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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 

 

 April 2021 
 

Van de redactie: 

Deze keer een extra dikke editie van ons maandblad. Dit ondanks het feit dat onze activiteiten stil liggen. 
Voor het bestuur geldt dit echter niet. Vandaar behoorlijk veel informatie over één van de twee nieuwe 
projecten, het Samen Fietsen. Ook zijn de voorbereidingen al volop bezig voor een busreis in het najaar 
en een groots winterfeest. 
 
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:  16 april 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 
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Wat viel mij op deze maand: 
 

 

Wat allen recent in Zwanenburg waarschijnlijk is 
opgevallen, is dat het bloedprikken in het 
Dorpshuis per 1 maart is vervallen. 

Ook wij als Seniorenvereniging ZWH hebben 
daarop gereageerd (zie het artikel elders in deze 
editie van het maandblad).  

Op donderdag 11 maart viel bij mij de Westerpost 
in de bus en ik las daarin op de voorpagina het 
bericht over het feit dat men voor het 
bloedprikken naar Halfweg moet. Daarbij wordt 
alleen de Dorpsraad genoemd als zijnde een 
organisatie die gereageerd zou hebben. 

De opheffing is voor senioren het ergste en het is 
zoals het met zovele zaken gaat: Men praat over 
de ouderen en niet met de ouderen.  

 
Zo gaat dat ook bij de vaccinatie als men te horen krijgt dat men naar Schiphol of Vijfhuizen 
moet. Dat veroorzaakt bij veel senioren stress. Men vraagt zich af hoe men dat op moet lossen. 

Wat belangrijk in dit soort zaken is, dat men eens zou moeten leren om gezamenlijk bij 
algemene zaken op te trekken. Bovendien zouden dit soort organisaties misschien betrokken 
partijen eerder in moeten lichten. Misschien dat er dan eerder andere oplossingen gevonden 
kunnen worden. 
 
Jammer, dit is echt een gemiste kans 

 
Arnoud Hulst 

 
 
 

 

Telefoon: 0252 – 672727 

www.oskamreizen.nl                www.klaverjasreizen.nl 

http://www.oskamreizen.nl/
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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 

 
Start medio 2021 

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 

 

 

SAMEN FIETSEN  

 

SJOELEN 

Info: 

Arnoud Hulst 
06-16287873 

 

Info: 
Betty Fontaine 
06-10114902 

Voor afmelden: 
06-16536125  

Plaats: In de regio Plaats: Dorpshuis 

Op afspraak 
Start medio 2021 

  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 ZWH 
 

 

Nadat de Seniorenvereniging ZWH met het initiatief is gekomen voor het project Samen Fietsen, is er al 
veel gebeurd. Diverse subsidie verlenende organisaties zijn al aangeschreven. Dit heeft al dusdanige 
positieve reacties opgeleverd dat er inmiddels al € 16.750,00 is binnengekomen. Hieronder meer over 
welke organisaties een bijdrage hebben gegeven. Er is nu in ieder geval voldoende geld binnengekomen 
om in ieder geval twee duo fietsen aan te schaffen. Als het coronavirus ons dit toelaat willen wij 
komende zomer van start gaan met deze fietstochten voor senioren en minder mobiele mensen. 

Mede omdat vele subsidie verlenende organisaties alleen zaken doen met een stichting, hebben wij 
besloten om de Stichting Samen Fietsen ZWH op te richten. Op vrijdag 5 maart werd hiervoor de 
oprichtingsacte getekend bij de notaris en is de stichting ingeschreven in de Kamer van Koophandel. 

  

 

Op de foto’s is te zien hoe Arnoud Hulst en Henk 
van Ommeren de oprichtingsacte tekenen. 

 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: Arnoud 
Hulst (voorzitter), Henk van Ommeren (secretaris) 
en Henk Vorstermans (penningmeester). In de 
oprichtingsacte is gekozen voor een vorm, waarin 
de leden van de Seniorenvereniging ZWH invloed 
hebben op de gang van zaken binnen de 
stichting. Meer hierover zal blijken in de 
jaarvergadering van de vereniging, zodra deze 
weer gehouden kan worden. 
 

Het oprichten en voorbereiden van de activiteiten van deze stichting vereist nogal wat werk. Naast het 
nodige papierwerk (huishoudelijk reglement, gedragscode, privacyverklaring en beleidsplan) wordt ook 
gekeken naar de social media. Inmiddels is er al een Facebookpagina (Samen Fietsen ZWH) gemaakt 
en zijn wij bezig met het opzetten van een website. Meer hierover later. 

Inmiddels zijn er al diverse vrijwilligers, die zich bereid hebben verklaard om als bestuurder van de 
fietsen op te gaan treden. Elders in deze editie meer hierover. 

Zoals vermeld zijn er diverse organisaties die een bijdrage hebben gegeven of hebben toegezegd. Een 
overzicht van deze organisaties vindt u op de volgende pagina. 
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Ondersteunende 
organisaties 

Samen Fietsen ZWH 
 

 

 

Stichting voor de Buurt Zwanenburg 
 
Deze stichting ondersteunt projecten op het gebied van sociaal en 
maatschappelijke doelen. 

 

 

Het Meerlandenfonds 

 
Het afvalverwerkingsbedrijf de Meerlanden heeft een fonds in 
het leven geroepen, het Meerlandenfonds, waaruit 
sportverenigingen, evenementen en goede doelen in de regio 
ondersteuning kunnen ontvangen. Het gaat om goede doelen 
en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van de 
Meerlanden. 

 

 

Edwin van de Sar Foundation 
 
Deze stichting steunt projecten ter ondersteuning van 
mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, 
participatie en preventie. 

 

 

J.C. Ruigrok Stichting 
 
Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen 
van initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, 
cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede 
ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of 
stimulering van wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

Zegstroo Grafmonumenten bv 
 
Dit in onze regio bekende bedrijf, was het eerste lokale 
bedrijf dat een bedrag voor het project Samen Fietsen 
ZWH ter beschikking stelde. 
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Een woord van dank aan al onze leden. De incasso van de 
contributie 2021 is met succes geïncasseerd. Het ging 
uiteindelijk om 489 incasso’s. Enkele leden hebben contant 
betaald (10) en enkele leden (3) hebben reeds voor het 
incassomoment in januari 2021 de contributie overgemaakt.  

Qua advertentie-inkomsten is 75% reeds ontvangen. 

Kortom wij kunnen als vereniging weer financieel vooruit.  

Wij kijken uit naar het moment dat de activiteiten in het 
dorpshuis weer van start kunnen gaan. 

