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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 
 

 Mei 2021 
 

Van de redactie: 

Ondanks het feit dat er weinig activiteiten plaatsvinden vanwege Corona, toch weer een aardig gevuld 
blad. Het slechte nieuws is over één van de bestuurders Rudi Hogeboom. Meer hierover door de 
voorzitter. 
 
Deze keer opnieuw veel foto’s uit het verleden in de rubriek “Oude foto’s op Facebook” en “Uit de oude 
doos”. Ook uiteraard nieuws over het project Samen Fietsen, dat steeds meer vorm begint te krijgen. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 

Henk van Ommeren 
 
 
 

Het bestuur: 

 

Arnoud Hulst 

Voorzitter 

 

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

 

Henk van Ommeren 

Secretaris AI 

 

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

Telefoon:06-520 843 81 

 

Henk Vorstermans 

Penningmeester AI 
Incasso en ledenadministratie 
 

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

 
 
 

 

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:  21 mei 2021 

http://www.sv-zwh.nl/
mailto:voorzitter@sv-zwh.nl
mailto:secretaris@sv-zwh.nl
mailto:info@sv-zwh.nl
mailto:penningmeester@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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Onze secretaris (Rudi Hogeboom) heeft wegens 
gezondheidsklachten haar werk voor de vereniging 
moeten neerleggen. 
 
Ik ken Rudi al heel lang. Wij hebben samen op de 
klaverjasclub van de cirkel gezeten, die inmiddels ook 
is aangesloten bij de seniorenvereniging.  
 
Toen wij de seniorenvereniging in 2015 oprichtten, 
zocht ik naar een secretaris, maar één die assertief 
was. Gelukkig was Rudi bereid ons uit de brand te 
helpen. 
 
Het is knap om deze functie bij de vereniging te 
bekleden, zonder dat je enige achtergrond hebt met 
Zwanenburg of Halfweg. 
 
Rudi verzorgde samen met Linda van Akkeren ook de 
jaarlijkse invulling van de belastingformulieren voor de 
leden van de vereniging. 

 
Het is jammer dat wij op deze manier van elkaar afscheid moeten nemen. 
 
Rudi namens mij en de rest van het bestuur bedankt voor je inzet. 

 
Arnoud Hulst 

 

 

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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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 

 

 
Info: 06-26700567 

  Plaats: Veld vv Zwanenburg Alleen bellen 

            Iedere dinsdag van de maand 
9.30-11.30 uur 

Maandag t/m vrijdag 
Van 17.00 tot 18.00 uur 

Rob 
Mulder 

Klaas 
v.d. Berg 
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Opening van alle clubs 
 
Nu waarschijnlijk de meeste van onze leden gevaccineerd zijn, hopen wij, dat als het Dorpshuis open 
gaat, wij weer met de clubs kunnen starten. Bij navraag onder de leden blijkt, dat wij daar wel aan toe 
zijn. 

Ook hier geldt dat wij hopen dat de leden van de clubs, indien zij voor vaccinatie in aanmerking kwamen 
dit gedaan hebben. Natuurlijk is het ieder zijn eigen vrije keus, maar denk aan uw medeleden, die dat 
wel gedaan hebben. 

Zo gauw het weer kan, krijgt u bericht van de leiding en hopen dan de hele zomer door te kunnen gaan. 

Eindelijk dus iets positiefs te melden. 

Nog even volhouden. 

 

Waarneming 
Door het aftreden van Rudi Hogeboom hebben wij geen secretaris meer. Henk van Ommeren heeft zich, 
althans voorlopig, bereid verklaard deze taak op zich te nemen. 

 

Overleden 
 

Op 17 april j.l. is overleden: 

Karel van Soest, op 72-jarige leeftijd door corona. 

Karel bracht als vrijwilliger van de vereniging de maandbladen rond.  

Wij wensen familie  en nabestaanden veel sterkte met dit verlies 

 

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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Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en  leg het 

naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het altijd bij de 

hand, en weet u wat u moet doen. 

 
1. Maak nooit zomaar geld over. 

Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt u? Als u gebeld wordt, 

hang op. Als u een e-mail of berichtje krijgt, verwijder het. Klik niet op de link. 

Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld?     

Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het berichtje van uw (klein)kind 

of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen.        

Niet gebeld = geen geld. 

2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een    wachtwoord of pincode. 

Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en vragen om uw 

inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef niemand uw inloggegevens. Niet aan de 

telefoon, niet aan de deur, niet per  e-mail, SMS of WhatsApp. 

Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes, of om ergens in te 

loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’       met een probleem op uw computer, door 

mee te kijken op uw scherm. Alleen oplichters doen dat. 

3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is 
 

- Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin:   een zin met 4 

woorden van 4 letters is al erg sterk. 

- Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of  tablet in. 

- Installeer een virusscanner. 

- Maak regelmatig back-ups. 

- Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link. 

 

 
Wilt u meer informatie? 

Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis   de DigiHulplijn 0800 

– 1508, maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur. 

Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
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Busreis woensdag 25 augustus 2021 

Historische Hoeksche Waard  
Na de publicatie in ons vorige blad stond de telefoon bij de familie Tavenier niet stil en hebben zich al 55 
personen voor deze reis vooruit ingeschreven. 

Natuurlijk hopen wij dat de reis doorgaat, de voortekenen zijn gunstig. 

Wel krijgen wij vragen of een ieder die meegaat, wel gevaccineerd is. Wij hopen dat ook bij een ieder die 
zich heeft opgegeven dat zo is. 

Hoe vervelend dat vaccinatieverhaal ook is, wij hopen toch dat men de verantwoording neemt, dat als 
men met een groep op stap gaat, zich ook heeft laten inenten. 

Zo gauw de busonderneming duidelijkheid geeft, of het door kan gaan (mede ook of de restaurants dan 
open zijn) hoort u van ons.  

 
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.  

 

Koninklijke onderscheiding 

 

LAATSTE NIEUWS 

Bij de lintjesregen van dit jaar, is ook de in onze vereniging bekende 
Halfwegger Raymond van Haeften onderscheiden. Hij werd benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau vooral vanwege zijn activiteiten bij de Wijcker 
Kookclub, voluit Cuisine Culinaire De Wijcker Kookclub. Hier is al 20 jaar 
actief, ook als bestuurder. 

Precies vanwege dit soort activiteiten is hij ook bij onze vereniging bekend als 
kok bij het Samen Eten. Wij feliciteren Raymond van harte met deze 
onderscheiding. 
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Op 21 maart, de dag dat de lente begint, werd op het terrein van de Speeltuinvereniging Zwanenburg 
een kunstijsbaan geopend. De baan is een initiatief van met name twee Zwanenburgse ondernemers. 
De bedoeling is dat de baan jaarlijks van november tot en met februari geopend is. Alleen als er natuurijs 
is, zal de baan gesloten zijn. Het is een mobiele baan die ook elders, bij andere evenementen gebruikt 
kan worden. Vanwege de coronamaatregelen mochten er een beperkt aantal mensen het “ijs” op. Het 
enthousiasme was erg groot. 
 

  
 

 

 

Foto linksboven: De initiatief nemers. 
 
Foto rechtsboven: Een feestelijke entree met 
kunstsneeuw. 
 
Foto links: Locoburgemeester Jurgen Nobel opent 
de baan officieel. 
 
Foto linksonder: De deelnemers staan in de rij 
voor de schaatsen. 
 
Foto rechtsonder: De schaatsen moeten nog 
ondergebonden worden. 
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Foto linksboven: Ook op de andere bankjes 
moeten de schaatsen ondergebonden worden. 
 
Foto rechtsboven: De “toezichthouder” gaat 
voorzichtig vast de baan verkennen. 
 
Overige foto’s: Ook voor de jongeren is het 
even wennen en wordt hierbij af en toe steun 
bij elkaar gezocht. Met name de twee stoelen 
vormen een welkome steun. 
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Datum       Leeftijd 

5-mei Mevr.   Kabel-Zoetelief 91 

8-mei Hr   Arends 88 

10-mei Hr   Jongsma 86 

11-mei Mevr.   Bakker-Joustra 85 

15-mei Hr de Goede 90 

26-mei Mevr.   Lammeren-Warmerdam 91 

28-mei Mevr.   Vercouteren-van Brussel 91 

 
De verjaardagen worden in het verenigingsblad opgenomen vanaf het bereiken  
van de respectabele leeftijd van 85 jaar. 
Mocht u omissies constateren neem dan a.u.b. contact op met de ledenadministrateur. 

 
 

 
Maart   Mevrouw Beunder-Kock  Haarlem 
 
 

 

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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Wat gebeurde er in maart/april 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 15 maart 
Op bezoek bij Eigen Haard een heuse Barista: 
Dave vd Aar met zijn Coffee on Wheels. 
Verschillende espresso’s, cappuccino, latte’s, 
verse kruidenthee’s, chocolademelk en een 
keuze aan heerlijke versnaperingen. 

 
Ook de nissen bij Eigen Haard zijn opnieuw 
bekleed. Een prachtig resultaat en het sluit mooi 
aan bij het restaurant. 

 
 

Vanaf vandaag kunnen wij gaan kiezen voor de 
Tweede Kamer. Vandaag en morgen is het 
alleen voor de ouderen en kwetsbaren. 
Woensdag is de officiële verkiezingsdag. Maar 
liefst 37 partijen nemen totaal deel. De 
verkiezingenborden zijn daarom ook rijkelijk 
gevuld. 

