09.30-11.30 vv Zwanenburg 

Dinsdag 09-03-2021 Klaverjassen I 13.30-16.00 Dorpshuis 

Woensdag 10-03-2021 Sjoelen 13.30-15.30 Dorpshuis 

Donderdag 11-03-2021 Koersbal 09.15-11.15 Dorpshuis 

Donderdag 11-03-2021 Klaverjassen II 13.30-16.30 Dorpshuis 

Maandag 15-03-2021 Crea Hobby Club 13.30-15.30 Dorpshuis 

 

 

Telefoon: 0252 – 672727 

www.oskamreizen.nl                www.klaverjasreizen.nl 

http://www.oskamreizen.nl/
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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 
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Ik (wij) word(en) lid van de Seniorenvereniging 
ZWH Zwanenburg-Halfweg. 

 

De contributie bedraagt per jaar (2021) € 20,00 voor het eerste lid en € 15,00 voor het tweede lid, 
woonachtig op hetzelfde adres (wijzigingen voorbehouden). 

 

Uw gegevens: 

Voorletter(s):   Tussenvoegsel:      
Achternaam:          
Straat:    Nr:  Toevoeging:     
Postcode:  Plaats:      
Geboortedatum: / /  M / V 

Telefoon:  E-mailadres:    

Mijn IBAN (bank)rekeningnummer is: 

NL _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ 
 
 
Datum: Handtekening:   

 
Mijn partner wordt ook lid: 

Voorletter(s):   Tussenvoegsel:      
Achternaam:          
Straat:    Nr.:  Toevoeging:     
Postcode:   Plaats:      
Geboortedatum: / /  M / V 

Telefoon:  E-mailadres:    

 

Ik maak de contributie voor het eerste lidmaatschapsjaar per direct ZELF over op 

bankrekeningnummer NL24INGB0007047996 t.n.v. Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg 

onder vermelding van contributie jaar ___  . 

Ik geef door het plaatsen van mijn handtekening op dit formulier de Seniorenvereniging ZWH 

Zwanenburg-Halfweg toestemming voor de daaropvolgende jaren om doorlopend incasso- 

opdrachten naar uw bank te sturen om de jaarlijkse contributie van uw rekening af te schrijven en uw 

bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de 

Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg (Incassant-ID: NL61ZZZ646183150000). 

Bent u het niet eens met een incasso-afschrijving? Neem contact op met de ledenadministratie. 

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

1) Blokkeren: als je voortaan een automatische afschrijving niet meer wil 

2) Terugboeken (storneren): als het geld al is afgeschreven (tot 56 dagen terug) 

3) Weigeren: als je wilt dat de ingeplande incasso niet wordt afgeschreven. 

Bovendien ga ik akkoord met de privacyverklaring van de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg- 

Halfweg zoals deze vermeld staat op de website www.sv-zwh.nl 
 

U kunt dit schriftelijke formulier inleveren op één van de onderstaande adressen: 
• Voorzitter Arnoud Hulst, Houtrijkstraat 36, 1165 LJ, Halfweg, tel.: 06-16287873. 
• Ledenadministratie Henk Vorstermans, Kinheim 100, 1161 DC, Zwanenburg, tel.: 06-289 448 96. 
• In de brievenbus in de hal van het Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg, Dennenlaan 133. 

 

• Ook kunt u het aanmeldingsformulier invullen op de website www.sv-zwh.nl. 
 

Leden van de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg krijgen bij  

5% korting op de verzekeringspremie. Code collectiviteit 28410 (Seniorenver. Zwanenburg/Halfweg) 

http://www.sv-zwh.nl/
http://www.sv-zwh.nl/
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PRIVACYVERKLARING 

Versie 28-01-2021  
Dit is de privacyverklaring van de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg gevestigd in Halfweg en 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64618315 (hierna: 
‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk 
verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de 
verenigingswebsite bezoeken, of gebruiken, of deelnemen aan door de vereniging georganiseerde 
activiteiten. 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 
1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: 

a. Zich inschrijft als lid van de vereniging 
b. Zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, maandblad, Facebookpagina of voor een 

evenement, of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt; 
c. Een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een 

formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen. 

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens. 
a. Naam; 
b. Voornaam en voorletters; 
c. Adres; 
d. E-mailadres; 
e. Telefoonnummer; 
f. Leeftijd; 
g. Geslacht; 
h. Bankrekeningnummer; 
i. Tijdens activiteiten gemaakte foto’s; 
j. In het boekjaar volgend op opzegging van het lidmaatschap worden al deze 

gegevens, met uitzondering van hetgeen vermeld onder 1.2.i verwijderd. 

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om: 
a. Verzoeken van u in behandeling te nemen; 
b. U in te schrijven voor deelname aan een evenement of een andere activiteit van c.q. 

namens de Vereniging; 
c. De dienstverlening aan u te verbeteren; 
d. De contributie te innen; 
e. De nieuwsbrief, het maandblad of de website van de Vereniging te optimaliseren; 
f. Contact met u op te nemen of te onderhouden; 
g. Een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen; 
h. Foto’s te publiceren in de nieuwsbrief, het maandblad, op Facebook of op de website. 

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR 

U kunt contact opnemen per e-mail aan het secretariaat secretaris@sv-zwh.nl voor:  
  a:  Meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt; 
b:  Vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring; 
c: Inzage in de persoonsgegevens die de vereniging met betrekking tot verwerkt; 
d: Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging. 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
3.1 Het bestuur van de Seniorenvereniging ZWH geeft hiermee aan, dat de hiervoor genoemde 

gegevens alleen beschikbaar zijn voor de bestuursleden en de coördinatoren voor de hun 
toegekende werkzaamheden en niet kunnen en zullen worden gebruikt door andere personen. 

3.2 De Vereniging zal adequate, technische en organisatorische maatregelen treffen om uw 
gegevens te beveiligen. 

3.3 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw 
uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van 
de Wet of een rechterlijke uitspraak. 

4. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom 
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. 

mailto:secretaris@sv-zwh.nl


31 
 

 
 
 
 

 



32 
 

 