 
Bericht van de Ledenadministrateur: 
Per 1 januari 2021 hadden wij als seniorenvereniging 671 leden, 442 vrouwen / 229 mannen. 
De meeste leden wonen In Zwanenburg (472), Halfweg 134, Amsterdam 22, Badhoevedorp 18 en 
verdeeld over vele plaatsen in de provincie 25 leden. 
 

 
 
 
 
Qua leeftijdsopbouw ziet 
ons ledenbestand er als 
volgt uit: 
 

Leeftijdscategorie Vrouw Man 

Tot en met  40 jaar  1 

41 tot en met 50 jaar 1 2 

51 tot en met 60 jaar 16 7 

61 tot en met 70 jaar 83 40 

71 tot en met 80 jaar 185 109 

81 tot en met 90 jaar 134 64 

91 tot en met 100 jaar 19 6 

Ouder dan 100 jaar 1  

Onbekend 3  

Totaal 442 229 

 

 
 

 
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 

http://www.zorgmies.nl/
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VIDEO VERGADEREN 
 

Ook het bestuur van de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg moet zich in deze 
lockdown periode houden aan de regels. Toch is het af en toe nodig om overleg te plegen. Dus 
het bestuur gaat met zijn tijd mee en is gaan video vergaderen. U ziet, wij doen alle moeite om 
zo veel mogelijk met elkaar in contact te blijven. Het koste even wat moeite om op gang te 
komen, maar uiteindelijk lukte het goed. 

 

JEU DE BOULES 
Naast het project Samen Fietsen is het bestuur nog steeds bezig met de voorbereidingen voor 
Jeu de Boules op het terrein van Eigen Haard. Ook hier zijn wij afhankelijk van de maatregelen 
rond het coronavirus. Zodra wij meer weten over dit project zullen wij u dat laten weten. 

 

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER 

ZWANENBURGERDIJK 459 

1161 NW ZWANENBURG 

TELEFOON: 020 - 4975213 

 

KWALITEIT KOOP JE OP DE 

 ZWANENBURGERDIJK 
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DAGOPVANG EIGEN HAARD 
 
Na 11 maanden Corona was is er dan eindelijk een lichtpuntje aan de horizon, wij zijn gestart met het 
vaccineren. Als wij terugdenken aan 2020 is er veel gebeurd. Op 13 maart moesten wij de deuren van 
de dagbesteding sluiten en dat heeft grote impact gehad op onze bezoekers. Door het ineens alleen 
thuis zitten gebeurden er ongelukjes en kwamen mensen in het ziekenhuis terecht. Een aantal moesten 
zelfs opgenomen worden in een zorginstelling, omdat het alleen thuis wonen niet meer ging. En dan 
natuurlijk nog onze dierbaren die het Corona virus gekregen hebben en dit helaas niet hebben overleefd: 
Wij missen hen nog dagelijks. 

 

 

Gelukkig hebben we vanaf juni onze deuren 
alweer mogen openen, al is dit wel volgens 
de zeer strenge regels van het RIVM. Dit 
houdt in, dat wij in kleine groepjes werken, 
veel handen wassen, afstand houden en 
mondkapjes dragen. Maar voor ons geldt 
het belangrijkste dat wij er weer kunnen zijn 
voor hen die eenzaam zijn en voor de 
mantelzorgers die ook een rustmoment 
nodig hebben. Kortom voor iedereen die ons 
hard nodig heeft! Wij zien hoe belangrijk het 
is om samen te zijn, een praatje te kunnen 
maken of een spelletje te doen, al is dat 
maar 1 of 2 x per week. De structuur in de 
dag houden en bezig te blijven dat is voor 
iedereen toch fijn. 

Denkt u na dit gelezen te hebben, ik ben ook 
eenzaam of kent u een mantelzorger die een 
helpende hand nodig heeft, al is dat maar 
voor 1 dag per week dan is dagbesteding 
wellicht iets voor u. Voor dagbesteding heeft u 
een indicatie van de gemeente nodig maar 
ook daarin kunnen wij u op weg helpen. Mocht 
u een keer langs willen komen voor een 
gesprekje of een kopje koffie neem dan even 
contact met ons op want wij moeten op dit 
moment nog rekening houden met de strenge 
corona regels. Maar ook met deze regels 
kunnen wij veel voor u betekenen. 
 

 
 

Team dagbesteding Eigen Haard, 

Nathalie, Berend en Anita 

Tel: 020 - 4077592  
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Verjaardagen: Vanaf 9 maart 2021 

12-mrt. Mevr. M.  Keddeman

18-mrt. Mevr. C.C. Verbeek-Visser

19-mrt. Mevr. C.M.P.  Heyt-Böhne

23-mrt. Hr. W. Bols

23-mrt. Mevr. C.J. Janssen-Grijpink

23-mrt. Mevr. M.W. Goedhart-

27-mrt. Mevr. A. de Vos-de Wit

29-mrt. Mevr. M. Mailly-Henneman  
 
Verjaardagen: Maand April 2021 

6-apr. Mevr. D.M.P.  Berkhout-Stavenuiter

9-apr. Mevr. H.M.J. van Gijlswijk

17-apr. Mevr. R.M. Edens-Duif

19-apr. Mevr. C.A.M. van Denderen-Rozemalen

19-apr. Mevr. C.A. van Scheppingen-Terwijn

20-apr. Hr. J.P.J. van der Bijl

26-apr. Hr. H.J. van Berkel

28-apr. Mevr. J.D. van Deijl-Veltman  
 

 
Nieuwe leden: Januari 2021 

Hr C. Bouwer    Zwanenburg 
Mevr. E.T. Bouwer-Jonkers  Zwanenburg 
Hr M. Vlasveld    Zwanenburg 
Mevr. B. Vlasveld    Boesingheliede 
 
Nieuwe leden: Februari 2021 

Hr A. Baars    Lijnden 
Hr A.C.A. Gaemers   Halfweg 
Hr J.J.P. Celie    Halfweg 
Mevr. A.E.M. Celie-Wijsman  Halfweg 
 
Correctie met terugwerkende kracht van Januari 2020 

Mevr. M.J.J. Kock-van der Voort Hoofddorp 
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Busreis woensdag 25 augustus 2021 

Historische Hoeksche Waard - Hoeksche Waard 
Hoeksche Waard is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente 

ontstond na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 en omvat naast het eiland 

Hoeksche Waard ook het eiland Tiengemeten. Wij starten deze dag met als eerste een stop in 

restaurant de Eendrachthoeve in Zuid-Beijerland, met twee kopjes koffie of thee en een 

gebakje. Hierna stapt een gids in de touringcar. Hij vertelt over het landschap van de Hoeksche 

Waard, de watersnoodramp en de oorlogstijd daar. Rond lunchtijd arriveert u weer bij het 

restaurant de Eendrachtshoeve waar u van een heerlijk driegangen diner kunt genieten. 