 
Foto: ANP 

 
Woensdag 17 maart 
De gemeente Haarlemmermeer wil het gebied 
rond de Ringdijk en Ringvaart met de unieke 
ontstaansgeschiedenis leefbaar maken en 
koesteren. Daarom is besloten om de Ringdijk 

en de Ringvaart tot gemeentelijk erfgoed te 
verklaren. Een volgende stap in dit proces is de 
voordracht van tien objecten voor het verkrijgen 
van de status van gemeentelijk monument. Een 
van deze objecten is een dubbele woning met 
winkel aan de Zwanenburgerdijk 439-440 in 
Zwanenburg, wat vroeger ook wel bekend stond 
als “kopjes Meijer”. 

 
 
Vandaag is de officiële verkiezingsdag. De 
winnaars zijn de VVD, D66 en Forum voor 
Democratie. Opvallend zijn de maar liefst drie 
nieuwe partijen, waardoor er nu 17 partijen in de 
Tweede Kamer zijn. 

 
Foto: Niels de Vries 

 
Donderdag 18 maart 
In een uitgebreid artikel in het Haarlems 
Dagblad over de Heilige Jozef, staat ook een 
stukje over de Halfwegger Jos Feijen. Het is 
morgen de geboortedag van Sint Jozef in dit 
“Jaar van Sint Jozef”. Het zijn verhalen over 
zaken die op de een of andere manier in 
verband staan met Sint Jozef. 

 
Foto: Marcel Rob 

mailto:redactie@sv-zwh.n
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Vrijdag 19 maart 
Twee dagen na de Tweede Kamerverkiezingen 
mag Nederland alweer stemmen, nu over het 
Monopolyspel. Volgens fabrikant is het spel 
namelijk hard toe aan een modernisering. Vooral 
de opties bij de kaartjes ’algemeen fonds’ zijn 
gedateerd. Alle zestien kaartjes worden 
vervangen. Wat de alternatieven worden, mogen 
spelletjesfanaten uitmaken. Vanaf vrijdag tot en 
met 9 april kunnen ze op suggesties stemmen.  
Iedereen mag meedoen aan de verkiezingen, 
maar alleen de bewoners van straten op het 
Monopolyspel krijgen een stempas opgestuurd.  

 
Foto: Hasbro Gaming 

 
Zondag 21 maart 
Twee vrijwilligers uit Zwanenburg hebben het 
initiatief genomen voor de opening van een 
kunstijsbaan. Wethouder en locoburgemeester 
Jurgen Nobel verricht de openingshandeling in 
het speeltuingebouw. Elders in dit blad meer 
informatie. 

 
 
Maandag 22 maart 
De firma Marcus is hard aan het werk met de 
aanleg van het parkeerterrein van de nieuwe 
Lidl in de Olmenlaan. Dat is ook hard nodig want 
over een maand wordt het nieuwe pand in 
gebruik genomen. 
 

 
Foto: PR Facebook 

 
Dinsdag 23 maart 
Na tien dagen begint de GGD weer met het 
prikken met het vaccin AstraZeneca. Vanwege 

bijwerkingen met trombose moet er nader 
onderzoek worden uitgevoerd. Critici vonden het 
stoppen nogal voorbarig. Minder goed nieuws is 
er uit de persbijeenkomst van het kabinet. De 
gehoopte versoepelingen op 1 april gaan helaas 
niet door. Het enige is dat de avondklok een uur 
later om 22.00 uur, in gaat. Mogelijk kan dit pas 
op 20 april. 

 
Foto: ANP 

 
Woensdag 24 maart 
De sportverenigingen vv Zwanenburg, sv 
Overbos (Hoofddorp) en sv DSOV (Vijfhuizen) 
hebben aanbevelingen opgesteld om meer 55-
plussers aan het bewegen te krijgen. Op het 
terrein van Overbos in Hoofddorp hebben zij 
deze aan Haarlemmermeers sportwethouder 
Fouad Sedali overhandigd. De drie clubs 
hebben een ’walking football team’ dat ze 
OldStars hebben genoemd: lopend voetballen.  
Volgens de Zwanenburger Rien Kruijt moet er 
door de politiek meer aandacht worden besteed 
aan dit onderwerp. 

 
Foto: HD - Toussaint Kluiters 

 
Zaterdag 27 maart 
Op de vorige week zondag geopende 
kunstijsbaan in de Speeltuin is vanavond Disco 
schaatsen. Toch wel spectaculair met veel 
bijzondere verlichting en muziek. 

 
Foto: PR Facebook 
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Zondag 28 maart 
Het pand van de nieuwe Lidl begint steeds meer 
vorm te krijgen. Volgens iemand op Facebook 
begint het wel op een kunstwerk te lijken. Niet 
iedereen is het daar mee eens.. 