Voldaan van het heerlijke diner stapt u vervolgens op de pont naar Tiengemeten, alwaar u een 

bezoek kunt brengen aan het Landbouwmuseum en Rien Poortvlietmuseum. U kunt genieten 

van deze geweldige kunstenaar die met zijn aquarellen en olieverfschilderijen een geweldig 

oeuvre heeft. In het museum heeft u de mogelijkheid veel verschillende werken van Rien 

Poortvliet te bewonderen en daarnaast kunt u ook veel leren over de man Rien Poortvliet zelf. 

Rien Poortvliet heeft nooit schilderles gehad, hij heeft zichzelf leren schilderen. 

 
Vertrektijd: ± 08.30 uur Dorpshuis 

Thuiskomst: ± 18.00 uur Dorpshuis 

Verzorging: 2 x koffie/thee gebak, gids, diner en entree 

Kosten per persoon: € 55,00 

 

Inschrijven bij Willem Tavenier tel: 020-4972209 
 

Als alles goed gaat en iedereen is gevaccineerd dan kan hopelijk deze eerste busreis weer 
doorgaan. 

U kunt vooruit inschrijven en wij hopen dat in juli bekend is of deze reis doorgaat. Dan moet u 
vóór 1 augustus betaald hebben, wat zowel contant als per bank kan.  



14 
 

 
 

 
 

 

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. 

mailto:info@broersoptiek.nl
http://www.broersoptiek.nl/
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Wat gebeurde er in februari/maart 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. 
 
Zaterdag 30 januari 
Senioren zijn het beu om gedwongen allerlei 
zaken via internet te moeten doen. Bijna alle 
ouderen (98%) vinden dat bedrijven en 
overheden alternatieven moeten bieden voor 
mensen die online niet alles willen regelen. 
Ruim de helft (53%) van de senioren die niet 
online zijn, is weleens in de problemen gekomen 
doordat ze geen internet hebben. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld bij het zoeken naar informatie, bij 
het doen van betalingen en bankzaken, bij het 
maken van afspraken met overheid en 
gemeente, bij de belastingaangifte en bij het 
maken van afspraken met zorgverleners.  

 
Foto: De Telegraaf 

 
Maandag 1 februari 
Toch nog een beetje winter vandaag. Of dat leuk 
is, is de vraag. Een groot deel van Nederland 
heeft te maken met gladheid door ijzel. In het 
ziekenhuis is het druk met mensen die door de 
gladheid botbreuken hebben opgelopen. Van 
sneeuw is er echter geen sprake. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Dinsdag 2 februari 
Opnieuw een besluit van het kabinet over de 
lockdown. Door de angst voor de gevolgen van 
de Britse variant van het coronavirus wordt de 
lockdown verlengd naar 2 maart. Alleen de 
basisscholen en de dagopvang mogen vanaf 8 
februari weer opstarten. Over de avondklok volgt 
eind van de week een beslissing. De kappers 
blijven dus ook gewoon gesloten. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Er worden al geruime tijd werkzaamheden 
uitgevoerd in de omgeving van Kinheim. 
Behalve het aanleggen van het drainage-
transport-riool worden de bushaltes opgeknapt, 
de hoofdrijbaan wordt opnieuw geasfalteerd en 
de een deel van de rijweg wordt opnieuw 
bestraat. Ook de stoepen worden opnieuw 
bestraat en de wijk wordt beter ingericht als 30 
km-zone. Vlogger Joshua Alaghe volgt deze 
werkzaamheden die nog tot 23 juli duren. 

 
Foto: Vlogger Joshua Alagbe 

 
Woensdag 3 februari 
De problemen met de straatverlichting in de 
Teding van Berkhoutweg zijn nog niet achter de 
rug. De noodkabels waarmee de straat-
verlichting nu kan branden moeten nog 
weggewerkt worden. Dat betekent dat rond het 
2e kwartaal (dus voor de zomer) de weg open 
moet om de bekabeling te vervangen. 

 
Foto: PR Facebook 

 

mailto:redactie@sv-zwh.n
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Donderdag 4 februari 
De Dorpsraad en de Ondernemersvereniging 
hebben bezwaar aangetekend tegen de 
verleende omgevingsvergunning voor het terrein 
van het voormalige Arend. Naast het bezwaar 
vanwege het intensieve vrachtverkeer, is er 
onduidelijkheid omdat het distributiecentrum nog 
te huur wordt aangeboden. Het is dus niet 
duidelijk wat voor bedrijf zich hier zal vestigen. 
 
Vrijdag 5 februari 
Johan Rip wethouder, overhandigt mede 
namens wethouder Marja Ruigrok, twee 
boompjes aan Carolien van de Kinderboerderij 
Knuffelweide in Zwanenburg. De boompjes zijn 
een cadeau van de ondernemersvereniging 
Vijfhuizen en over een paar jaar zijn dit de 
schaduwplekjes voor de dieren. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Zaterdag 6 februari 
Gre Voogel, de oudste inwoonster van de 
Haarlemmermeer en lid van onze vereniging is 
vandaag 104 jaar geworden. Helaas kon dit 
vanwege corona slechts in beperkte kring 
gevierd worden. Via een digitale verbinding kon 
burgemeester Marianne Schuurmans mevrouw 
Voogel feliciteren. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Een winkel aan de Dennenlaan in Zwanenburg 
is vanochtend vroeg het doelwit geweest van 
een plofkraak. Rond vier uur was een harde knal 
te horen. Omwonenden zagen twee personen 
bezig bij een winkelpand. Na korte tijd gingen ze 
er op een motor vandoor. De geldautomaat in 
het pand was het doelwit van de kraak. Het is 
nog onduidelijk of er buit is gemaakt. 

 
Foto: HD - Michel van Bergen 

 

Dat de situatie op de Zwanenburgerdijk richting 
Kromme Spieringweg gevaarlijk is blijkt vandaag 
opnieuw. Door de omleiding vanwege de 
rondweg bij industrieterrein De Liede gaat al het 
verkeer over de dijk. Vandaag was deze route 
gedurende lange tijd geblokkeerd door een 
vrachtwagen die was geschaard. 