 
Foto: PR Facebook 

 

Dinsdag 30 maart 
De Haarlemmermeerstraat in Halfweg is 
afgelopen periode opgeknapt. Onder andere het 
riool is vervangen. Nieuw zijn de bankjes van 
waar men een prachtig uitzicht heeft over de 
Kom. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Woensdag 31 maart 
De organisatie van de Feestweek 2021 maakt 
bekend dat de week niet doorgaat. De situatie 
rond Corona is te onzeker en de voorbereiding 
vereist toch wel enige tijd. De week zal volgend 
jaar in juni plaatsvinden. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Donderdag 1 april 
Al geruime tijd is de gemeente bezig met de 
voorbereidingen voor de vervanging van het 
riool en de herinrichting van de Oranje Nassau-
straat. De bedoeling was om dit gelijktijdig uit te 
voeren met de nieuwbouw van de school op het 
Margrietplantsoen. Omdat het onduidelijk is hoe 
dit gaat gebeuren heeft de gemeente besloten 
om niet langer te wachten met de herinrichting. 

 
 

Nog meer nieuws over de nieuwe Lidl en 
omgeving. Op de foto is te zien hoe midden op 
de afrit van de stoep een lantaarnpaal staat. Niet 
zo slim volgens veel Facebook bezoekers. 
Rollators, scootmobielen en kinderwagens 
kunnen er bijna niet meer langs. Volgens 
insiders wordt de paal nog verplaatst. 

 
Foto: PR Facebook 

 
De politieke partijen wilde een snelle kabinets- 
formatie. Door een foutje van minister Ollogren 
zijn er echter zaken boven tafel gekomen, die er 
voor zorgen dat er nu een kabinetscrisis is 
ontstaan. Ministerpresident Mark Rutte krijgt zelf 
een motie van afkeuring aan zijn broek. De 
vraag is hoe het nu verder moet. 

 
Foto: ANP 

 
Het is weer zo ver: Het is 1 april en de Speeltuin 
gaat weer open. Wel met speciale maatregelen 
vanwege het coronavirus.  

 
Foto: PR Facebook 
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Vrijdag 2 april 
Opnieuw is er onrust over het prikken met het 
vaccin AstraZeneca. De bijwerkingen blijken in 
sommige gevallen tot ernstige complicaties te 
leiden. Het gevolg is dat er opnieuw besloten is 
dat mensen onder de 60 jaar de komende twee 
weken dit vaccin niet krijgen toegediend. 

 
Foto: ANP 

 
De Olmenlaan is weer open van de Dennenlaan 
naar de Iepenlaan. Het eerste stuk vanaf de 
Dennenlaan is aanzienlijk breder geworden en 
wordt ook tweerichting verkeer. Dit in verband 
met de komst van de nieuwe Lidl. Deze wijziging 
veroorzaakt wel wat verwarring voor mensen die 
gewend zijn, dat er van die kant geen verkeer 
vanuit de Olmenlaan naar de Dennenlaan komt. 
 
Zaterdag 3 april 
Ieder jaar een traditie, die vorig jaar helaas niet 
door ging: Het zoeken voor de kinderen in de 
Speeltuin naar Paaseieren. Met wat bijzondere 
maatregelen, zoals ouders die hierbij niet 
aanwezig mochten zijn, kon het toch doorgaan. 

 
Foto: Westerpost – Peter Vreeswijk 

 
Zondag 4 april 
De kerken zijn, vanwege corona, leeg. Diensten 
zijn alleen te volgen via livestream, zowel vanuit 
de Protestantse kerk, als vanuit de RK kerk. De 
laatste verzorgt de uitzendingen voor Halfweg, 
Zwanenburg, Vijfhuizen, Haarlemmerliede en 
Spaarndam. 
 
Maandag 5 april 
Ook onze wijkagenten doen duidelijk mee aan 
Pasen, zoals blijkt op onderstaande foto. Een 
van de vele gekke, maar leuke acties van onze 
wijkagenten Kim en Arjan. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Maart roert zijn staart en april doet wat ie wil. 
Een bekend gezegde dat zeker op deze 
paasmaandag van toepassing was. Het was ook 
voor het eerst sinds lange tijd dat er weer sprake 
was van een beetje witte Pasen. 

 
Foto: ANP 

 
Dinsdag 6 april 
De Amsterdamse Poort in Haarlem is sinds 
zondag geen witte ’koelkast’ meer, maar bedekt 
met levendige, kleurige schilderingen. Het is het 
cadeau van kunstenaar Michael Rieu aan de 
stad Haarlem. Voorheen woonde en werkte de 
kunstenaar in de Amsterdamse poort. Tegen-
woordig heeft hij een werkplaats in Zwanenburg. 

 
Foto: HD – Toussaint Kluiters 

 
Donderdag 8 april 
Het prikken van mensen onder de 60 jaar met 
AstraZeneca lijkt voorlopig helemaal van de 
baan. Volgens de RIVM heeft dat niet zo veel 
invloed op de doorgang van het vaccineren dat 
er meer vertraging zou ontstaan. Dit mede 
omdat binnenkort het Janssen vaccin geleverd 
gaat worden. 
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Foto: ANP 

 
Vrijdag 9 april 
Vandaag wordt bekend, dat maar liefst 65.000 
stemmen die via de post zijn ingeleverd, 
ongeldig zijn verklaard. De reden is veelal het 
ontbreken van de stem pas of het stembiljet. 