 
Foto: PR Facebook 

 

Zondag 7 februari 
Een voor Nederlandse begrippen stuifsneeuw- 
storm raast over Nederland. Op veel plaatsen 
ook in onze omgeving veroorzaakt dit overlast. 
Op sommige plaatsen zijn grote sneeuwbergen 
zichtbaar. 

 
Foto: PR Facebook 

 

In woonzorgcentrum Eigen Haard ontstaat enige 
paniek. De centrale verwarming heeft het 
begeven, waardoor alle ouderen in de kou 
komen te zitten. Gelukkig wordt er snel actie 
ondernomen en is het probleem tegen de avond 
weer opgelost. 
 

Maandag 8 februari 
Het verkeer heeft last van de naweeën van de 
stuifsneeuw van zondag. Code oranje geldt tot 
het eind van de ochtend. Komende week gaat 
het hard vriezen en kunnen wij misschien wel 
schaatsen. Overigens de koudste maand sinds 
het begin van de metingen is januari 1823. Op 4 
januari 1823 werd bij het Gemeenlandshuis van 
het Hoogheemraadschap Zwanenburg, de latere 
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suikerfabriek in Halfweg, een gemiddelde 
temperatuur van min 20° Celsius, gemeten. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Woensdag 10 februari 
Niet alleen de mensen hebben last van de 
sneeuw. Ook voor de dieren is dit heel lastig. 
Gelukkig zijn er genoeg mensen die zorgen dat 
met name de vogels voldoende voedsel kunnen 
vinden. Het blijft hard vriezen en velen hopen 
dat het de komende dagen mogelijk is om te 
schaatsen. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Volgens het Haarlems Dagblad worden of zijn al 
de voorstellen van het Halfwegse VVD raadslid 
Mark Achterbergh-Copier op het gebied van 
inburgering uitgevoerd door het college van de 
gemeente Haarlemmermeer. Het gaat hierbij om 
bijvoorbeeld de huisvesting van statushouders 
die vaak voorrang hebben ten opzichte van de 
overige woningzoekenden. 

 
Foto: Archief HD 
 

Zaterdag 13 februari 
Afgelopen week heeft het zo hard gevroren dat 
het vandaag zelfs mogelijk is om op de 
Ringvaart te schaatsen. Bij ’t Zwaantje staat 
zelfs een koek en zopie tent. 

 

Zondag 14 februari 
Het is over met de schaatspret. De temperatuur 
is dermate gestegen dat het ijs onbetrouwbaar is 
geworden. Op diverse plaatsen zakken mensen 
die toch nog het ijs opgaan, er doorheen. 
 
Maandag 15 februari 
Het lijkt wel of het warm water regent. In eerste 
instantie wordt het spekglad door ijzelvorming. 
Daarna begint de sneeuw al snel te verdwijnen. 
De temperatuur is inmiddels al ruim boven het 
vriespunt. De sneeuw smelt echter toch wel erg 
langzaam. 
 
Donderdag 18 februari 
Vandaag worden er plannen gepresenteerd voor 
de bouw van ongeveer 16 woningen aan de 
Houtrakkerweg in Halfweg. Het gaat om het stuk 
grond net buiten de bebouwde kom van het 
rooie dorp. De naam van het project is Rackers 
Parc. 

 
Afbeelding: Rackers Parc 

 
Vrijdag 19 februari 
Vanwege een omleidingsroute voor de aanleg 
van de nieuwe rondweg bij Bedrijventerrein de 
Liede is het hier drukker dan normaal op de 
Vijfhuizerdijk en de Zwanenburgerdijk. Om te 
zorgen dat er op de smalle dijk niet te hard 
wordt gereden, komen er drie drempels op de 
Vijfhuizerdijk en twee op de Zwanenburgerdijk. 
De drempels worden aangegeven met een 
drempelbord. De werkzaamheden duren tot 
medio april.  

 
Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Zondag 21 februari 
Nog nooit is het zo warm geweest op deze dag. 
Een week geleden werd er nog geschaatst op 
de Ringvaart en nog een week eerder viel er 
een flink pak sneeuw. Rond het middaguur is 
een temperatuur in De Bilt van 15 graden 
gemeten. Daarmee is het de warmste 21 
februari ooit gemeten.  
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Maandag 22 februari 
Een nieuwe vorm van internetfraude is de 
zogenaamde USB stick. Soms krijgen mensen 
een dergelijk UBS stick thuis gestuurd. Open 
deze nooit, want er is een redelijke kans dat er 
zich een virus op bevindt. Neem dus nooit een 
USB stick aan van een onbekende. 

 
Dinsdag 23 februari 
Vanavond maakt het kabinet verruimingen van 
enkele coronamaatregelen bekend. De 
lockdown en avondklok blijven ten minste tot en 
met 15 maart van kracht, maar de middelbare 
scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels 
weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 
maart onder voorwaarden toe dat jongeren tot 
27 jaar weer samen buiten sporten mogen op 
sportaccommodaties, contactberoepen zoals 
kappers, masseurs en rijschoolhouders weer 
uitgeoefend mogen worden en de detailhandel 
open mag voor winkelen op afspraak. 

 
Foto: AD 

 
Woensdag 24 februari 
Op het terrein waar voorheen Ahrend was 
gevestigd mogen om meerdere redenen geen 
woningen worden gebouwd. Dat er een nieuw 
distributiecentrum komt is daarom een mooie 
invulling, aldus B en W van Haarlemmermeer. 
Zij reageren daarmee op vragen van Forza-
fractievoorzitter Erik Vermeulen.  

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 
Donderdag 25 februari 
Het is vandaag precies 12 jaar geleden dat het 
vliegtuig van Turkish Airlines neerstortte vlak 
voor de Polderbaan naast de A9. Het brak 
daarbij in drie stukken. Bij dit ongeval kwamen 
negen van de 135 inzittenden om het leven. Het 

officiële onderzoek van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid wees inadequaat handelen van 
de piloten als hoofdoorzaak aan voor het 
ongeluk.  

 
Foto: ANP 

 
Na een zachte week wordt het de komende 
periode weer een paar graden kouder. In de 
nachten daalt de temperatuur landinwaarts 
zelfs richting het vriespunt. Ideaal om de 
warmte bij de kachel op te zoeken in de 
avonduren, maar voorlopig is het niet 
verstandig om houtkachels aan te steken. De 
weersomstandigheden zijn namelijk niet 
geschikt, waardoor jouw omgeving veel 
overlast kan ervaren door houtrook. Er geldt 
dan ook een advies om geen hout te stoken.  

 
Foto: Weeronline 

 

Vrijdag 26 februari 
De werkzaamheden aan de Olmenlaan ter 
hoogte van de nieuwe Lidl vorderen gestaag. 
Toch duurt het nog tot 9 april voordat de 
Olmenlaan weer opengaat voor het verkeer. In 
de laatste fase wordt het parkeerterrein achter 
de Lidl en de toe- en afrit aangepakt. 

 
Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer 

 

Zondag 28 februari 
De afgelopen week zijn er in Kennemerland 
aanzienlijk meer tests uitgevoerd dan de week 
ervoor, namelijk 12.637 keer. In die periode 
testten in de regio in totaal 1.162 mensen 
positief. Op dit moment zijn ouderen tussen de 
80 en 85 jaar aan de beurt. Naast Schiphol, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderzoeksraad_voor_Veiligheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderzoeksraad_voor_Veiligheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piloot
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worden er in maart ook vaccinatielocaties 
ingericht. In Haarlem gaat het om een 
gecombineerde test- en vaccinatielocatie in het 
Kennemer Sportcenter.  

 
Foto: ANP 

 
Maandag 1 maart 
Bomen Dennenlaan 
Het is al een tijd geleden gecommuniceerd. Alle 
bewoners in de Dennenlaan waren toen 
uitgenodigd op een aantal informatie avonden. 
De fundering van de weg wordt verstevigd en de 
middenberm gaat weer weg. De boompjes 
komen terug maar weer aan de zijkant. 
Parkeren ook weer aan de zijkant. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Sinds middernacht is het mogelijk om de 
formulieren voor de inkomstenbelasting weer 
digitaal in te vullen. Dat dit niet vlekkeloos gaat 
blijkt wel als men probeert om in te loggen bij de 
belastingdienst. Toch waren er even na 
middernacht al 17.500 mensen die de aangifte 
ingevuld hadden. 

 
Foto: Belastingdienst 

 
Woensdag 3 maart 
Vanaf vandaag mogen een aantal contact- 
beroepen weer aan het werk. Vooral de kappers 
profiteren hiervan, na twee en een halve maand 
gesloten te zijn. Er is vandaag een ware run op 
de kappers. Sommige kappers maken het wel 
heel bont en laten bieden op een knipbeurt. 
Toch doen de meeste kappers normaal, maar 
werken wel wat langer en met volle bezetting 
voor zo ver mogelijk. 

 
Foto: Wim Egas 

 

In het centrum van Zwanenburg is het al heel 
wat jaren een drukte van belang. Er is bijna 
geen plek te bedenken waar niet is of wordt 
gewerkt. De aannemersbusjes en vrachtwagens 
rijden als mieren door het centrum. Dat is dus 
opletten geblazen voor de Zwanenburgers. Het 
Dorpshuis zelf is inmiddels wel af, maar er wordt 
nog hard gewerkt in de Olmenlaan (Lidl) en bij 
de oude Rabobank in de Dennenlaan. Straks 
moet alleen de oude Lidl nog gesloopt worden. 

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 

 

Vrijdag 5 maart 
Vandaag zouden de werkzaamheden aan de 
Haarlemmermeerstraat klaar zijn. Sinds 6 
januari heeft men hard gewerkt aan het 
verbeteren van de stoep en het riool. Helaas 
blijken ook deze werkzaamheden vermoedelijk 
door de vorst, vertraging opgelopen te hebben. 
 
Zaterdag 6 maart 
Volgens het Haarlems Dagblad is het zeker niet 
de eerste keer. Ook niet de tweede keer. Weer 
hebben criminelen (vermoedelijk) drugsafval 
gedumpt in een sloot aan de Kromme 
Spieringweg in Zwanenburg. De sloot is in trek 
bij drugscriminelen. Bijna drie maanden geleden 
werden op vrijwel dezelfde locatie eveneens 
vaten met verdovende middelen gedumpt. Op 
diezelfde dag werd tevens een identieke vondst 
gedaan in een sloot in Lijnden. 

 
Foto: Politie 

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20191126_30123464
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/DMF20201212_80447903
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Maandag 8 maart 
De landelijke scouts van de VVD wisten hem te 
vinden. De 59ste plaats op de kandidatenlijst 
voor Mark Achterbergh-Copier is niet hoog, 
maar er waren 160 gekwalificeerde kandidaten. 
Als nieuweling, is hij pas sinds 2019 politiek 
actief in de gemeenteraad. Hij is het enige 
verkiesbare kandidaat-Kamerlid van de liberalen 
in de regio 

 
Foto: HD – Toussaint Kluiters 

 
Volgens het Haarlems Dagblad gaat 
Rijkswaterstaat onderzoeken of alle woningen in 
Halfweg langs de A200/N200 gevelisolatie 
moeten krijgen. Volgens berekeningen komt er 
een paar meer decibel geluid de huizen binnen 
dan is toegestaan. Voor de woningen zijn 
waardes tussen de 66 en 72 decibel berekend.  
Onderzoek moet uitwijzen of de berekeningen 
juist zijn. Dat kan met geluidmetingen aan de 
gevel of in woningen worden vastgesteld. 
Maatregelen die Rijkswaterstaat kan nemen zijn 
gevelisolatieonderzoek (waarvoor in Halfweg is 
gekozen), stiller asfalt en geluidsschermen. 
 
Donderdag 11 maart 
Opnieuw heeft de eerste lentestorm van het jaar 
de nodige schade veroorzaakt. Een groot 
gedeelte van een muur van een appartementen-
complex in Zwanenburg is vanochtend naar 
beneden gekomen.  

 
Foto: HD – Michel van Bergen 

De brandweer heeft een controle uitgevoerd bij 
het appartementencomplex. Voor zover bekend 
bleek daaruit dat andere muren niet in gevaar 
dreigen te komen door de wind. 

Ook elders in de omgeving is er sprake van 
schade. Zo is er in Halfweg een schutting van 8 
meter lengte en 2 meter hoogte, omgewaaid. 
 
Vrijdag 12 maart 
De werkzaamheden aan de Polderbaan en een 
aantal taxibanen op Schiphol duren twee weken 
langer als gevolg van de periode met langdurige 
vrieskou in februari. Door die kou was het twee 
weken niet mogelijk om te werken aan de 
fundering, het asfalt en de verlichting van de 
baan. De ondergrond en materialen waarmee 
gewerkt wordt, waren bevroren en moesten 
eerst goed ontdooien voor het werk voortgezet 
kon worden. Die vertraging levert geen 
problemen voor het vliegverkeer op. Het 
onderhoud zou tot 26 april duren. Dat wordt 
twee weken later. Die nieuwe einddatum heeft 
gevolgen voor de achtereenvolgende geplande 
onderhoudswerkzaamheden aan start- en 
landingsbanen. Zo begint het onderhoud aan de 
Zwanenburgbaan twee weken later. 