 
Foto: ANP 

 
Zondag 11 april 
Het is vandaag de Dag van een Goede Daad. 
Voor wijkagent Arjan reden om alvast wat 
spullen van zijn collega Kim over te brengen 
naar haar nieuwe werkplek. Het duurt nog wel 
anderhalve week voordat zij afscheid gaat 
nemen. Het is al de tweede wijkagent collega 
van Arjan. 

 
Foto: PR Facebook 

 

Maandag 12 april 
Afgelopen zomer keurde de gemeenteraad het 
plan voor de nieuwe manier van afval scheiden 
goed. Dit jaar krijgen inwoners van 
Haarlemmermeer ermee te maken. In de 
komende weken worden de eerste 
brieven verstuurd. Daarna volgt de rest van 
Haarlemmermeer stap voor stap. 
Inwoners die als eerste overgaan op deze 
nieuwe manier komen uit Rijsenhout, 

Burgerveen, Abbenes, Buitenkaag, 
Aalsmeerderbrug, Leimuiderbrug, ’t Kabel en 
Weteringbrug. Huishoudens met 
rolemmers krijgen een extra rolemmer voor 
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) 
en een nieuwe rolemmer voor Restafval.  

 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer 
 

Dinsdag 13 april 
Opnieuw teleurstellende berichten van het 
kabinet. Het soepeler worden van de 
maatregelen waar iedereen op hoopte gaat 
volgende week niet door. De cijfers van de 
ziekenhuizen zijn nog te slecht. Volgende week 
zal de situatie opnieuw bekeken worden. 
Ook is er slecht nieuws over het Janssen vaccin. 
De leveringen zijn stopgezet vanwege ernstige 
bijwerkingen. Dezelfde soort bijwerkingen als bij 
het AstraZeneca vaccin. 

 
Foto: ANP 
 

Woensdag 14 april 
De Dorpsraad Zwanenburg/Halfweg heeft 
overleg gehad met de gemeente over onder 
andere de bouwlocaties in deze omgeving. Bij 
het Sectorpark kan het nog even duren, want 
eerst moet ProRail een geluidswand plaatsen. 
Voor de oude brandweerkazerne en de oude 
Mavo heeft de gemeente een bestemmingsplan 
opgesteld. Sloop van de mavo is in het derde 
kwartaal. Op de hoek Wilgenlaan/Essenlaan 
komt voor als nog geen nieuwbouw. De 
Achtbaan gaat tijdelijk naar het oude pand van 
Gaandeweg zodat in de Wilgenlaan nieuwbouw 
kan komen. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 
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Bij de aanleg van de westelijke ontsluiting van 
de outlet is geen voetpad van de Weerenbrug 
richting de outlet aangelegd. Gevolg is dat 
lopend over de Weerenbrug naar de Style Outlet 
de bezoekers over het fietspad moeten lopen. 
De gemeente onderzoekt of er alsnog een 
voetpad aangelegd kan worden. 

 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Donderdag 15 april 
De Rotaryclub Haarlemmermeerlanden heeft de 
bewoners van woonservicecentrum Eigen Haard 
getrakteerd op een gezellige middag. Zanger 
Mark verzorgde het muzikale gedeelte en 
Woody’s Bakfrites de versnapering.  

 
Foto: PR Facebook 

 
De politie post Haarlemmermeer heeft een 
bijzonder leuk initiatief. Kinderen kunnen een 
leuke pakketje winnen door wat te knutselen. 
Wijkagent Arjan ging even kijken naar alle 
zelfgemaakte spullen. Onder andere een echte 
walkietalkie en een stopbord. De uitslag volgt op 
16 april. 

 
Foto: PR Facebook 

 

Echter de politie had vandaag meer te doen. Er 
kwam een melding van een vechtpartij in 
Zwanenburg. De gemoederen waar snel weer 
gesust, maar er werd wel een slagwapen in 
beslag genomen. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Vrijdag 16 april 

Opnieuw komt de politie in Zwanenburg in 
actie. In het kader van de aanpak van witwas 
activiteiten wordt een auto met een geschatte 
waarde van 60.000 euro in beslag genomen. 

 
Foto: PR Facebook 

 
De gemeente Haarlemmermeer werkt binnen de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen aan 
veel verkeers- en vervoersprojecten. Voor 
filebestrijding, sneller openbaar vervoer en 
betere fietsvoorzieningen wordt onder andere 
gewerkt aan een netwerk van fietsroutes in de 
regio: de zogenaamde metropolitane fietsroutes.  
Zo is er in Halfweg de fietsbrug bij de oude 
suikerfabriek aangelegd samen met twee 
fietsstraten.  

 
Foto: Martijn Sargentini 
 
 

Meer informatie in de volgende editie van 
het verenigingsblad.
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Nieuws over ons  

nieuwe project:  

Samen Fietsen ZWH 
 

 

 

Hoera: de vlag kan uit 
Op vrijdag 23 april heeft het bestuur van de Stichting Samen Fietsen ZWH de 
firma Van Oeveren in de Dennenlaan opdracht gegeven om twee duo fietsen en 
één riksja te bestellen bij de firma Van Raam. 

Wij zijn bijzonder blij, dat dit mogelijk was via veel sponsoren. De kosten van dergelijke speciale fietsen 
liegen er niet om. Zij kosten maar liefst € 11.000 per stuk. 
 

 

De levertijd van de fietsen is 
volgens de fabriek ongeveer zes 
weken. Wij hopen dus eind juni 
begin juli te kunnen starten met 
de fietstochten. Een en ander wel 
onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen. De start van 
het project zal groots gevierd 
worden. 

 
   

 
Als de fietsen aan ons geleverd zijn, gaan wij eerst met alle vrijwilligers proefrijden. Uit eigen ervaring 
weten wij, dat dit echt wel nodig is, om deze speciale fietsen onder de knie te krijgen. Fietsen, die 
overigens voorzien zijn van alle veiligheidsvoorzieningen die er denkbaar zijn.  
De bedoeling is dat als u mee wil doen aan deze fietstochten, u zich hiervoor van tevoren in moet 
schrijven. Waarschijnlijk gaan wij ’s morgens en ’s middags rijden op de doordeweekse dagen. U kunt 
zich dan ook voor meerdere keren inschrijven. Het is nu al mogelijk om u in te schrijven of inlichtingen te 
krijgen bij onze voorzitter Arnoud Hulst, telefoon: 06- 16287873. Of via het tijdelijke e-mailadres 
samenfiestenhulst@gmail.com. Wij komen dan langs om u een en ander uit te leggen. 
 

 

Telefoon: 0252 – 672727 

www.oskamreizen.nl                www.klaverjasreizen.nl 

mailto:samenfiestenhulst@gmail.com
http://www.oskamreizen.nl/
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Voor de riksja fiets kunt u zich ook met zijn tweeën inschrijven. Het fietsen vindt uiteraard alleen plaats 
als het weer het toelaat. De bedoeling is dat zo veel mogelijk senioren en minder mobiele mensen, deel 
kunnen nemen. Voor leden van de Seniorenvereniging zal deelname dit jaar gratis zijn. Hiervoor is een 
bijdrage uit de kas van de Seniorenvereniging beschikbaar. Voor anderen geldt, dat wij een kleine 
vergoeding in rekening brengen. 
 

 

 
Natuurlijk hebben wij jaarlijks de nodige kosten zoals 
onderhoud, stroomkosten, stalling en verzekering. Om hierin te 
voorzien hebben wij de mogelijkheid gecreëerd om lid te 
worden van de Vrienden van de Stichting Samen Fietsen ZWH.  
 
Er is inmiddels al één persoon, die zich hiervoor spontaan heeft 
aangemeld. Als Stichting hebben wij ook al een eigen 
bankrekeningnummer: NL57RABO0366939165 ten name van 
de Stichting Samen Fietsen ZWH. 
 

Sinds afgelopen vrijdag 23 april hebben ook de personen van 60+ t/m 64 jaar de mogelijkheid gehad om 
van de huisartsen in de dorpen, in het Dorpshuis een vaccinatie te krijgen. Hiermee zijn wij zo ver dat 
iedereen boven de 60 jaar inmiddels in de gelegenheid is geweest om voor de eerste keer gevaccineerd 
te worden. Wij hopen dat zo veel mensen hiervan gebruik hebben gemaakt, zodat wij deze activiteit 
maar ook al onze andere activiteiten weer kunnen starten. 

Oproep 
Voor de start van het project Samen Fietsen willen wij een eigen website opzetten. Wij zijn dan 
ook op zoek naar iemand met kennis van zaken, die ons hierbij kan helpen. Bent u zo iemand en 
wilt u ons helpen, neemt u dan even contact op met Henk van Ommeren, telefoon 06- 52084381. 

Correctie 
In de vorige editie van ons blad stonden de foto’s en namen van de vrijwilligers, die actief willen zijn voor 
de Stichting Samen Fietsen ZWH. Helaas stond daar een foutje in. Bij de foto van Kees Bouwer stond 
ten onrechte de naam Kees Brouwer, waarvoor onze excuses. 
 
 

 

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 toto 11.30 uur. 

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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De afgelopen weken zijn er op de Facebook pagina “JE BENT ZWANENBURGER/HALFWEGGER ALS” 
een behoorlijk aantal oudere foto gepubliceerd. Herkenbare gebouwen, bedrijven en personen uit de 
omgeving. Omdat niet al onze leden op Facebook zitten, hierbij een willekeurige collage van foto’s die 
de laatste weken gepubliceerd zijn. In sommige gevallen staat de fotograaf of de bron vermeld. In 
andere gevallen alleen de naam van degene die de foto op Facebook heeft geplaatst. 

 
Foto: Peter Vreeswijk: Firma Van der Welle aan 
de Zwanenburgerdijk. 