 
Foto: ANP 
 

Het is vandaag de laatste dag dat de mensen 
boven 70 jaar hun stem voor de Tweede Kamer 
verkiezingen via de post kunnen inleveren. De 
verkiezingsdatum is officieel op woensdag 17 
maart. Op de twee dagen daarvoor, mogen ook 
de kwetsbare mensen al op een aantal plaatsen 
hun stem uitbrengen. 

 
Foto: ANP 

 
 
 
 

Meer informatie in de volgende editie van 
het verenigingsblad. 
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VRIJWILLIGERS 
 

SAMEN FIETSEN 
 

 

Onderstaand, zijn de mensen die zich nu al bereid hebben verklaard om als vrijwilliger en of 

bestuurder van een duofiets of een rolstoelfiets op te gaan treden. Wij zijn wel op zoek naar nog 

meer vrijwilligers. 

Voor alle vrijwilligers geldt, dat er een vrijwilligersverzekering is afgesloten door de gemeente. 

Hierdoor zijn alle vrijwilligers gedekt. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid ten opzichte van de 

bijrijders.  

De fietsen zijn apart verzekerd door de Stichting. Schade aan de fietsen is op deze manier 

gedekt. 

De vrijwilligers krijgen allemaal een instructie, hoe er met deze fietsen moet worden omgegaan. 

Het is immers best lastig om met deze veel bredere fietsen te rijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaas v.d. Berg  Kees Brouwer  Jan Gravenmaker  Wim Griffioen 

 

 

 

 

 

 
Tanja Heyink  Arnoud Hulst  

 

 

 

 

 

 

  

 

Jaap Kortenoeven  Ineke Juwett  Wim Juwett  
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Jan Stienstra  Toine Stroop  Willem Tavenier  Brigitte Vlasveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil van Wezep  Jaap van Wijk  Hans v.d. Zurk  Renate v.d. Zurk 

 
 

 

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

 

 

Wijkteam indeling Adres Telefoon Verzorgingsgebied 

Zwanenburg Centrum Zwanenburgerdijk 460 06-12284665 Kerkhoflaan t/m Domineeslaan 

zwanenburgcentrum@amstelringwijkzorg.nl  

Zwanenburg West Zwanenburgerdijk 460 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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Bloedpriklocatie Atalmedial 
 
Tot verbazing van velen en zonder dat er echt veel ruchtbaarheid aan gegeven is, vindt de mogelijkheid 

om bloed te laten prikken sinds 1 maart niet meer plaats in het Dorpshuis in Zwanenburg. De reden zou 

zijn dat de beschikbare ruimte voor Atalmedial in het Dorpshuis niet voldoet en de internetverbinding niet 

goed zou zijn. Als alternatief geldt sinds deze datum de mogelijkheid om in het Medisch Centrum aan de 

Houtrijkstraat 31A ruimer is geworden. Op vier dagen van de week, maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag kan men daar terecht van 8.00 tot 11.30 uur. Blijvend is dat men vanwege het coronavirus vooraf 

een afspraak moet maken via internet of telefonisch. 

 

 

Op het onderstaande adres kunt u 
langs komen voor: 

• Bloedafname 

• Trombosezorg: INR waarde 
meten 

• Inleveren van urine of ander 
materiaal, afhankelijk van het type 
onderzoek. 

AFNAME ADRES IN ZWANENBURG-HALFWEG: 

Medisch Centrum Halfweg 
Houtrijkstraat 31-C 
1165 LJ Halfweg 

Afspraken zijn mogelijk op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 8.00 tot 11.30 uur 

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

 
Inmiddels hebben al veel inwoners uit met name Zwanenburg gereageerd op dit besluit. Vooral voor de 

senioren en minder mobiele mensen is de afstand best een probleem. Ook is deze plaats alleen te 

bereiken via de brug, wat voor fietsende ouderen een bezwaar is. Daarnaast zijn de parkeerfaciliteiten in 

de omgeving van het Medisch Centrum Halfweg zeer beperkt. 

 

Voor de Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg een reden om in actie te komen. In overleg met 

het Dorpshuis is gekeken naar een alternatieve oplossing. Deze lijkt te zijn gevonden. Het bestuur van 

onze vereniging heeft dit dan ook in een brief aan Atalmedial meegedeeld. Een afschrift van deze brief is 

gegaan naar de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. 

 

Op het moment dat dit blad uitkwam was er nog geen reactie ontvangen van Atalmedial. Uiteraard zullen 

wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. 

 

Het Bestuur. 

https://www.atalmedial.nl/locaties-en-openingstijden/
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In april hopen wij u, als leden van de Seniorenvereniging, weer van dienst te zijn voor het 
invullen van:  

DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020 

U kunt hiervoor een afspraak maken met Linda van Akkeren Tel. 06-21808111 op 13 april 2021 
van 11.00 uur tot 13.00 uur. 

Om in aanmerking te komen voor GRATIS aangifte bij ons te doen mag uw inkomen niet 

hoger zijn dan € 31.138 voor een alleenstaande en met partner € 39.979 per jaar. 

Voor het doen van de aangifte hebben wij het volgende nodig: 
 Machtigingscode van de belastingdienst 
 Alle jaaropgaven van inkomsten 
 Alle jaaropgaven van de banken 
 Alle afschriften voor de hypotheekrenteaftrek 
 Alle bewijzen voor aftrekposten van giften en zorgkosten. 

Zonder machtigingscode kunnen wij u helaas niet helpen. 
Heeft u het niet ontvangen van de Belastingdienst dan kunt u bellen naar Tel: 088-1236555. 
Daar vraagt u per persoon een code aan voor de inkomstenbelasting. Deze worden binnen 5 
werkdagen aan u toegestuurd. 

Houd daar rekening mee als er een afspraak gemaakt wordt. 

Wilt u ook zorg- en/of huurtoeslag aanvragen dan heeft u daar een andere machtigingscode 
voor nodig. Zelfde telefoonnummer, duurt ook 5 werkdagen voor het binnen is. 

Wij hebben ook de brief van de woningbouwvereniging nodig waar de huur op vermeld staat 
vanaf juli 2019. 