 
Jan Zomer: De Zoete Inval in de Haarlemmerliede 
in de jaren zestig. 

 

 
Foto: Peter Vreeswijk: Kaldenbach in de 
Dennenlaan. 

 
Foto Peter Vreeswijk: Bakkerij Van Wijk aan de 
Zwanenburgerdijk. 

 

 
Ria Hauwert-Kroon: Roots in Zwanenburg, in spin 
de bocht gaat in met buurmeisjes Elly en Gretha. 

 
Jan Zomer: Gymnastiekvereniging Sint Christofor. 
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Foto links Peter Vreeswijk: De braderie in de 
Dennenlaan tussen de Olmenlaan en de 
Nolenslaan. 
 
 
Foto links onder: Ria Hauwert-Kroon: De buslijn 
85 van Amsterdam (Marnixstraat) naar 
Zwanenburg. 
 
 
Foto onder: Giovanni de Reus: De Julianaschool 
op de hoek van de Wilgenlaan en de Essenlaan. 

 
 

 

 
Foto Peter Vreeswijk: De kermis op de parkeer-
plaats achter de Olm in de Olmenlaan. 

 
Historisch Halfweg/Noord Hollands Archief: Prins 
Hendrikkade en Duikersloot in Halfweg in 1949. 

 

 

 

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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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/
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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 voetbalvereniging 

R.K.V.V. NAS (Na Arbeid Sport) 
Deze vereniging werd opgericht op 26 mei 1931 tijdens een vergadering van Theo Ruygrok, Boud 
Bottelier en Jacobus Meegdes met kapelaan Westdijk in de pastorie. Toen besloten werd tot oprichting 
van de vereniging werden Meegdes voorzitter, Ruygrok secretaris en Bottelier penningmeester. Het 
bestuur werd aangevuld met J. Koekenbier en J. Groenewegen. De kapelaan, die geestelijk adviseur 
werd, was erg enthousiast en schonk de doelpalen en een bal. Het zoeken was vooral naar een 
geschikte plaats om te spelen. Het werd een veld, waar nu de Irenestraat in Halfweg is. Verkleden mocht 
men zich in het Jozefgebouw in de Schoolstraat, een oud houten gebouwtje. De eerste wedstrijd van de 
nieuwe vereniging was in september 1931. Uit die tijd zijn helaas slechts enkele kwalitatief minder goede 
foto’s. 

 

De informatie en de foto’s in dit 
artikel komen uit jubileumboeken uit 
het archief van Hein Buijs. 

 

Jaar 1934: 

Geknield v.l.n.r.: P. Buijs, J. Duivenvoorde, 
H. v. Velzen en J. Meegdes. 

Staande v.l.n.r.: J. v. Velzen, J. Smit,  
B. Bouwinkelman, G. Kuit, J. v.d. Berghe, 
F. Meegdes, A. Freijser, H. Bottelier en  
J. Meegdes. 

Omdat het veld bijna altijd onder water stond, werd al in 1932 met Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
gekeken naar een alternatief veld. Dit werd gevonden in een stuk terrein tussen de Cort v.d. Lindenstraat 
en de Osdorperweg. Een hoog hek van bijna 5 meter moest voorkomen dat de ballen op de rijksweg 
terecht kwamen. 

Jaar 1935: 

Geknield v.l.n.r.: P. Bottelier, J. 
Koekenbier, G. Kuit, H. Bottelier en  
F. Meegdes. 

Midden v.l.n.r.: J. v.d. Berghe, J. v.d. 
Vlugt en B. v.d. Vlugt. 

Staande v.l.n.r.: J. Groenewegen,        
J. Olykar, J. v. Nieuwburg, G. Tromp, 
G. Sloot, H. Meegdes, J. Meegdes en 
H. v. Velzen. 
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Helaas was de pret van korte duur, want korte tijd later verkocht de gemeente de grond ten behoeve van 
woningbouw. NAS kon gelukkig uitwijken naar het terrein van ZSV aan de IJweg. In de periode van 1931 
tot 1936 had de vereniging slechts 1 seniorenteam en soms moest men het zelfs doen met alleen een 
juniorenteam. Na financiële problemen trad in 1936 het bestuur af. Het nieuwe bestuur begon met veel 
elan en aan het einde van dat jaar waren er 25 senioren leden en 13 juniorenleden. Dit aantal groeide in 
de jaren daarna licht. Daardoor werd het nodig om op zaterdag middag voor aspirantleden, die de 
vereniging ook rijk werd, een veld te gebruiken van sv Halfweg. 

 

  Foto: De gehele vereniging in 1941. Namen zijn helaas niet bekend. 

Foto rechts: Het eerste elftal in 1941. Ook hiervan 
zijn de namen niet bekend. 

 
Foto onder: Het eerste elftal op 2 november 
1947 voor de wedstrijd uit tegen RKAVIC die in  
4-3 eindigde. 

Staande v.l.n.r.: G. v.d. Vucht, J. Buijs,                
J. Westerman, J. Limburg, P .v.d. Wal en           
G. Koekenbier 

Gehurkt v.l.n.r.: W. v. Bommel, H. Schout en     
Th. Fijen. 

Geknield v.l.n.r.: G. v.d. Wal, D. Weber en         
M. Gedaan. 
 

 

 

 
Aspiranten elftal in 1954. 

Staande v.l.n.r.: H. Bottelier, R. Smulders,           
J. Meegdes, P. Uitermark, J. Schipper (leider),    
H. Bottelier, H. Jansen en B. v.d. Velden. 

Zittende v.l.n.r.: W. v. Soest, H. v. Velzen,           
J. Beliën, M. Mesman, G. v. Nieuwburg en          
P. v. Laar. 
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Foto rechts: Het eerste elftal in 1955. 

Staande v.l.n.r.: J. Pronk, L. Blommestijn, 
B. de Lange, G. v.d. Wal, H. v. Rooyen,    
A. Feijen en Ch. v. Rooyen. 

Zittend v.l.n.r.: J. Zegers, J. Schouten,       
F. Blommestijn, R. Smulders, J. Limburg en 
P. Kreike. 
 

Foto onder: De gehele vereniging tijdens 
het 25-jarige jubileum in 1956. 

 
 

 
 

  
 
 
In 1960 moest er opnieuw verhuisd worden. Nu 
kwamen de velden te liggen aan de Bauduinlaan 
in Halfweg. Op de foto’s hierboven is te zien hoe 
gebouwd werd en het uiteindelijke resultaat. 
 
Foto rechts: In de jaren zestig werden er 
regelmatig theorieavonden gehouden voor de 
selectieteams. De spelers luisterden aandachtig, 
naar hetgeen verteld werd. 
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Foto boven: Het bestuur tijdens het    
40-jarig jubileum van 1971: 

Van links naar rechts: A. Steur,           
P. Bottelier, J.P. Zomer, J.P. Kroon,   
G. Kuipers, H. Bottelier, G. v. Giesen 
en J. Schipper. 

Foto rechts: Een combinatie van ZSV 
(opgegaan in Halfweg) en NAS in 1971. 

 

Toen in 1968 duidelijk werd dat NAS het terrein aan de Bauduinlaan moest verlaten, werd ook duidelijk 
dat dit veel geld zou gaan kosten. Gekeken werd naar alternatieve inkomsten. Die werden gevonden in 
het ophalen van oud papier. Een lucratieve zaak, want tussen 1968 en 1989 werd maar liefst 3.787.200 
kg oud papier opgehaald, wat bijna fl. 25.000 opleverde. Helaas werd enkele jaren geleden gestopt met 
het huis aan huis ophalen. Kort geleden was het helemaal over en is ook de container verdwenen. 

In 1971 verhuisde NAS opnieuw. Nu naar de locatie aan de Populierenlaan in Zwanenburg. Daar werd 
het de buurman van sv. Halfweg. Jarenlang werd er gesproken over een mogelijke samenwerking of 
fusie tussen de beide buren. Na twee jaar overleg werd in 2005 de fusie realiteit. De nieuwe naam werd 
vv Zwanenburg. 
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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 

 

 

GROENTE EN FRUITHANDEL PETER PIJNAKER 

ZWANENBURGERDIJK 459 

1161 NW ZWANENBURG 

TELEFOON: 020 - 4975213 

 

 

 KWALITEIT KOOP JE OP 

 DE ZWANENBURGERDIJK 
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LENTEPUZZEL 
 

 

 
U Z L N E N A R C I S S E N J Y K K 

 
Q O V E O Y J A A R G E T I J D E C 

 
M N Q L E N T E B L O E M K M C C D 

 
P N V B X I K B L U V Z N E I A A Z 

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

 
D G O R R E A O N N E P L U T C S G 

 
E F R U O I M E T J E W N V R R X Q 

 
W Z J U K E M S E T N I C A Y H P D 

 
G I A T U O E E B N E P P O N K L J 

 
S P A A S L T M R X D L I R P A Z J 

 
E N R N S B J Z I H R L Q C V I O R 

 
J X N D E Y E Z E O D O F X Q T E L 

 
F W B E N G S L S S L E G O V W M M 

 
L I V S S V R U C H T B A A R R S L 

 
A E N S L T B G U H M C E V Y S C B 

 
K I P B K X J J O N G E N Q U L X S 

 
X O B I I V O E S L E G O V K E R T 

 
N E I E O R G Q S T F U N O O N K T 

APRIL BLOEIEN BLOESEM 

GROEIEN HYACINT JAARGETIJDE 

JONGEN KALFJES KNOPPEN 

KROKUSSEN LAMMETJES LENTEBLOEM 

LENTEBRIES MEI NARCISSEN 

NATUUR NESTJES SEIZOEN 

TREKVOGELS TULPEN VOGELS 

VOORJAAR VRUCHTBAAR ZAAIEN 

ZONNIG 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Crossword
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Crossword
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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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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