Belastingteam 

Rudi Hogeboom en Linda van Akkeren 
 

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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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 Muziekvereniging 

EENSGEZINDHEID 

Deze vereniging werd opgericht op 1 november 1908 door personeel van de Suikerfabriek. De eerste 
repetitie vond plaats op 6 januari 1909 uiteraard in de Suikerfabriek Holland. 
 

 

De foto’s en de 
informatie zijn 
afkomstig uit de 
jubileumuitgave bij het 
75-jarig bestaan en de 
website. 
 
Vermoedelijk één van 
de oudste foto’s van 
deze vereniging. Deze 
is gemaakt in 1920 ter 
gelegenheid van het 
12½ jarig bestaan van 
de vereniging. 

Zittend op de grond v.l.n.r.: Jan Komst, Dirk Wessels, Harry Greeven en Dirk Jonker. Op de eerste rij: Heeren, H. 
de Graaf, G. v.d. Mey, Komst (dirigent), heer en mevrouw Van Rossum met kinderen, B. Smit, Fr. Buurman en G. 
de Graaf. Op de tweede rij: D. Kooyman, J. Stammis, J. van Laar, P. de Mooy, K. Visser, K. v.d. Kwast, Mienes, P. 
Stam, Heeren, Br. Haartsen, Elco Smit en C. Borsjes. Op de bovenste rij: J. Jonker, J. Verhagen, C. Merrienboer, 
J. Stam, W. Doeve  (vaandeldrager), B. Thijs, A. Cornelisse, M. Boender, C. Boer en Kerkhoven. 

 

 

Wat feest vieren was, wisten zij wel in die tijd. Na ruim een 
jaar werd er al een uitvoering gegeven met optredens en 
een kluchtspel. Links het programma van deze feestavond. 
 
Onder: Zeven leden van Eensgezindheid verzorgden rond 1925 
de muziek op een plezierboot naar Schoorl.  
V.l.n.r.: Freek Buurman, Bertus Heeren, Jutjes, Harry Greeven, 
Arie Cornelisse, Bram Haartsen en Cor Borsjes. 
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Een optocht over de 
IJweg in 1939, ter 
gelegenheid van een 
feestweek. Een door H. 
v.d. Ban gemaakte 
maquette van het 
gemeentehuis in 
Halfweg werd achter het 
korps meegenomen. 

Het korps werd begeleid 
door de politieagenten 
Christiaanse en Roffel. 

Op de foto zijn zichtbaar: Vaandeldrager Manus Griffioen, D. Kooiman, P. Abcouwer, J. Jonker, B. Korver, C. Boer, 
Th. Boender, A. Kikkert jr., A. Kikkert sr., C. Bosjes, K. Visser, A de Ganse en G. Agterdebos. 

 

Foto uit 1958 
ter gelegenheid 
van het 50-jarig 
bestaan van de 
vereniging. De 
foto is gemaakt 
voor het bordes 
van het 
gemeentehuis 
in Halfweg. 

 

Op de 1e rij v.l.n.r.: F. Faber, Puck Krab, nn, I. Spijker, M. de Leeuw, M. Mas, J. Tienstra, L. Farber, H. Hoekstra, 
M. v Munster en R. Snijder. Op de 2e rij: C. v. Tilborgh, K. Heeren, G. Vas, H. de Graaf, J. Molenaar (dirigent), 
Burgemeester Visser, K. Visser, C. Boer, F. v. Baren en F. Faber sr.. Op de 3e rij: D. Vas, A. v. Aalst, Tr. 
Grauwelman, A. Kloos, K. Krijtenberg,, F. v.d. Linden, P. Bosschert, J. Keuken, M.v.d. Sar en J. Paco. Op de 4e rij: 
J. Spijker, W. v.d. Sar, D. Kooyman, N. Bijster, W. Anspach, C. v. Rooyen jr., J. Hollemans, J. v.d. Mei, P. v.d. Sar, 
A. Cornelissen, K. v. Rooyen en Burgsma. 
 

 

 

* Verkoop 

* Aankoop 

* Taxaties 

* VVE-beheer 
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Een optreden op 
13 juni 1963 ter 
gelegenheid van 
het 100-jarig 
bestaan van de 
Suikerfabriek 
Holland te 
Halfweg. 

Van de tamboers die meededen onder andere op de 1e rij v.l.n.r.: Marjan Kooyman, To Veen en Ida Spijker. Op de 
2e rij: Ineke Stuiver, Netty Hoenson en Mieke Vas. Op de 3e rij: Anneke de Kooter, D. Vas en W. Tjalma. 

 

 

Een prestatie 
concours in 
Nieuw-Vennep 
in 1970. 

Het eerste 
optreden van 
Marjan 
Hoekstra als 
Tamboermaître
. 

 

Van voor naar achteren, linker rij: Karin Nieuwenhuizen, Carla Cornelissen en Ruud Siebeling. Midden rij: Marjan 
Hoekstra, Ben v. Rooyen, Piet de Rooy, Bert v. Rooyen en Sandra Siebeling. Rechter rij: Siebregt Geers, Ina de 
Fouw, Loek van Rooyen, Tineke v.d. Lugt en Paul v.d. Wal. 

 

 

 
 
Een concours 
bij Drumband 
De Wester in 
Amsterdam op 
23 september 
1978. 

Op de 1e rij zittend v.l.n.r.: Mirjam Boer, Yolanda v. Geldorp, Carla Boer, José Neele, Louise Wesselius, Yvonne 
den Hollander, Sandra Anspach, Erwin Gijzen, Conny Eijken, Mirjam Rotteveel, Elles Struiwig, Betty v. Denderen, 
Anke Neele en Piet de Rooy. Op de 2e rij zittend: Marja Eijs, Maaike v. Baren, Anneke Schonhage, Joke 
Naberhuis, Ingrid Nieuwenhuizen, Karin Jongejans, Gerda Bijster en Wim Brouwer. Op de 1e rij staand: Frank de 
Koning, Atty Kolthek, Evert Verheijen, Frans v. Baren, John Otten, Nico Bijster, Peter Brouwer, Koos Nooteboom, 
Astrid Mesman, Frans Reder en Frans de Koning. Op de 2e rij staand: Wouter Brouwer, André v.d. Lugt, Hein 
Verheijen, Jan v.d. Lugt, Wim Anspach, Bert van Laar (dirigent), John Mesman, Cor v. Tilborgh en Bert v. Rooyen. 
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Het bestuur van de 
vereniging in het 
jubileumjaar 1983. 
 
Zittend v.l.n.r.: Rita de 
Vente, Wim Anspach 
(voorzitter), Atty 
Kolthek en Ingrid 
Nieuwenhuizen. 
Staand: Wim Brouwer, 
Piet de Rooy, Cor v. 
Tilborgh, Hein Verhijen 
en Anneke Schonhage. 

Tegenwoordig zijn er bijna geen muziekkorpsen meer die door de dorpen en steden marcheren. Er is 
wel veel aandacht voor de jeugd. In de eerste maanden van 2019 werkten Muziekvereniging 
Eensgezindheid en basisschool Jong Geleerd in Halfweg samen aan een muziekproject. Dit project 
heette blazersklas: de kinderen uit de groepen 5 en 6 kregen les op een blaasinstrument. 

 
 
 

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 

https://www.eensgezindheid-halfweg.nl/springlevend/
https://www.eensgezindheid-halfweg.nl/springlevend/
https://www.jong-geleerd.nu/
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Maakte u al gebruik van de ruimere huurtoeslag in 2020?  

Als u nog niet de ruimere huurtoeslag heeft aangevraagd, maar wel recht denkt te hebben, kunt u 
tot 1 september 2021 dat nog aanvragen, ook over het jaar 2020. 

Vanaf 1 januari 2020 zijn de voorwaarden voor het recht op huurtoeslag namelijk verruimd. Veel mensen 
beseffen niet dat ze met een klein pensioen naast hun AOW nu wel recht hebben. Of stel dat uw partner 
inmiddels een jaar niet meer bij u in huis woont, of thuis wordt verzorgd. Ook dat kan een reden zijn dat 
u nu wel recht hebt. Als u het niet aanvraagt, krijgt u het niet. 

Uiteraard zijn er basiseisen waar u aan moet voldoen.  

De maximale huurgrens bedraagt   voor  2021  € 752,33  

voor  2020   € 737,14    

Onder huurprijs wordt verstaan de kale huur plus bepaalde servicekosten, zoals schoonmaakkosten 
voor een gemeenschappelijke ruimte. Een medebewoner is iemand die op hetzelfde adres is 
ingeschreven bij de gemeente en onderdeel is van uw huishouden. Bijvoorbeeld uw kind, een familielid 
of iemand anders. Toeslagpartner of onderhuurder zijn geen medebewoners. 

Uw situatie Max vermogen 2021 Max. vermogen 2020 

U hebt geen toeslagpartner 
 

 

 € 31.340 
 

€ 30.846 

 U hebt een toeslagpartner 
  

 

 € 62.680 
 

€ 61.692 

 Hebt u een medebewoner voor 
de huurtoeslag? 

 Een medebewoner mag niet meer dan € 31.340 
 vermogen hebben. 

 

€ 30.846 

 
 

Nieuws van welzijnsorganisatie MeerWaarde 

Per 1 april 2021 sluit het MeerWaarde 
PlusPunt Zwanenburg. Een nieuwe 
locatie is nu nog niet bekend. 
MeerWaarde blijft uiteraard goed 
bereikbaar.  
Het bekende telefoonnummer en e-
mailadres wijzigen niet: 
023 - 569 88 60 

pluspuntzwanenburg@meerwaarde.nl 

Het blijft mogelijk om afspraken te 
maken voor een persoonlijk gesprek. 
 
Tip: Houd deze webpagina in de 
gaten voor het laatste nieuws: 
https://www.meerwaarde.nl/welzijn-in-
de-buurt/haarlemmermeer-noord  

mailto:pluspuntzwanenburg@meerwaarde.nl
https://www.meerwaarde.nl/welzijn-in-de-buurt/haarlemmermeer-noord
https://www.meerwaarde.nl/welzijn-in-de-buurt/haarlemmermeer-noord
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 TOTAALSTAND 15 DECEMBER 2020 
 

Door een foutje van de redactie was de stand van het klaverjassen op dinsdagmiddag niet opgenomen 
in het vorige maandblad. Onze excuses hiervoor. 

 

 marsen punten   marsen punten 

1 Hr. Jongsma 28 89373  13 Mv. de Haas 15 80082 

2 Hr. van  Berkel 28 87813  14 Mv. Schuyt 18 79804 

3 Mv. van Bekkum 20 87603  15 Mv. Thijssen 16 79373 

4 Mv. Jansen 25 86369  16 Mv. Kerkhof 20 78822 

5 Hr.  Wijnands 20 85622  17 Hr.  Zweerus 15 77557 

6 Mv. Snijders 24 85353  18 Mv. van Rooyen 11 77223 

7 Hr. Pieters 23 85240  19 Hr.. Holt 12 76839 

8 Hr. Boeser 25 84770  20 Hr.  van  Dijk 4 71552 

9 Hr. Lei 22 84516  21 Mv. Poelgeest 3 69600 

10 Mv. Belt 26 83258  22 Hr. Poelgeest 1 68776 

11 Hr.  van der Wal 22 82030  23 Mv. Luke 1 67591 

12 Mv. Konings 18 81501  24 Hr.  Udo   66859 

 

 

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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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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CORONAPUZZEL 

 
 
 
 

Q S U R I V A N O R O C G W H N D L 

E S S O R G C M A A L T I J D E N L 

A L X U Z N P N I D M R T I L F D Q 

V E X D I I N V E G V E J O E O X C 

O K S E E G O G N I R E G E R S L O 

N N H R K E M O N D M A S K E R U N 

D I T E E L E P J Q B T R E Y J V T 

K W L N N P J I S O L A T I E P I A 

L B B H H R B W D N A T S P O S M C 

O G P M U E K Z A T F V X B H Y F T 

K M G K I V N D T S R M E F M D V B 

E T R H S J V N E A C E R O H T O E 

K V E I L I G H E I D S R E G I O R 

H P O L I T I E R P R I K K E N T O 

O X T U E W H Q L O N E T S E T O E 

E I M O N O C E U Y O C X V L V X P 

L T H U I S W E R K A T T Y O L W Z 

Q K M B Q Z S T N E M E N E V E P W 

 
 
AVONDKLOK 

 
 
CONTACTBEROEP 

 
 
CORONAVIRUS 

ECONOMIE EVENEMENT HORECA 

ISOLATIE MAALTIJDEN MONDMASKER 

OPSTAND OUDEREN POLITIE 

PRIKKEN REGERING TESTEN 

THUISWERK VEILIGHEIDSREGIO VERPLEGING 

WINKELS ZIEKENHUIS  

 OPLOSSEN 

 



33 
 

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
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